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Valkā

2015.gada 30.decembrī

Sēde sasaukta 2015.gada 30.decembrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2015.gada 30.decembrī 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, Kristīne SIMONOVA,
Maruta STABULNIECE, Andis SULA, Aivars SJADEME, Aivars GAILIS, Sandra PILSKALNE, Valdis
ŠAICĀNS, Mārtiņš KREILIS, Ligita ZIEMIŅA, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Valdis Rogainis – aizņemts pamatdarbā
Vita Bērziņa – slimo
Piedalās administrācijas darbinieki:
Iveta Markova, Ilze Grandava, Aija Jurjāne, Antra Ķīkule, Guntis Bašķis, Rolands Rastaks,
Lāsma Engere, Anda Mičule, Vilnis Vilguts, Māris Pandalons, Ivo Meļķis, Eleonora Bērziņa,
Gunta Smane, Inese Vehi, Inta Kruška, Viktorija Skriaba, Ingars Siliņš, Zane Brūvere, Aivars
Cekuls, Jānis Lapsa, Raitis Priede, Felikss Bošs, Pēteris Pētersons, 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, Kristīne SIMONOVA, Maruta STABULNIECE, 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 30.
decembra domes sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 2.§) 24., 30., 65., 66.
pielikumā.
2. Par Valkas novada būvvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
3. Par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Austrāļi’’ nodošanu izsolei.
4. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksts apstiprināšanu no valsts budžeta
mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2016.gadā.
5. Par Valkas novada Kārķu pagasta traktora Belarus 820 (T884LH) maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu.
6. Par valstij piekritīgā dzīvokļa Valkā, Rīgas ielā 6B-5 pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

7. Par precizēto saistošo noteikumu Nr.21 „ Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju,
māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā” apstiprināšanu.
8. Par tirdzniecības vietas maksas atcelšanu Valkas pilsētas tirgū 2015.gada 31.decembrī.
9. Par pabalsta piešķiršanu ***.
10. Par pabalsta piešķiršanu ***.
11. Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra nolikumā Nr.12 „Valkas novada
pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”.
12. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA „Rozi”.
13. Par neapdzīvojamo telpu nomu Dainim Saulītim.
14. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu individuālam uzņēmumam „Skroders”.
15. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālajam arhīvam.
16. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Baltic accountancy solutions” par
telpām Rīgas iela 22, Valkā.
17. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu un nomājamo telpu platības izmaiņām
Valsts zemes dienestam.
18. Par zemes gabala Valkā, Smilšu ielā 39A maiņu pret zemes gabalu Valkā, Rīgas ielā 6.
19. Valkas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas
izmantošanas iespēju izvērtējums.
20. Par neprivatizētās dzīvojamās mājas Valkas pagastā “Kurmīši” pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
21. Par Valkas novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam pirmās redakcijas un vides pārskata
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
22. Par finansiālu atbalstu Pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā.
23. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
24. Par izmaiņām Valkas novada bāriņtiesas sastāvā.
25. Par Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Pumpuriņš” vadītājas iecelšanu.
26. Par Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja iecelšanu.
27. Par Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas atcelšanu.
28. Par saistošo noteikumu Nr.22 “Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas
novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
29. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
30. Par tiešo līdzdalību SIA “Vidzemes slimnīca”.
31. Par Mārītes Meļķes atbrīvošanu no Valkas pilsētas Kultūras nama direktora amata.
32. Par tiešo līdzdalību SIA “Valkas Namsaimnieks”.
33. Par atbalstu pilsonisko tiesību nostiprināšanā.
1.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma
“Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(protokols Nr.2, 2.§) 24., 30., 65.un 66. pielikumā
__________________________________________________________________________
(V.A.KRAUKLIS, R.RASTAKS)
Valkas novada dome 2015.gada 19.novembrī ir saņēmusi iesniegumu no pirmsskolas izglītības iestādes
“Pasaciņa” par papildus amata vietas „Strādnieks” ēdināšanas blokā 0.5 slodzes izveidošanu. Šajā mācību
gadā tika atvērta 10.grupa un kopējais pirmsskolas bērnu skats ir 197.
Valkas novada dome 2015.gada 11.novembrī ir saņēmusi iesniegumu no Sociālā aprūpes nama
vadītājas Eleonoras Bērziņas par nepieciešamību izveidot jaunu amata vietu „Lietvedis”. Amata vietu
nepieciešams izveidot ar 2016.gada 4.janvāri.
IKSJ nodaļas sanāksmē 10.decembrī tika sagatavots priekšlikums par valsts mērķdotācijas sadali
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem. Valsts mērķdotācija, atbilstoši Dziesmu svētku likumam, ir paredzēta
tiem amatiermākslas kolektīviem, kuri 2015.gadā piedalījās skatēs. Finansējums 2016.gadam ir noteiks
lielāks nekā 2015.gadā, tāpēc ir iespēja palielināt darba samaksu kolektīvu vadītājiem.
Lai efektīvāk izmantotu šo finansējumu 2016.gadā noteikt katra kolektīva vadītāja darba slodzi un
darba samaksu atbilstoši darba rezultātiem ar izpilddirektora rīkojumu atbilstoši faktiskajai situācijai.
Sakarā ar iepriekšminēto ir nepieciešams izslēgt no Valkas novada domes administrācijas un iestāžu
amatu sarakstiem 68.pielikumu par amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksu.
Sakarā ar to, ka atsevišķi amatiermākslas kolektīvu vadītāji šo darbu veic kā papildpienākumu ir jāveic
grozījumi atbilstošo iestāžu amatu vietu sarakstos.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 17.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 1.§, 2.§) vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece,
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. Izdarīt Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 2.§) šādus grozījumus:
1.1. Apstiprināt 24.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. Apstiprināt 30.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.3. Apstiprināt 65.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).
1.4. Apstiprināt 66.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).
1.5. Izslēgt 68.pielikumu.
2. Uzdot attiecīgās iestādes vadītājam noslēgt jaunu darba līgumu atbilstoši amatu sarakstam.
3. Uzdot personāla nodaļas vadītājai nodrošināt 1.3. un 1.4.punktā minētos darba līgumu grozījumu
projektu sagatavošanu un iesniegt domes izpilddirektoram parakstīšanai.
4. Veikt attiecīgus grozījumus Valkas novada domes pamatbudžetā.
5. Par lēmuma izpildi atbild attiecīgās iestādes vadītājs un Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
6. Lēmuma 1.1. un 1.2.punkts stājas spēkā 2016.gada 4.janvārī.
7. Lēmuma 1.3. un 1.4.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
8. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
1.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.18, 1.§)
24.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2, 2.§)

Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa”
tehnisko darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.

Dežurants - apkopējs

2.

Amata
vietu
skaits

Algas
likme
(EUR)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR)

1

375

375

Lietvedis

0,5

380

380

3.

Pirmsskolas skolotāja palīgs

10

375

375

4.

Saimniecības pārzinis

1

457

400

5.

Sētnieks

1

360

360

6.

Strādnieks

1

375

375

7.

Vecākā medmāsa

1

442

386.10

8.

Veļas mazgātājs

1

375

375

9.

Strādnieks ēdināšanas blokā

0,5

375

375

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu (EUR)

20
20

2.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.18, 1.§)
30.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2, 2.§)
Valkas novada Sociālās aprūpes nama
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

1.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

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

3.
4.
5.
6.
7.

Vadītājs
Veļas pārzinis – vadītāja
vietnieks saimnieciskos
jautājumos
Sociālais darbinieks
Apkopējs
Medicīnas māsa
Aprūpētājs
Aprūpētājs

8.

Sētnieks

0.5

360

360

9.

Sociālais aprūpētājs

0.2

477

417.24

10.

Strādnieks

1

399

375

11.

Lietvedis

2.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

1

915

800

1

457

400

1
2
2
8
1

534
2.233
2.399 EUR/h
534

467.82
2.233
470
2.399 EUR/h
467.82

0,5

390

390

V.A.Krauklis

Piemaks
a par
papildus
pienāku
mu
veikšanu

3.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.18, 1.§)
65.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2, 2.§)

Valkas pilsētas kultūras nama 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
samazinājum
u
(EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu
171.58 EUR
t.sk.
Nāburgi 76.50 EUR,
Campari 49.50
EUR,
valsts mērķdotācija
45.58 EUR

1.

Direktors

1

890

778.43

2.

Kultūras metodiķis

1

598

523.10

3.

Kultūras pasākumu
organizators

1

598

523.10

4.

Saimniecības pārzinis

1

463

404.78

5.

Apkopējs

3

360

360.00

6.

Dežurants

2.5

360

360.00

7.

Elektriķis

0.5

460

402.20

8.

Gaismotājs

0.5

460

402.20

9.

Garderobists

1

2.166 EUR/h

2.166 EUR/h

Valkas novada domes priekšsēdētājs
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4.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.18, 1.§)
66.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2, 2.§)

Valkas novada domes
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

1.

Amats

Vadītājs

Amata
vietu
skaits

1

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

1212

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

1050.00

2.

Izglītības un kultūras daļas
vadītājs

1

996

871.83

3.

Sporta un jaunatnes lietu daļas
vadītājs

1

925

809.68

4.

Izglītības speciālists

1

825

722.15

5.

Sporta speciālists

1

825

722.15

6.

Jaunatnes lietu speciālists

1

600

525.20

7.

Interjera un reklāmas dizaina
mākslinieks

1

600

525.20

8.

Skaņu operators

1

600

525.20

9.

Brīvā laika organizators

1

515

448.80

10.

Stadiona saimniecības pārzinis

1

517

452.90

11.

Dežurants

12.

Dežurants - apkopējs

1

385

360.00

13.

Strādnieks - traktorists

1

400

360.00

14.

Sporta organizators

2.5

450

393.90

15.

Masu pasākumu organizators

1

800

700.26

16.

Šautuves instruktors

1

600

525.20

Valkas novada domes priekšsēdētājs

2.1

2.166 EUR/h

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu

99.82 EUR,
t.sk.,
Valkas pilsētas teātra
režisors 76.50 EUR,
Mērķdotācija 22.32 EUR

99.00 EUR,
t.sk.
Sieviešu kora ZIEMEĻSTĪGA
koncertmeistars 49.50 EUR,
Senioru kora DZIESMU
ROTA koncertmeistars 49.50
EUR

2.166 EUR/h

V.A.Krauklis

2.§
Par Valkas novada būvvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(M.PANDALONS)
Sakarā ar būvniecības kārtību kopš jaunā Būvniecības likuma spēkā stāšanās 2014.gada 1.oktobrī,
ir nepieciešams mainīt būvvaldes sniegtos maksas pakalpojumus, lai sniegto pakalpojumu klāsts būtu
atbilstošs gan būvvaldes tehniski materiālajam nodrošinājumam, gan likumiskajam būvniecības
procesam.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 17.decembra lēmumu
(protokols Nr.11, 2.§.) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece,
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 būvvaldes maksas pakalpojumu cenrādi (pielikumā).
2. Atcelt Valkas novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmumu “Par Valkas novada būvvaldes
maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”(protokols Nr.4,6.§).
3. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2014.gada 29.maija lēmumā „Par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu par biroja tehnikas izmantošanu Valkas novada pašvaldības iestādēs” (protokols Nr.7,
22.§) papildinot visā tekstā aiz vārda „Bibliotēkas” ar vārdiem „Valkas novada būvvaldes”.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Būvvaldes vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.18, 2.§)

Valkas novada būvvaldes maksas pakalpojumu izcenojumi
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1
4.2
5.
6.
7.
7.1.
7.2.

Pakalpojums veids

Atzinuma, izziņas sagatavošana par būvobjekta atbilstību
faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem
Ēkām ar apbūves laukumu līdz 400m2
Ēkām ar apbūves laukumu virs 400m2
Inženierbūvēm
Atsevišķu kopiju sagatavošana no arhīvā reģistrētajām
lietām
Būvprojektu kopiju izgatavošana
1 sējums – no 1 līdz 50 lapām
1 sējums – no 51 līdz 150 lapām
1 sējums – no 151 līdz 250 lapām
Dokumentu kopēšana
Lapas izmērs A4
Lapas izmērs A3
Reklāmu, izkārtņu, dizaina elementu vai mazo arhitektūras
formu izvietošanas saskaņošana
Arhīvā reģistrēto lietu papildināšana ar būvprojekta
izmaiņām
Būvatļauju derīguma termiņa pagarināšana vai
pārreģistrācija
Ģimenes dzīvojamām mājām un to palīgēkām
Pārējām ēkām un inženierbūvēm

Mērvienība

Cena
(EUR)
bez
PVN

gab.
gab.
gab.
gab.

7.11
14.23
14.23
7.11

gab.
gab.
gab.

28.46
42.69
56.91

gab.
gab.
gab.

0.15
0.30
9.96

gab.

7.11

gab.
gab.

7.11
21.34

Maksas pakalpojumu cenas norādītas bez PVN.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

3.§
Par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Austrāļi’’ reģistrēšanu zemesgrāmatā
_______________________________________________________________
(P.Pētersons)
Valkas novada domes bilancē ar pamatlīdzekļa Nr. K213 un bilances vērtību 49.80 EUR atrodas
dzīvojamā māja ‘’Austrāļi’’, kura ir avārijas stāvoklī. Ņemot vērā ēkas faktisko nolietojumu un to, ka šajā
ēkā nav ne ūdens, ne kanalizācijas, ēkai netiek veikta apsaimniekošana un attiecīgi maksājumu
iekasēšana. Valkas novada dome, ņemot vērā esošo budžeta sadalījumu, nevar ne uzturēt šādu avārijas
stāvoklī esošu īpašumu, ne arī pārskatāmā nākotnē veikt nepieciešamās investīcijas īpašuma tehniskā
stāvokļa uzlabošanā.
Ēka kā kadastra objekts nav reģistrēta nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas
sistēmā. Minētā ēka atrodas uz zemes gabala “Austrāļi”, kadastra apzīmējums 9466 002 0276, platība
0.05ha. Zemes gabals piekrīt pašvaldībai, saskaņā ar Kārķu pagasta padomes 2006.gada 9.augusta
sēdes lēmumu.
Ņemot vērā augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2015.gada 14. decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.12, 5.§.) un Finanšu komitejas 2015.gada 17.decembra sēdes lēmumu (protokols
Nr.11, 3.§.) un vadoties no Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas
noteikumi”, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punktu un 2014.gada 27.marta Valkas novada domes nolikuma
Nr.7 „Zemes komisijas nolikums”, 14.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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. Reģistrēt uz Valkas novada domes vārda zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Kārķu pagastā
“Austrāļi”, kadastra numurs 9466 002 0276, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9466 002 0276, platība 0.05ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemi kadastrāli uzmērot dabā, un
dzīvojamās mājas.
2. Piešķirt adresi dzīvojamai mājai, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 002
0276: “Austrāļi”, Kārķu pagasts, Valkas novads.
3. Uzdot Kārķu pagasta pārvaldei sagatavot ēkas “Austrāļi” īpašuma tiesību pierādošus pirmdokumentus
un iesniegt tos Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai.
4. Pēc minēto dokumentu saņemšanas, uzdot Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai
veikt darbības, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Austrāļi” reģistrācijai
zemesgrāmatā, pasūtot ēkas tehnisko inventarizāciju un reģistrēšanu nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistra informācijas sistēmā un zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu.
5. Pēc īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijai mēneša laikā uzsākt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles dokumentu
sagatavošanu.

4.§
Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts
budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 2016.gadā
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome izskata iesniegto iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Valkas novada amatiermākslas
kolektīvu vadītāju amatu sarakstu no valsts budžeta mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 2016.gadam.
IKSJ nodaļa izvērtējusi amatiermākslas kolektīvu atbilstību Dziesmu un deju svētku likuma darbības
nosacījumiem un sagatavojusi kolektīvu vadītāju slodzes un darba samaksas apmērus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 14.
decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 2.§.) un Finanšu komitejas 2015.gada 17.decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.11, 5.§.) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punkta, Dziesmu un
deju svētku likuma 9.panta 3.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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 valsts budžeta mērķdotāciju amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu sarakstu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada 1.janvāra līdz
2016.gada 31.decembrim (pielikumā).
2. Uzdot personāla nodaļas vadītājai Līgai Metuzālei nodrošināt darba līgumu grozījumu projektu
sagatavošanu atbilstoši lēmuma 1.punktam un iesniegt domes izpilddirektoram parakstīšanai.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.18, 4.§)

Valkas novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju amata vietu
un darba samaksas saraksts
Mērķdotācija

Nr.
p.k.

Amats

1.
2.
3.
4.

Kora diriģents
Deju kolektīvs, vadītājs
Folkloras ansamblis, vadītājs
Amatierteātris, režisors

Amata
vietu
skaits
0,261
0,174
0,088
0,044

5.
6.

Tautas lietišķās mākslas kopa, vadītājs
Vokālais ansamblis, vadītājs

0,044
0,172

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Algas
likme (EUR
mēnesī)
530
530
530
530

Darba alga
mēnesī
(EUR)
138,33
92,22
46,64
23,32

530
530

23,32
91,16

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

5.§
Par Valkas novada Kārķu pagasta traktora Belarus 820 (T884LH)
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
_______________________________________________________
(I.Markova)
Lai sniegtu maksas greiderēšanas, sniega šķūrēšanas, grāvju un ceļmalu pļaušanas pakalpojumus ar
Kārķu pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības rīcībā esošo traktoru Belarus 820 ar valsts numura
zīmi T884LH, nepieciešams noteikt šo 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 17.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.daļas
19.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
K.Simonova, M.Stabulniece, 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 Kārķu pagasta greiderēšanas, sniega šķūrēšanas, grāvju un ceļmalu pļaušanas maksas
pakalpojumu cenrādi traktoram Belarus 820 (T884LH) (pielikumā).
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Kārķu pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.18, 5.§)

Valkas novada Kārķu pagasta greiderēšanas, sniega šķūrēšanas, grāvju, ceļmalu
Pļaušanas ar traktoru Belarus 820 (T884LH) maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

1.
2.

Greiderēšana
Sniega šķūrēšana

1 km
1 km

Cena bez PVN,
EUR
4,85
3,80

3.
4.

Pļaušana
Pārbrauciens

1 km
1 km

4,90
0,66

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Mērvienība

V.A.Krauklis

6.§
Par valstij piekritīgā dzīvokļa Valkā, Rīgas ielā 6B-5 pārņemšanu pašvaldības īpašumā
__________________________________________________________________
(A,Jurjāne)
Valkas novada domē tika saņemts zvērinātas notāres Ilutas Saulietes notariālais akts par mantojuma
lietas izbeigšanu attiecībā uz mantojuma atstājējas *** nekustamo īpašumu - dzīvokli Rīgas ielā 6B – 5,
Valkā, kadastra Nr. 9401 900 0415, ierakstīts Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 383, kas bija
pamats mantas reģistrācijai uz valsts vārda. Dome lūdza Valsts ieņēmumu dienestu (VID) veikt
nepieciešamās darbības, lai nostiprinātu dzīvokli Rīgas ielā 6B – 5, Valkā, uz valsts vārda, kā arī pēc tam
dodot šo dzīvokli Valkas novada domei.
2015.gada 14.decembrī ir saņemta informācija no VID, ka VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde
2015.gada 8.decembrī dzīvokli Rīgas ielā 6B – 5 ir pārņēmusi valsts uzskaitē, kā arī lūgums viena mēneša
laikā pieņemt lēmumu par šī dzīvokļa pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Dzīvoklis tiks izmantots pašvaldības autonomās funkcijas – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību –
ietvaros kā pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Pamatojoties uz iepriekšminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 17.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas otrā punkta un
21.panta pirmās daļas septiņpadsmitā punkta, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta
pirmās daļas, MK 2013.gada 26.novembra noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās
mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu
ieskaitīšana valsts budžetā” 32.4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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. Pārņemt Valkas novada domes īpašumā valstij piekrītošu mantu - dzīvokli Rīgas ielā 6B – 5, Valkā,
kadastra Nr. 9401 900 0415. Dzīvokļa izmantošanas mērķis - pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu
risināšanā.
2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes izpilddirektors.
3. Lūgt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu
par valstij piekrītošā dzīvokļa nodošanu pašvaldības īpašumā.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

7.§
Par precizēto saistošo noteikumu Nr.21 „ Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura
zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā”
apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(A.Jurjāne)
Valkas novada dome ir saņēmusi LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk VARAM) 2015.gada 15.decembra iebildumus par dažiem Valkas novada domes 2015.gada 26.novembra
saistošo noteikumu Nr. 19 „Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju
nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā” punktiem. VARAM ieteikumi ir ņemti vārā un
iestrādāti precizētajā saistošo noteikumu redakcijā.
Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta, 21.panta pirmās daļas 16.punkta
un 43.panta ceturtās daļas, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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.21 „Par ielu nosaukumu, ēku numura un
telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā”
(pielikumā).
2. Atcelt 2015.gada 26.novembra saistošos noteikumus Nr.19 „Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu
grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā”.
3. Saistošos noteikumus Nr.21 „Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju
nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā” triju darba dienu laikā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
4. Saistošos noteikumus Nr.21 „Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju
nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā” publicēt pašvaldības mājas lapā internetā un
pašvaldības bezmaksas laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”.
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Kancelejas vadītāja.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2015.gada 30.decembrī

Nr.21
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.18, 7.§)

Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu
un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 2.punktu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā izvietojamas ielu nosaukuma zīmes,
ēku numura zīmes, māju (nekustamo īpašumu) nosaukumu plāksnes un norādes ar informāciju uz
infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem Valkas novada administratīvajā teritorijā, tajā skaitā
vasarnīcu (dārza māju) un zemesgabalu numura zīmes, administratīvo atbildību par noteikumu
neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli.
2. Ēku numura zīmes Valkas pilsētā un novada ciemos, kur ielām ir doti nosaukumi, vai māju
nosaukuma zīmes ir jāizvieto pie visiem apbūvētajiem nekustamajiem īpašumiem.
3. Vasarnīcu (dārza māju) un zemes gabalu numura zīmes ir jāizvieto pie visiem zemes īpašumiem un
lietojumiem.
4. Nosaukumu un numura zīmju izvietotājs ir atbildīgs par to uzturēšanu labā tehniskā un vizuālā
stāvoklī (plāksne nedrīkst būt sarūsējusi, deformēta, sabojāta, iztrūkstošiem burtiem vai aizkrāsota)
informācijas aktualizāciju un atbilstību Valsts valodas likuma prasībām.

5. Vienpusējo ceļa zīmi Nr.706 „Virziena rādītājs” ar brūnu fonu uzstāda atbilstoši standartam LVS 772:2014, un citas normatīvajos aktos noteiktās norādes un informācijas zīmes (dabas un vēstures
pieminekļi u.c.) uzstāda atbilstoši attiecīgajiem standartiem.
6. Noteikumi netiek piemēroti attiecībā uz mākslinieciski veidotiem māju nosaukumiem no metāla,
akmens vai koka.
II. Ielu nosaukuma zīmes un virziena rādītāji
7. Ielu nosaukuma zīmju uzstādīšanu, uzturēšanu un nomaiņu ielu krustojumos uz ēkām vai žogiem
ielu stūros, kā arī norāžu zīmju stiprinājumu stabu uzstādīšanu nodrošina pašvaldība, par to informējot
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
8. Virziena rādītājus ar informāciju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem un norādes zīmes
izvieto uz norāžu zīmju stiprinājumu stabiem:
8.1. stabs: karsti cinkota tērauda caurules stabs, garums 2500-4000mm virs zemes, diametrs 6090mm, sieniņu biezums 1,5-2mm, augšējais gals noslēgts ar uzgali, nostiprinājums tādā veidā,
kas nodrošina staba vertikālo noturību;
8.2. virziena rādītājs ar informāciju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem: alumīnijs
(emaljēts metāls), izmēri: 160mmx750mm vai 160mmx800mm, balts fons pulverkrāsošanas
tehnikā, burti un cipari no atstarojoša materiāla zaļā krāsā (skatīt 1.pielikumu), informāciju var
papildināt attiecīga ikona.
9. Pie viena norāžu zīmju stiprinājumu staba atļauts vairākus virziena rādītājus uz infrastruktūras,
kultūras vai tūrisma objektiem tā, lai tie neaizsegtu cits citu.
10. Par norāžu zīmju stiprinājumu stabu un virziena rādītāju izvietošanas nepieciešamību un skaitu lemj:
Valkas pilsētā – izpilddirektora vietnieks - atbildīgais par Valkas pilsētu, pagastos – pagastu pārvalžu
vadītāji, izvērtējot:
10.1. katra jauna virziena rādītāja atbilstību normatīvo aktu prasībām un iederību vidē;
10.2. objekta, uz kuru vērsts virziena rādītājs, sabiedrisko nozīmi;
10.3. attālumu no virziena rādītāja līdz objektam;
10.4. esošo virziena rādītāju daudzumu pie norāžu zīmju stiprinājumu staba;
10.5. iespējamo apdraudējumu satiksmes drošībai, aizsedzot ceļa zīmes, traucējot transportlīdzekļu
vai gājēju redzamību.
III. Ēku numura zīmju izvietošanas kārtība
11. Ēkas numura zīmes izvieto uz visām dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai
paredzētām ēkām, kurām piešķirta atsevišķa adrese.
12. Par ēkas numura zīmes izgatavošanu, izvietošanu un uzturēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām,
kā arī par neatbilstošu numura zīmju demontēšanu, ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
13. Adresei ēkas numura zīmē jāatbilst Valsts adrešu reģistra datiem.
14. Uz ēkas numura plāksnes norāda šādu informāciju:
14.1. ielas nosaukumu,
14.2. ēkas numuru (ja ēkas numurs satur gan ciparus, gan burtus, lietojams lielais burts, piemēram,
3A, skatīt 2. un 4.pielikumu),
14.3. norādi uz ēkas piederību (privātīpašums vai īpašnieka iniciāļus un uzvārdu, valsts īpašums,
pašvaldības īpašums u.c.),
14.4. ciematā, kur ielai nav nosaukuma, bet numuri vai nosaukumi ir ēkām (Māja Nr. 4, Depo u.tml.)
norāda ēkas nosaukumu, īpašuma piederību, pašvaldības īpašumiem var būt arī pagasta
ģerbonis.
15. Ēkas numura plāksne (skatīt 2., 3. un 4.pielikumu):
15.1.
izmēri: 200x300mm, 220x320mm vai 280x320mm;
15.2.
fona krāsa – tumši zila (RAL 5013 vai ekvivalents), latviešu alfabēta burti un arābu cipari –
balti, gaismu atstarojoši,
15.3. materiāls – alumīnijs (skārds, plastikāts).
16. Mainoties noteikumu 14.punktā minētajai informācijai, ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs par
saviem līdzekļiem trīs mēnešu laikā izvieto jaunu ēkas numura zīmi atbilstoši šo noteikumu prasībām.
17. Ēkas numura zīmi novieto ielas pusē uz ēkas sienas 2,5-3,0m augstumā no zemes, 0,3–0,5m
attālumā no ēkas stūra vai uz žoga (ja ēka atrodas iežogotā teritorijā un ēkas numura zīme pie fasādes
nav skaidri saskatāma) ne zemāk kā 1,4m augstumā no zemes. Ja ēkas siena un žogs nav piemēroti
(aizsedzoši koku, krūmu stādījumi, pārāk liels attālums līdz ielai u.tml.), plāksni var novietot uz norāžu
staba.
18. Ja ēka atrodas perpendikulāri ielai, saistībā ar kuru ir piešķirta adrese, ēkas numura zīmi izvieto uz
ēkas fasādes, kas vērsta pret ielu, saistībā ar kuru ir piešķirta adrese, ēkas labajā pusē (skatoties uz ēkas
fasādi).

19. Daudzdzīvokļu namiem, kuriem ieeja ēkā nav vērsta pret ielu, ēkas numura zīmi papildus izvieto uz
fasādes, kurā atrodas ieeja ēkā, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi).
20. Iekšpagalmā ēkas numura zīmi papildus izvieto pie sienas, kas redzama no piebraucamā ceļa,
labajā pusē (skatoties virzienā uz ēkas fasādi) 2,5 m augstumā no zemes, 0,3m–0,5m attālumā no ēkas
stūra.
21. Pie slēgtu vai iežogotu teritoriju galvenās iebraukšanas vietas (vārtiem vai žoga) var izvietot teritorijā
esošo ēku numuru informatīvo zīmi, kas norāda uz visām teritorijā esošo ēku adresēm.
22. Ēkas numura zīmi izvieto trīs mēnešu laikā no lēmuma par adreses piešķiršanu vai maiņu spēkā
stāšanās dienas.
IV. Telpu grupu numura zīmes
23. Par daudzdzīvokļu māju telpu grupas numura zīmes izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši
noteikumu prasībām ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs.
24. Telpu grupas numura zīmes izmēri: 100x200mm vai 100x300mm, balti arābu cipari uz zila fona (RAL
5013 vai ekvivalents), materiāls - alumīnijs (skārds, plastikāts, skatīt 6.pielikumu)).
25. Telpu grupu numura zīmes izvieto virs ieejas kāpņu telpā. Ēkai ar divām vai vairākām līdzvērtīgām
ieejām tās izvieto identiskās vietās, ņemot vērā ēkas arhitektonisko veidojumu.
26. Par dzīvokļa numura izvietošanu uz dzīvokļa durvīm ir atbildīgs dzīvokļa īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs. Dzīvokļa numuram jābūt labi saredzamam, saprotamam un kārtīgam.
V. Nekustamo īpašumu nosaukumi
27. Par nekustamā īpašuma (mājas) nosaukuma plāksnes izgatavošanu un izvietošanu ārpus Valkas
pilsētas administratīvajām robežām atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atbildīga pašvaldība, Valkas
pilsētā – nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
28. Nekustamo īpašumu (māju) nosaukumu plāksnes izvieto pie ēkas fasādes vai sienas vai žoga ielas
vai piebraucamā ceļa pusē tā, lai uzraksts būtu labi salasāms. Plāksne novietojama 2,5-3m augstumā
virs zemes pie ēkas sienas vai ne zemāk kā 1,4m augstumā virs zemes pie žoga.
29. Vietās, kur ēkas siena vai žogs nav piemēroti plāksnes izvietošanai, plāksne piestiprināma pie
norāžu zīmju stiprinājumu staba.
30. Ja viena vai vairākas mājas neatrodas ceļa malā, tad pie iebraucamā ceļa jānovieto norāžu zīmju
stiprinājumu stabs ar mājas nosaukumu vai māju nosaukumiem (virzienā no augšas uz leju – sākot ar
tuvākesošo).
31. Nekustamā īpašuma nosaukuma plāksnes atbilst šādām prasībām skatīt 4. un 5.pielikumu):
31.1. izmēri: 160x420mm; 160x640mm; 160x840mm (atkarībā no zīmju skaita plāksne var būt
garāka);
31.2. Ērģemes, Kārķu, Vijciema, Zvārtavas pagastos - gaismu atstarojoši latviešu alfabēta burti uz
zaļa fona RAL 6005 vai ekvivalents), Valkas pagastā – uz ķiršsarkana fona (RAL 3004 vai
ekvivalents) un Valkas pilsētā – uz zila fona (RAL 5013 vai ekvivalents),
31.3. materiāls – alumīnijs (mitrumizturīgs saplāksnis vai cits līdzvērtīgs materiāls), krāsots
pulverkrāsošanas tehnikā.
32. Nosaukuma plāksne tiek izvietota pie norāžu zīmju stiprinājumu staba (noteikumu 8.1.punkts).
VI. Vasarnīcu un zemes gabalu numura zīmes
33. Par vasarnīcas (dārza mājas) un zemesgabala numura zīmes izvietošanu ir atbildīgs īpašnieks vai
nomnieks.
34. Zemesgabala numura zīmes plāksnes izvieto pie ēkas fasādes vai sienas, vai žoga ceļa pusē tā, lai
uzraksts būtu labi salasāms. Plāksne novietojama 2,5-3m augstumā virs zemes pie ēkas sienas vai ne
zemāk kā 1,4m augstumā virs zemes pie žoga.
35. Vietās, kur ēkas siena vai žogs nav piemēroti plāksnes izvietošanai, plāksne piestiprināma pie
norāžu zīmju stiprinājumu staba atbilstoši noteikumu 8.1.punktam.
36. Zemesgabala numura zīmes plāksnes atbilst šādām prasībām (skatīt 6.pielikumu):
36.1. izmēri: 160x160mm vai 220x220mm;
36.2. fona krāsa – tumši zila (RAL 5013 vai ekvivalents), gaismu atstarojoši arābu cipari, zem
numura var norādīt arī zemes gabala īpašnieka vārda iniciāli un uzvārdu;
36.3. materiāls – alumīnijs (skārds, plastikāts), krāsots pulverkrāsošanas tehnikā.
37. Zemesgabala numura zīmes plāksne var neatbilst noteikumu 36.punkta prasībām, ja numura zīmes
plāksne ir mākslinieciski izveidota no metāla, koka, vai akmens un tā ir labi saskatāma un saprotama.
Šādā gadījumā nosaukuma plāksne nevar būt mazāka par 220x220mm.

VII. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole
38. Par noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes izvietošanu vai saglabāšanu nekustamā īpašuma
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no EUR 10 līdz EUR
50.
39. (1) Par nekustamā īpašuma nosaukuma (Valkas pilsētā) vai numura zīmes neesamību nekustamā
īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no EUR 10
līdz EUR 50.
(2) Par atkārtotu nekustamā īpašuma nosaukuma (Valkas pilsētā) vai numura zīmes neesamību
nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam uzliek naudas sodu no EUR 55 līdz EUR 100.
40. (1) Par noteikumu 4.punkta pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no EUR 10 līdz EUR 50.
(2) Par atkārtotu noteikumu 4.punkta pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam
valdītājam uzliek naudas sodu no EUR 55 līdz EUR 100.
41. Administratīvo pārkāpumu protokolus par šo noteikumu pārkāpumiem sastāda Pašvaldība policija,
un administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata
Valkas novada pašvaldības Administratīvā komisija, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita institūcija.
VIII. Noslēguma jautājumi
42. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs līdz 2017.gada 1.janvārim demontē
noteikumiem neatbilstošas vai neatbilstoši izvietotas nosaukuma vai numura plāksnes un izvieto
nosaukuma vai numura plāksnes saskaņā ar šo noteikumu prasībām.
43. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Valkas novada pašvaldības
bezmaksas laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis
Pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra
saistošiem noteikumiem Nr.21

Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu
un objektu norāžu izvietošanu 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

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Valkas novadā nepieciešami noteikumi, kas regulētu ielu nosaukumu, ēku
numuru, māju nosaukumu un objektu norāžu zīmju izvietošanu. Joprojām
uz vairākām ēkām ir saglabājušās ēku numura zīmes gan ar bojātiem
uzrakstiem, gan krievu valodā, tās ir dažādos formātos, kā arī pagastos
trūkst norāžu uz dzīvojamajām mājām un citiem objektiem.
Saistošie noteikumi nosaka kādā kārtībā tiek izvietotas un uzturētas šādas
informatīvās zīmes:
- virziena rādītāju zīmes,
- ēku numura zīmes,
- telpu grupas numura zīmes,
- nekustamā īpašuma (mājas) nosaukuma plāksnes,
- vasarnīcas (dārza mājas) un zemesgabala numura zīmes,
kā arī to izmēri, materiāls un krāsa.
Saistošajos noteikumos paredzēta arī administratīvā atbildība par
noteikumu neievērošanu.
Budžetu būtiski neietekmēs, jo norāžu nomaiņa un izvietošana tiks īstenota
pakāpeniski.
Uzņēmējdarbības vide novadā tiks ietekmēta pozitīvi, jo uzlabosies
teritorijas informatīvā sistēma, kas ļaus labāk orientēties Valkas novadā un
vajadzības gadījumā ātri atrast un identificēt nepieciešamos īpašumus.
Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

V.A.Krauklis

8.§
Par tirdzniecības vietas maksas atcelšanu Valkas pilsētas tirgū 2015.gada 31.decembrī
________________________________________________________________________
(I.Vehi)
Valkas novada dome 2015.gada 15.decembrī ir saņēmusi iesniegumu no Valkas novada domes
Pilsētas un teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Ineses Vehi. Valkas novada dome, lai
iepriecinātu un dāvinātu svētku sajūtu Valkas novada iedzīvotājiem sagaidot Jauno gadu, Valkas pilsētas
tirgū 2015.gada 31.decembrī atceļ maksu par tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanu,
tādejādi radot iespēju piesaistīt vairāk tirgotāju.
Pamatojoties uz augstākminēto, Finanšu komitejas 2015.gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols
Nr.11, 8.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
K.Simonova, M.Stabulniece, 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 maksu par tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanu Valkas pilsētas tirgū
2015.gada 31.decembrī.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums spēkā 2015.gada 31.decembrī.
9.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
__________________________________________
(V.Zariņš)
2014.gada 30.decembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***” (protokols
Nr.17, 8.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 382,99 apmērā *** , kas nostrādājusi divus
sasaukumus. Uz *** attiecināms Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
15.¹pants, kas nosaka, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir personai,
kura pēc 1990.gada 4.maija vienā pašvaldībā bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes
vai pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus. Gadījumos, kad šai personai vienlaicīgi ir tiesības
arī uz vecuma pensiju, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 17.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.11, 10.§.) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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 ***, dzīvo „***”, *** pagasts, Valkas novads, pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 397,87 (trīs simti
deviņdesmit septiņi euro un 87 centi) no 2016.gada 1.janvāra.
2. Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1.punktā minēto pabalstu līdz
katra mēneša 10.datumam.
3. [..].
10.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
_____________________________________
(V.Zariņš)
2014.gada 30.decembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***”
(protokols Nr.17, 9.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 413,95 ***, dzīvo „***”,
Ērģemes pagasts, Valkas novads, kā bijušam pagasta padomes priekšsēdētājam, kas nostrādājis divus
sasaukumus. Uz *** attiecināms Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
15.¹pants, kas nosaka, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir
personai, kura pēc 1990.gada 4.maija vienā pašvaldībā bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes,
novada domes vai pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus. Gadījumos, kad šai personai

vienlaicīgi ir tiesības arī uz vecuma pensiju, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma
pensijas apmēru. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 17.decembra lēmumu
(protokols Nr.11, 13.§.) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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 ***, dzīvo „***”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR
431,21 (četri simti trīsdesmit viens euro un 21 cents) no 2016.gada 1.janvāra.
2. Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1.punktā minēto pabalstu līdz
katra mēneša 10.datumam.
3. [..]
11.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra nolikumā Nr.12 „Valkas novada
pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”
_______________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2012.gada 27.decembrī apstiprināja nolikumu Nr.12 „Valkas novada
pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols Nr.14, 11.§). Nolikums tika
apstiprināts ar mērķi noteikt kārtību, kādā tiek noteikta darba samaksa Valkas novada domes
priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības izpilddirektora
vietniekam, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbiniekiem, pašvaldības iestāžu vadītājiem un
komisiju locekļiem.
Nolikumā cita starpā tika noteikts pabalsts 25% apmērā no mēnešalgas darbiniekam, aizejot ikgadējā,
apmaksātā atvaļinājumā. Tā kā Valkas novada pašvaldības 2016.gada budžeta projektā nav paredzēts
palielināt darbinieku darba algas, tad ir ierosinājums palielināt pabalsta apmēru aizejot ikgadējā
apmaksātā atvaļinājumā.
Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2015.gada 17.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 12.§) un
vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta un Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 8.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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.

Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra nolikumā Nr.12 „Valkas novada pašvaldības
Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt Nolikumu ar 1.10.punktu šādā redakcijā:
„1.10. Šajā Nolikumā minētajā darba stāžā tiek ieskaitīts arī laika periods pirms 2009.gada
1.jūlija pašvaldības iestādēs, kas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tika apvienotas
Valkas novada pašvaldībā.”
1.2. Aizstāt 2.3.punktā skaitli un simbolu „25%” ar skaitli un simbolu „40%”.
1.3. Izteikt 3.3.punktu šādā redakcijā:
„3.3. Domes priekšsēdētāja vietniekam un izpilddirektoram, aizejot ikgadējā, apmaksātā
atvaļinājumā, ar domes priekšsēdētāja rīkojumu piešķir un izmaksā pabalstu 40% apmērā no
mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo
kalendāra gadu un, izbeidzot amata attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais
atvaļinājums nav izmantots.”
1.4. Izteikt 5.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„5. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU UN PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA VIETNIEKA
DARBA SAMAKSA UN SOCIĀLĀS GARANTIJAS”
1.5. Papildināt 5.2.punktu aiz vārdiem „atlīdzības likumu,” ar vārdiem „un izpilddirektora vietniekam”.
1.6. Svītrot 5.2.punktā pēdējo teikumu.
1.7. Izteikt 5.3.punktu šādā redakcijā:
„5.3. Iestāžu vadītājiem, kuru darba samaksu finansē no Valkas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem, un izpilddirektora vietniekam, aizejot ikgadējā, apmaksātā atvaļinājumā, ar domes
priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu vienu reizi kalendāra gadā piešķir un izmaksā
pabalstu šādā apmērā:
5.3.1. 30% apmērā no mēnešalgas, ja Valkas novada pašvaldībā vai tās iestādēs darba
stāžs ir līdz pieciem gadiem;

2.
3.
4.

5.3.2. 35% apmērā no mēnešalgas, ja Valkas novada pašvaldībā vai tās iestādēs darba
stāžs ir no pieciem līdz desmit gadiem;
5.3.3. 40% apmērā no mēnešalgas, ja Valkas novada pašvaldībā vai tās iestādēs darba
stāžs ir vairāk kā 10 gadi.
Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata
attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots.”
1.8. Papildināt 5.4.punktu aiz vārda „vadītājam,” ar vārdiem „un izpilddirektora vietniekam”.
1.9. Papildināt 5.5.punktu aiz vārda „vadītāja,” ar vārdiem „un izpilddirektora vietnieka”.
1.10.
Papildināt 5.6.punktu aiz vārda „vadītājam,” ar vārdiem „un izpilddirektora vietniekam”.
1.11.
Papildināt 5.7.punktu aiz vārda „vadītājam,” ar vārdiem „un izpilddirektora vietniekam”.
1.12.
Izteikt 6.2.punktu šādā redakcijā:
„6.2. Darbiniekiem, kuru darba samaksu finansē no Valkas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem, aizejot ikgadējā, apmaksātā atvaļinājumā, ar iestādes vadītāja rīkojumu vienu reizi
kalendāra gadā piešķir un izmaksā pabalstu šādā apmērā:
6.2.1. 30% apmērā no mēnešalgas, ja Valkas novada pašvaldībā vai tās iestādēs darba
stāžs ir līdz pieciem gadiem;
6.2.2. 35% apmērā no mēnešalgas, ja Valkas novada pašvaldībā vai tās iestādēs darba
stāžs ir no pieciem līdz desmit gadiem;
6.2.3. 40% apmērā no mēnešalgas, ja Valkas novada pašvaldībā vai tās iestādēs darba
stāžs ir vairāk kā 10 gadi.
Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata
attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots.”
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors un iestāžu vadītāji.
Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
12.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA „Rozi”
_______________________________________________________
(I.Meļķis)

Ir saņemts SIA „Rozi”, reģistrācijas Nr.44103019407, juridiskā adrese: Rīgas iela 23, Valka, Valkas
novads, iesniegums par neapdzīvojamo telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā, nomas līguma termiņa pagarināšanu
(telpu kopējā platība 87,1 m2, nomas maksa 1,06715 EUR/m2 par pamatdarbības telpām, 0,45532 EUR/m2
par palīgtelpām). SIA “Rozi” kā nomnieks atbilst MK noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 9.punkta prasībām, līdz ar to nav šķēršļu līguma pagarināšanai.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova,
M.Stabulniece, 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. Pagarināt ar SIA „Rozi” 2008.gada 1.aprīlī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E nomas
līguma termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas līgumā
ar SIA „Rozi” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā
rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
13.§
Par neapdzīvojamo telpu nomu Dainim Saulītim
_________________________________________________
(I.Meļķis)
Ir saņemts Daiņa Saulīša iesniegums par neapdzīvojamo telpu nomu Rīgas ielā 22, Valkā, Valkas
novadā, dizaina un mākslas biroja izveidošanai. Šāds telpu izmantošanas mērķis atbilst vienam no MK
noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktā noteiktajiem nomas izsoles un

maksas aprēķina izņēmuma gadījumiem, kad publiskas personas telpas tiek iznomātas kultūras funkciju
nodrošināšanai.
Ņemot vērā Valkas novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 17.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 14.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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. Iznomāt neapdzīvojamās telpas Valkā, Rīgas ielā 22 ar kopējo platību 12,8 m2 (telpu Nr.7, 3.stāvs)
Dainim Saulītim dizaina un mākslas biroja izveidošanai - kultūras funkciju nodrošināšanai.
2. Apstiprināt sekojošus telpu nomas noteikumus:
- neapdzīvojamo telpu kopējā platība – 12,8 m2;
- neapdzīvojamo telpu sastāvs – kabinets Nr.7;
- nomas līguma termiņš – no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim (ieskaitot);
- nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN) – 0,71 EUR.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
14.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
individuālam uzņēmumam „Skroders”
_________________________________________________
(I.Meļķis)
Izskatot individuālā uzņēmuma „Skroders”, reģistrācijas Nr.44102014281, juridiskā adrese: Rīgas iela
24, Valka, Valkas novads, iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
nomātām telpām Rīgas ielā 24, Valkā, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas
2015.gada 9.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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. Pagarināt ar individuālo uzņēmumu „Skroders” noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24
(kopējā platība 52,0 m2 t.sk. telpas pamatdarbībai 47,3 m2, palīgtelpas 4,7 m2, nomas maksa par
pamatdarbības telpām – 0,71144 EUR/m2, par palīgtelpām – 0,49801 EUR/m2) nomas līguma
termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas
līgumā ar individuālo uzņēmumu „Skroders” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
15.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
Latvijas Nacionālajam arhīvam
_________________________________________________
(I.Meļķis)
Izskatot Latvijas Nacionālā arhīva, reģistrācijas Nr.LV90009476367, juridiskā adrese: Šķūņu iela 11,
Rīga, iesniegumu par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 24, Valkā, nomas līguma termiņa pagarināšanu,
ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2015.gada 9.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,

K.Simonova, M.Stabulniece, 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.

Pagarināt ar Latvijas Nacionālo arhīvu 2007.gada 5.februārī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā,
Rīgas ielā 24 (kopējā platība 22,8 m2, t.sk. telpas pamatdarbībai 18.8 m2, palīgtelpas 4,0 m2, nomas
maksa par pamatdarbības telpām – 2,13431 EUR/m2, par palīgtelpām – 0,99601 EUR/m2) nomas
līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim (ieskaitot).
Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas
līgumā ar Latvijas Nacionālo arhīvu un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.

16.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
SIA “Baltic accountancy solutions” par telpām Rīgas iela 22, Valkā
_________________________________________________
(I.Meļķis)
Izskatot SIA “Baltic accountancy solutions” iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa
pagarināšanu Rīgas ielā 22, Valkā, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas
2015.gada 9.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 3.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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. Pagarināt ar SIA “Baltic accountancy solutions” noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 22
(telpu kopējā platība 144,4 m2, 1.stāvs, nomas maksa 2,41888 EUR/m2) nomas līguma termiņu līdz
2016.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
17.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
un nomājamo telpu platības izmaiņām Valsts zemes dienestam
_________________________________________________
(I.Meļķis)
Izskatot Valsts zemes dienesta, reģistrācijas Nr.90000030432, juridiskā adrese: 11.novembra krastmala
31, Rīga, LV–1050, iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu un
nomājamo telpu platības izmaiņām Rīgas ielā 22, Valkā, vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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. Pagarināt ar Valsts zemes dienestu 2007.gada 1.februārī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā,
Rīgas ielā 22 nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Veikt izmaiņas telpas nomas Līguma 1.1.punktā, nosakot, ka neapdzīvojamo telpu kopējā platība
12,6 m2 (telpu Nr.9).
3. Veikt izmaiņas telpas nomas Līguma 2.1.punktā, nosakot, ka nomas maksa telpām tiek noteikta
2,84574 EUR/m2 bez PVN. Maksājuma summa mēnesī 35,86 EUR bez PVN.

4. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas
nomas līgumā ar Valsts zemes dienestu un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
5. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt
pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV –
4201.
18.§
Par zemes gabala Valkā, Smilšu ielā 39A maiņu pret zemes gabalu Valkā, Rīgas ielā 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 ielā 39A, atrodas publiskajā zaļajā teritorijā.
Zemes gabals Valkā, Rīgas ielā 6, kadastra apzīmējums 9401 001 0207, platība 0.3690ha, pieder ***,
saskaņā ar ierakstu Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr.575.
Uz zemes gabala Valkā, Rīgas ielā 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
zonā.
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.panta 1.daļas 2.punktā 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 ielā 6, uz kura atrodas pašvaldības daudzdzīvokļu mājas, pret zemes
gabalu Smilšu ielā 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 ielā 39A maiņai pret zemes gabalu Valkā, Rīgas ielā 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. un 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 ielā 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 ielā 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 ielā 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 ielā 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 augstākminētā var secināt, ka maināmo zemes gabalu vērtības ir līdzvērtīgas un nepārsniedz 20%
robežu. 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 – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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 domei piederošā zemes gabala Valkā, Smilšu ielā 39A, kadastra
apzīmējums 9401 008 0181, kopējā platība 0.1993ha nosacīto cenu: EUR 2291.74 (divi tūkstoši divi simti
deviņdesmit viens euro 74 centi).
2. Mainīt Valkas novada domei piederošu zemes gabalu Valkā, Smilšu ielā 39A, kadastra apzīmējums
9401 008 0181, platība 0.1993ha pret *** piederošo zemes gabalu Valkā, Rīgas iela 6, kadastra
apzīmējums 9401 001 0207, platība 0.3690ha.
3. Ņemot vērā, ka šī lēmuma 2.punktā minēto zemes gabalu vērtības ir līdzvērtīgas, veikt šo zemes
gabalu maiņu, bez piemaksas, maiņas līgumā iestrādājot sekojošu nosacījumu attiecībā uz zemes gabalu
Valkā, Smilšu iela 39A:
3.1. nodrošināt servitūtu 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, pirms Maiņas līguma noslēgšanas vienojoties par servitūta izvietojumu un to reģistrējot Valsts
kadastra reģistra informācijas sistēmā un Zemesgrāmatā.
4. Noteikt, ka ar Maiņas līguma noslēgšanas datumu spēku zaudē 2015.gada 9.februāra Zemes nomas
līgums Nr.VND/2015/56, ar kuru Valkas novada dome nomā no *** zemes gabalu Valkā, Rīgas ielā 6.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

19.§
Valkas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās
teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējums
_______________________________________________________________
(L.Engere, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome izskata jautājumu par to, ka atbilstoši Zemes pārvaldības likuma (turpmāk tekstā –
likums) 14.panta otrai daļai vietējā pašvaldība izstrādā un ar domes lēmumu apstiprina tās īpašumā un
valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu.
Izvērtējumā ietver:
- zemes pašreizējās izmantošanas vērtējumu;
- zemes turpmākās izmantošanas iespēju vērtējumu, ievērojot teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos noteikto teritorijas izmantošanu;
- vērtējumu par investīcijām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu iespējami labāku zemes
izmantošanas veidu;
- vērtējumu par iespējām zemi izmantot, nodot nomā vai atsavināt;
- prognozētos ienākumus no zemes izmantošanas.

Likuma 14.panta piektā daļā noteikts, ka tiešās pārvaldes iestāde, publiskās personas
kapitālsabiedrība vai vietējā pašvaldība, lemjot par valsts vai vietējās pašvaldības īpašumā vai valdījumā
esošās neapbūvētās zemes vai degradētās teritorijas turpmāko izmantošanu, ņem vērā attiecīgo
izvērtējumu.
Saskaņā ar Likuma Pārejas noteikumu 1.punktu, likuma 14. pantā minētos neapbūvētās zemes un
degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumus apstiprina līdz 2016. gada 1. janvārim.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zemes pārvaldības likuma 14.pantu un Pārejas noteikumu 1.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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 pašvaldības īpašumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas
iespēju izvērtējumu (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

20.§
Par neprivatizētās dzīvojamās mājas Valkas pagastā “Kurmīši” pārņemšanu pašvaldības īpašumā
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Valkas novada dome izskata VAS „Privatizācijas aģentūra”, reģistrācijas Nr.40003192154, juridiskā
adrese K.Valdemāra iela 31, Rīga, 2015.gada 2.decembra piedāvājumu pārņemt Valkas novada domes
īpašumā neprivatizēto dzīvojamo māju Valkas novada Valkas pagastā „Kurmīši”.
Izskatot augstāk minēto piedāvājumu ir konstatēts:
Nekustamais īpašums Valkas novada Valkas pagasta „Kurmīši” sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9488 008 0008. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka, kurā ir divi dzīvokļa īpašumi.
Kopējā īpašuma zemes platība ir 4203 m2. Nekustamais īpašums reģistrēts Valkas zemesgrāmatu
nodaļas Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000069052, īpašnieks: Latvijas Valsts
Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas personā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumu Nr.353 „Par Būvniecības, enerģētikas un
mājokļu valsts aģentūras likvidāciju” valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” ar 2009.gada
27.augusta aktu „Akts par valsts nekustamā īpašuma Valkas rajons, Valkas pagasts, „Kurmīši” (kadastra
Nr.9488 008 0008), un šajā nekustamajā īpašumā esošās dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas
nodošanu un pārņemšanu VAS „Privatizācijas aģentūra” valdījumā ir pārņēmusi savā valdījumā
nekustamo īpašumu „Kurmīši”, Valkas pagastā, Valkas novadā.
Minētais nekustamais īpašums ir neprivatizēts. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 21.punktu, valsts dzīvojamās mājas valsts īpašumā esošie dzīvokļi,
mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma līgumi un
kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek
nodotas to pilsētu un novadu pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā teritorijā attiecīgās mājas
atrodas.
Pamatojoties uz augstāk minēto, VAS „Privatizācijas aģentūra” piedāvā pārņemt Valkas novada
pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu „Kurmīši” Valkas pagastā.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants nosaka, ka
publiskai personai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi.
Apsekojot lēmumā minēto nekustamo īpašumu dabā tika konstatēts, ka dzīvojamā māja Valkas novada
Valkas pagastā „Kurmīši” ir sliktā tehniskā stāvoklī, bez tam tajā dzīvo arī fiziskas personas. Līdz ar to
pašvaldība šo īpašumu nevarēs izmantot kā palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanai.
No dokumentiem redzams, ka nekustamais īpašums Valkas novada Valkas pagasta „Kurmīši” ar
2004.gada 23.novembra Vienošanos Nr.3 pie 2004.gada 7.septembra līguma Nr.6-07/198 par nekustamā
īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un sagatavošanu privatizācijai, bija nodots SIA „Tele Nami”,
juridiskā adrese: Vienības gatve 82-6, Rīga, savukārt 2013.gadā apsaimniekotājs mainīts uz SIA “TERRA
BALTIC”.
Izsverot nekustamā īpašuma iegūšanas lietderību, pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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. Nepārņemt Valkas novada domes īpašumā neprivatizēto nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas
pagastā “Kurmīši”, kadastra numurs 9488 008 0008.
2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
21.§
Par Valkas novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam
pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
__________________________________________________________________
(I.Siliņš, U.Ozoliņa, V.A.Krauklis)
Saskaņā ar MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu un MK 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 „Kārtība,
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 10.punktu, izstrādāto vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma pirmo redakciju un vides pārskata projektu nodod publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Attīstības lietu komitejas 2015.gada 17.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.3, 4.§.) un vadoties no 2014.gada 14.oktobra MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82. un 83.punkta, MK 2004.gada 23.marta
noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 10.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova,
M.Stabulniece, 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 publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Valkas novada teritorijas
plānojuma 2016.-2027.gadam pirmo redakciju, Vides pārskata pirmo redakciju un Valkas novada
teritorijas plānojumu – Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi (pielikumā).
2. Paziņojumu par publisko apspriešanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā,
pašvaldības tīmekļa vietnē, publicē laikrakstos “Valkas Novada Vēstis” un “Ziemeļlatvija”.
3. Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas un piecas darbadienas no paziņojuma par publisko
apspriešanu publicēšanas brīža Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgs Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
22.§
Par finansiālu atbalstu Pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu (reģistrēts 10.12.2015. Nr.3-3/15/2257) no Latvijas
Skolu sporta federācijas (Reģ. Nr.40008023478, juridiskā adrese: J.Čakstes bulvārī 9-38, Jelgavā, LV3001), kurā lūdz izskatīt jautājumu par *** piedalīšanos un finansiālu atbalstu dalībai Pasaules skolu
čempionātā vieglatlētikas krosā Ungārijā, Budapeštā, no 2016.gada 21. līdz 26.aprīlim.
*** ir Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas un Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkne. Viņa ir
iekļauta Latvijas izlases komandā.
Saskaņā ar Pasaules čempionāta nolikumu, vienas personas izmaksas ir EUR 410,00: EUR 290,00 (5
dienas x 50 EUR + 40 EUR fonda nauda ISF) uzturēšanās, ēdināšana, transporta pakalpojumi, kultūras
pasākumi; EUR 120,00 - ceļa izdevumi (īrēts autobuss).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada
14.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12., 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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 finansējumu EUR 205,00 (divi simti pieci euro, 00 centi) Latvijas Skolu sporta federācijai
Latvijas izlases komandas dalībnieces *** dalībai Pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā
Ungārijā, Budapeštā, no 2016.gada 21. līdz 26.aprīlim.

2.
3.
4.
5.

Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no Sporta budžeta.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
23.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
________________________________
(V.A.Krauklis)

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2015. gada 10.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12 ), 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.panta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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.

P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta “***”, ***, Valkas pagasts, strādā Valkas novada Pašvaldības
policijā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 3 - istabu dzīvokli Merķeļa ielā 15-10, Valkā,
kopējā platība 60,3 m2, dzīvojamā platība 41,5 m2, 5.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.
P i e š ķ i r t *** , deklarētā dzīvesvieta dzīvoklis Nr. ***, “***”, Valkas pagasts, reģistrēts dzīvokļu
palīdzības II kārtas reģistrā, 2 - istabu dzīvokli Nr.1 “ Priedulājos”, Valkas pagastā, kopējā platība 48,0
m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe -nelabiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta “***” ,Valkas pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1 - istabas dzīvokli Nr.3 “ Dzelzceļa ēkā 155. km”, Valkas pagastā, kopējā platība 29,8 m2,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe -nelabiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
Piešķirt ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu apmaiņas palīdzības reģistrā,
2-istabu dzīvokli Rīgas ielā 42-3, Valkā, kopējā platība 40,1 m2, dzīvojamā platība 25,2 m2, 1.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - daļēji labiekārtots (malkas apkure), apmaiņā pret pašreiz īrēto
dzīvokli Rīgas ielā 6B-7,Valkā.
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.
P i e š ķ i r t ***, pēdējā deklarētā dzīvesvieta *** iela ***, ***, Zvārtavas pagasts, reģistrēta dzīvokļu
palīdzības II kārtas reģistrā, 3-istabu dzīvokli Tālavas ielā 3-42, Valkā, kopējā platība 55,7 m2,
dzīvojamā platība 39,4 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.
P i e š ķ i r t ***, dzīvo *** ielā iela ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu apmaiņas palīdzības reģistrā, 2-istabu
dzīvokli Varoņu ielā 30-1, Valkā, kopējā platība 43,0 m2, dzīvojamā platība 26,9 m2,1.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe - daļēji labiekārtots, apmaiņā pret pašreiz īrēto dzīvokli Varoņu ielā 2834,Valkā.
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.
A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētā *** vārda.
Iesniegumu par īres līguma pārrakstīšanu iesniegusi viņa māte ***, ar kuru ir noslēgts īres līgums.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā ,Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV- 4201).

24.§
Par izmaiņām Valkas novada bāriņtiesas sastāvā
__________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2014.gada 28.augustā pieņēma lēmumu „Par Valkas novada bāriņtiesas
sastāva ievēlēšanu” (protokols Nr.12, 7.§), ar kuru ievēlēja par bāriņtiesas locekli arī Intu Krušku.
2015.gada 22.decembrī ir saņemts Intas Kruškas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no bāriņtiesas
locekļa amata. Inta Kruška ir izvirzīta Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš”
vadītājas amatam.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 12.panta 1.daļas 1.punktu bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc
paša vēlēšanās.
Ņemot vērā to, ka Inta Kruška uz Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš”
vadītāja amatu tika izvirzīta jau 2015.gada 11.jūnijā, Valkas novada dome pamatojoties uz Bāriņtiesu
likuma 9.panta 2.daļu izsludināja konkursu uz vakanto bāriņtiesas locekļa amatu. Amatam pieteicās 5
pretendenti, no kuriem 4 pretendenti ieradās uz interviju. Par piemērotāko amata kandidātu tika izvirzīta
Aija Oliņa, kurai vienīgajai no pretendentiem bija pieredze bāriņtiesu darbā, strādājot Ērģemes pagasta
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietas izpildītāja amatā 2006.-2009.gadā.
Ņemot vērā to, ka viens no Valkas novada bāriņtiesas locekļiem jau ilgāku laiku nevar veikt darba
pienākumus veselības stāvokļa dēļ, visiem pretendentiem tika piedāvāta arī iespēja ieņemt bāriņtiesas
locekļa amatu uz noteiktu laiku. Tikai viens no pretendentiem – Lana Paškēvica minētajam
piedāvājumam piekrita. Līdz ar to ir priekšlikums ievēlēt Lanu Paškēvicu bāriņtiesas locekļa amatā uz
noteiktu laiku – uz promesoša bāriņtiesas locekļa aizvietošanu.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta 5.daļu 2015.gada 10.decembrī ir saņemta informācija no
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (vēstule Nr.14-10/13973), ka saskaņā ar Soda reģistra rīcībā
esošajām ziņām Aija Oliņa un Lana Paškēvica nav sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu
(neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas); nav atbrīvotas no kriminālatbildības, soda vai soda
izciešanas par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu; nav sauktas pie kriminālatbildības par tīšu
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kriminālprocesi nav izbeigti sakarā ar noilgumu, izlīgumu,
apžēlošanu vai amnestiju; nav ziņu par bērnu tiesību aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu
pārkāpšanu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 26.punktu un
Bāriņtiesu likuma 9.panta 1.daļu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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 pēc pašas vēlēšanās no Valkas novada bāriņtiesas locekļa amata Intu Krušku ar 2016.gada
3.janvāri.
2. Ievēlēt Valkas novada bāriņtiesas locekļa amatā Aiju Oliņu, personas kods ***-***.
3. Ievēlēt Valkas novada bāriņtiesas locekļa amatā uz promesoša bāriņtiesas locekļa aizvietošanas laiku
Lanu Paškēvicu, personas kods ***-***.
4. Noteikt, ka lēmuma 2.un 3.punkts stājas spēkā 2016.gada 4.janvārī.

25.§
Par Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Pumpuriņš" vadītājas iecelšanu
________________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Ar 2015.gada 1.jūliju tika pārtrauktas darba attiecības ar Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes "Pumpuriņš" vadītāju Mirdzu Miķelsoni.
Saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas
nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un
pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”. 2015.gada 7.maijā uz vadītāja amata
vakanci tika izsludināts konkurss. Konkursam pieteicās trīs pretendenti. Konkursa komisija 2015.gada
11.jūnija sēdē, izvērtējot pretendentu atbilstību amatam, pieņēma lēmumu ieteikt Valkas novada domei
Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Pumpuriņš" vadītāju iecelt Intu Krušku.
Ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums (21.12.2015., Nr.01-14e/5216) par I.Kruškas
iecelšanu vadītājas amatā.

Pamatojoties uz augstāk minēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta 3.daļu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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. Par Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Pumpuriņš" vadītāju iecelt Intu
Krušku.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Intu Krušku par pieņemšanu
darbā par Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Pumpuriņš" vadītāju ar
2016.gada 4.janvāri.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
26.§
Par Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja iecelšanu
__________________________________________________
(V.A.Krauklis)
2015.gada 30.oktobrī tika pārtrauktas darba attiecības ar Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas
vadītāju Daigu Ūdri.
Uz Turnas bibliotēkas vadītāja amata vakanci tika izsludināts konkurss, konkursam pieteicās pieci
pretendenti. Konkursa komisija, izvērtējot pretendentu atbilstību amatam, kā arī ņemot vērā Ērģemes
pagasta amatpersonu atsauksmes un argumentus, pieņēma lēmumu ieteikt Valkas novada domei par
Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāju iecelt Viktoriju Skriabu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, deputāti atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
K.Simonova, M.Stabulniece, 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. Par Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāju iecelt Viktoriju Skriabu, personas kods ***-***.
2. Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Viktoriju Skriabu par pieņemšanu darbā
par Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāju ar 2016.gada 4.janvāri.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

27.§
Par Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas atcelšanu
____________________________________________________________________
(G.Smane )
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no SIA “Valkas meliorācija” ar lūgumu atcelt Bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.1-2009 no 2009.gada 9.oktobra, smilts – grants un smilts
atradnei “Slīpi”, kas atrodas Valkas novadā, Valkas pagastā.
Saskaņā ar 2009.gada 14.septembrī Valsts vides dienesta izsniegto Derīgo izrakteņu ieguves limitu
laika posmā no 2009.gada 14.septembra līdz 2018.gada 1.oktobrim SIA “Valkas meliorācija” tika
izsniegta atļauja iegūt smilti – granti 26.5 tūkst.m3 (A krājuma kategorija) un smilti 62.2 tūkst.m3 (A
krājuma kategorija).
Pēc SIA “Valkas meliorācija” pasūtījuma 2015.gadā ir veikta ieguves vietas “Slīpi” izmantotās daļas
topogrāfiskā uzmērīšana un iegūto derīgo izrakteņu apjoma aprēķins, saskaņā ar kuru izņemtais derīgo
izrakteņu apjoms ir 11.3058 tūkst.m3.
Derīgo izrakteņu atradne “Slīpi” atrodas uz Ritvara Ozoliņa īpašumā esoša zemes gabala un SIA
“Valkas meliorācija” ar 2015.gada 18.decembri ir pārtraukusi 2008.gada 1.oktobrī ar Ritvaru Ozoliņu
noslēgto zemes nomas līgumu Nr.17.
Pamatojoties uz augstākminēto, un saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 16.panta 5.daļu, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova,
M.Stabulniece, 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 SIA “Valkas meliorācija” 2009.gada 9.oktobrī izsniegto Bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju Nr.1-2009 smilts - grants un smilts atradnei “Slīpi”, Valkas pagasts, Valkas novads.
2. Uzdot Valkas novada attīstības un plānošanas nodaļai informēt Valsts vides dienestu par izsniegto
bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas Nr.1-2009 atcelšanu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
28.§
Par saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi 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, Pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu
priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums atbilstoši izpildei;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.22„Grozījumi 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 vadītāja.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.

SAISTOŠIE
2015.gada 30.decembrī

NOTEIKUMI

Valkā

Nr.22

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.18,28.§)

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

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra
saistošiem noteikumiem Nr.22
Paskaidrojošais raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 22„Grozījumi 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Valkas novada domes
2015. gada pamatbudžets””.
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;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
1. Ieņēmumi
Pamatojoties uz citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē –
palielinājums EUR 38002 - ,tajā skaitā saņemtie valsts budžeta transferti EUR 20632.-,pašvaldības
saņemtie transferti no citām pašvaldībām EUR 5000.- un citi pašu ieņēmumi EUR 12370.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem , kopumā izdevumus palielinot par EUR 38002.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 43245.-, tajā skaitā:
• Palielināti Valkas novada domei EUR 51960.- ;
• Palielināti Zvārtavas pagasta pārvaldei EUR 660.-;
• Palielināti Valkas pagasta pārvaldei EUR 1850.-;
• Palielināti Kārķu pagasta pārvaldei EUR 2060.-;
• Palielināti Ērģemes pagasta pārvaldei EUR 2145.-;
• Samazināta aizņēmumu procentu atmaksa EUR 15430.2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi samazināti par EUR 4360,- tajā skaitā :
• Samazināti Būvvalde EUR 8500.-;
• Samazināti Autotransports Valkas pilsēta EUR 500.-;
• Palielināti Autotransports Kārķu pagastā EUR 470.-;
• Palielināti Autotransports Ērģemes pagastā EUR 1300.-;
• Samazināti Autotransports Valkas pagastā EUR 4100.-;
• Palielināti Autotransports Zvārtavas pagastā EUR 320.-;
• Samazināti Tūrisma informācijas birojs EUR 3500.-;
• Samazināti Attīstības un plānošanas nodaļa EUR 1975.-;
• Palielināti Valkas pilsētas tirgus EUR 710.-;
• Palielināti “Projekts NVA pasākumi vasaras skolēniem” EUR 260.-;
• Palielināti “Projekts Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes ciemā”EUR 130.-;
• Palielināti Projekts “Skolas piens” EUR 6000.-;
• Palielināti projektam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā
Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta zālē “ EUR 25.-;
• Palielināti projektam “Sabiedriskie algotie pagaidu darbi”.
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 5125,-,
tajā skaitā:
• Palielināti Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļai EUR 6020.-;
• Palielināti struktūrai Brīvie dzīvokļi EUR 6870.-;
• Palielināti Kārķu pagasta komunālajai saimniecībai EUR 3015.-;
• Samazināti Valkas pagasta komunālajai saimniecībai EUR 5340.-;
• Palielināti Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai EUR 2900.-;
• Palielināti Vijciema pagasta komunālajai saimniecībai EUR 6845.-;
• Palielināti Zvārtavas pagasta komunālai saimniecībai EUR 130.-;
• Palielināti Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai EUR 11935.-;
• Samazināti Valkas pilsētas ūdens apgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 15275.-;
• Palielināti Ērģemes pagasta ūdens un kanalizācijas nodaļai EUR 370.-;

• Samazināti Valkas pagasta ūdens apgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 1850.-;
• Samazināti Vijciema pagasta ūdens apgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 690.-;
• Samazināti Zvārtavas pagasta ūdens apgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 1625.-;
• Samazināti Valkas pilsētas ielu apgaismojumam EUR 3325.-;
• Samazināti Vijciema pagasta ielu apgaismojumam EUR 1065.-;
• Samazināti ielu remontiem un teritorijas labiekārtošanai EUR 3790.-.
2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā samazināti par EUR 10200.-, tajā skaitā :
• Palielināti Valkas pilsētas stadionam EUR 40.-;
• Samazināti Sporta pasākumi EUR 8080.-;
• Palielināti Valkas ģimnāzijas sporta hallei EUR 2600.-;
• Palielināti Izglītības ,kultūras ,sporta un jaunatnes lietu nodaļai EUR 12750.-;
• Samazināti Ērģemes pagasta bibliotēkai EUR 1610.-;
• Palielināti Valkas pagasta Lugažu bibliotēkai EUR 150.-;
• Samazināti Zvārtavas pagasta bibliotēkai EUR 3245.-;
• Samazināti Valkas novada centralizētajai bibliotēkai EUR 4500.-;
• Samazināti Valkas novadpētniecības muzejam EUR 2050.-;
• Palielināti Kārķu pagasta tautas namam EUR 1075.-;
• Samazināti Ērģemes pagasta Turnas tautas namam EUR 3250.-;
• Palielināti Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas namam EUR 2840.-;
• Samazināti Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža” EUR 340.-;
• Samazināti pulciņu uzturēšanai EUR 5500.-;
• Samazināti pārējiem kultūras pasākumiem EUR 7300.-;
• Palielināti kultūras pasākumam “Kur Latvija sākas” EUR 3000.-.
2.5. Izglītībai izdevumi kopumā samazināti par EUR 10703.-,tajā skaitā:
• Palielināti J.Cimzes mūzikas skolai par EUR 2890.-;
• Palielināti SPII Pumpuriņš EUR 5327;
• Palielināti PII Pasaciņa EUR 825.-;
• Samazināti Valkas ģimnāzijai EUR 29534.-;
• Palielināti Valkas pamatskolai EUR 14084.-;
• Samazināti Ērģemes pamatskolai EUR 6785.-;
• Samazināti Vijciema pamatskolai EUR 1240.-;
• Samazināti Valkas mākslas skolai EUR 12700.-;
• Samazināti bērnu jauniešu centram “Mice” EUR 3500.-;
• Palielināt bērnu jaunatnes sporta skolai par EUR 3100.-;
• Palielināt izdevumiem par citu pašvaldību izglītības iestāžu pakalpojumiem EUR 16830.-;
2.6. Sociālai aizsardzībai kopumā palielināti izdevumus par EUR 14895.- tajā skaitā :
•
Palielināt Sociālās aprūpes namam par EUR 29360.-;
•
Samazināti Valkas novada bāriņtiesai par EUR 1500.-;
•
Palielināti Valkas novada Ģimenes atbalsta centram “Saulīte” par EUR 820.-;
•
Samazināti Sociālajam dienestam par EUR 10785.-;
•
Samazināti nakts patversmei EUR 3000.-.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

29.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz 2015.gada 24.septembra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols
Nr.13.,9.§) ar kuru tika apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - Ērģemes pagastā
“Omuļu skola”, atkārtotas otrās izsoles noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē,
kā arī izsoles objekta nosacītā cena, 2015.gada 19.novembrī plkst 10:00 notika minētā nekustamā
īpašuma izsole.
Nekustamais īpašums: Ērģemes pagastā “Omuļu skola”, kadastra numurs 9452 001 0094, sastāv no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 001 0094, kopējā platība 2.37ha, un uz zemes gabala
esošām ēkām un būvēm – dzīvojamās mājas, kad.apz.9452 001 0094 001, noliktavas, kad.apz.9452
001 0094 002, šķūņa, kad.apz.9452 001 0094 003.

Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr. 1, par minēto nekustamo īpašumu augstākā nosolītā cena ir: EUR
4587.00 (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro), kuru nosolīja vienīgais reģistrētais izsoles
dalībnieks – zemnieku saimniecība “Kurģi”, reģistrācijas numurs 54101013401. Samaksā par pirkumu
tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda EUR 448,0 apmērā.
Pircējam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu jāiemaksā
līdz 2016.gada 19.februārim. Par šo faktu tika sagatavota un izsniegta Pircējam Izziņa norēķinam par
izsolē iegūto īpašumu.
Ņemot vērā Izsoles noteikumu 28.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Valkas novada dome pēc tam,
kad nosolītājs samaksājis nosolīto cenu.
Valkas novada domē 2015.gada 28.decembrī ir saņemts Zemnieku saimniecības “Kurģi”,
reģistrācijas numurs 54101013401, maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka ir veikta pilna apmaksa par
izsolē nosolīto objektu, saskaņā ar 2015.gada 19.novembra Izsoles protokolu Nr.1.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, un ņemot vērā 2015.gada
19.novembrī notikušās izsoles rezultātus (protokols Nr.1), kā arī to, ka Zemnieku saimniecība “Kurģi”,
saskaņā ar 2015.gada 19.novembra Izziņu norēķiniem par izsolē iegūto īpašumu ir veikusi maksājumu par
objekta pirkumu kopsummā EUR 4587.00 (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro un 00centu)
apmērā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova,
M.Stabulniece, 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 nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Omuļu skola”, kadastra numurs 9452 001
0094, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju – zemnieku saimniecību ‘Kurģi”,
reģistrācijas numurs 54101013401, kas izsolē nosolīja augstāko cenu: EUR 4587.00 (četri
tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro un 00centu).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar – zemnieku saimniecību “Kurģi”, reģistrācijas numurs 54101013401,
par nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā “Omuļu skola”, kadastra numurs 9452 001 0094, kas
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 001 0094, kopējā platība 2.37ha, un uz
zemes gabala esošām ēkām un būvēm – dzīvojamās mājas, kad.apz.9452 001 0094 001,
noliktavas, kad.apz.9452 001 0094 002, šķūņa, kad.apz.9452 001 0094 003.
3. Uzdot Valkas novada domes juristei sagatavot šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
30.§
Par tiešo līdzdalību SIA “Vidzemes slimnīca”
__________________________________________
(V.Zariņš)
2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likums (turpmāk – Likums). Saskaņā ar minētā Likuma pārejas noteikumu 11.punktu
Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šā likuma 7.pantu līdz 2016.gada 1.janvārim
pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma 7.panta pirmajā daļā noteikts, ka
publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību
kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir
noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta otrajā
daļā noteikts, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem
attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem;
2) vispārējo stratēģisko mērķi.
Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību kapitālsabiedrībā
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.
Ņemot vērā minēto, Valkas novada domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem lēmums, kurā jāizvērtē
Valkas novada domes līdzdalības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” atbilstība
Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai SIA “Vidzemes slimnīca” komercdarbības veikšana atbilst kādai
no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm, kā arī jānosaka SIA
“Vidzemes slimnīca” vispārējais stratēģiskais mērķis.
I. Par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
4.panta nosacījumiem

Publiskās personas, tostarp pašvaldības, parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai
izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos gadījumos:
1) veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
2) sniedzot pakalpojumus;
3) veicot komercdarbību.
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti Valsts
pārvaldes iekārta likuma 88.panta pirmajā daļā, proti:
1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma
pieejamību;
3) stratēģiski svarīgā nozarē;
4) jaunā nozarē;
5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes
standartu.
Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas
personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.
Izvērtējot SIA “Vidzemes slimnīca” komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88.panta pirmajai daļai secināms, ka kvalitatīva veselības aprūpes pieejamība un pilnveides
nodrošināšana, veselības veicināšana un slimību profilakse, rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība un
attīstība saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu ir Valkas novadā
stratēģiski svarīga nozare. Šāds secinājums ir izdarāms ņemot vērā šādus apsvērumus:
SIA „Vidzemes slimnīca” tika dibināta 1995.gadā kā SIA „Valmieras slimnīca” un tās darbības
mērķis ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, kas ietver neatliekamo medicīnisko palīdzību,
primāro, sekundāro un terciāro veselības aprūpi, nodrošinot pieejamību un vienotu kvalitātes standartu.
Šobrīd SIA „Vidzemes slimnīca” darbības mērķis nav mainījies un tās pamatdarbība ir veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšana, arī nākotnē nodrošinot stabilu un kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojuma pieejamību un attīstību.
Tādējādi par SIA „Vidzemes slimnīca” stratēģisko mērķi ir uzskatāma kvalitatīvas veselības
aprūpes pieejamības un pilnveides nodrošināšana, atbilstošas infrastruktūras attīstība, veselības
veicināšana un slimību profilakse, rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība un attīstība, veicinot:
- Augsti kvalificētu medicīnas speciālistu piesaisti;
- Jaunu medicīnas pakalpojumu ieviešana un tehnoloģiju uzlabošanu;
- Efektīvu slimnīcas ēku izmantošanu, nodrošinot vides pieejamību;
- Preventīvos veselības aprūpes pakalpojumus;
- Pacientu drošības pasākumu ieviešanu.
Lēmuma pamatojumā tika konstatēta arī cita Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai
daļai atbilstošas SIA “Vidzemes slimnīca” komercdarbības pazīme:
- 2007.gadā notika reorganizācija, kuras rezultātā SIA „Valkas slimnīca” tiks pievienota
Valmieras rajona pašvaldības SIA „Valmieras slimnīca”, kā rezultātā tika izveidota SIA
„Vidzemes slimnīca”. Kapitālsabiedrības darbības vieta tika noteikta Valmiera, Valkā
izveidojot atsevišķu nodaļu. Ņemot vērā pacientu ierobežoto skaitu Valkas novadā, to, ka SIA
„Vidzemes slimnīca” Valkā izmanto galvenokārt Valkas novada iedzīvotāji, un to, ka visas
galvenās manipulācijas tiek veiktas Valmierā, Valkas nodaļa strādā ar zaudējumiem. Valkas
novada dome kā kapitāla daļu turētājs galvenokārt ir tā, kas pastāv uz SIA „Vidzemes
slimnīca” pastāvēšanu Valkā. Tas nozīmē, ka tirgus nav spējīgs nodrošināt komercdarbību
veselības nozarē Valkā kā slimnīcas pakalpojumus. Šajā gadījumā konstatējama SIA
“Vidzemes slimnīca” komercdarbības atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
pirmās daļas 1.punktam, kas nosaka, ka publiska persona komercdarbību var veikt, ja tirgus
nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā.
Ņemot vērā minēto, kā arī Lēmumā ietverto pamatojumu, secināms, ka Pašvaldības līdzdalība
SIA “Vidzemes slimnīca” atbilst Likuma 4.panta nosacījumiem un līdz ar to tai ir saglabājama tieša
līdzdalība SIA “ Vidzemes slimnīca”.
II. Vispārējais stratēģiskais mērķis
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam kā viens no Valkas novada
ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem ir noteikta izglītota un integrēta sabiedrība, kura rīcības virzieni ietver
sevī arī veselības aprūpi un sociālos pakalpojumus. Tādējādi SIA „Vidzemes slimnīca” darbības rezultātā
tiek radīti pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības attīstībai un izriet no Pašvaldības vispārējiem
stratēģiskajiem mērķiem.

SIA “Vidzemes slimnīca” ir Valmieras pilsētas pašvaldības un Valkas novada domes dibināta
kapitālsabiedrība, un tā ir vienīgā daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde
Vidzemes reģionā, kas nodrošina diennakts medicīnisko palīdzību. Fakts, ka visas SIA „Vidzemes
slimnīca” kapitāla daļas pieder pašvaldībām, izslēdz risku, ka Pašvaldības rīcībā varētu nebūt
pietiekamas ietekmes, lai nodrošinātu publiskas personas komercdarbību attaisnojošo mērķu
sasniegšanu
Vairāk nekā 20 gadus pēc SIA “Vidzemes slimnīca” dibināšanas konstatējams, ka izvirzītie
kapitālsabiedrības mērķi un uzdevumi tiek īstenoti.
Visas savas darbības laikā, SIA “Vidzemes slimnīca” ir plānveidīgi pilnveidojusi un uzlabojusi
pakalpojumu sniegšanu, ieviesusi jaunas tehnoloģijas, un faktiski ir izpildījusi priekšnosacījumus, lai
ilgtermiņā saglabātu vadošo lomu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā Vidzemes reģionā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
1.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmās daļas
3.punktu, 88.panta pirmo un trešo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 4.panta pirmo daļu, 7.panta pirmo un otro daļu, pārejas noteikumu 11.punktu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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. Atzīt Valkas novada domes līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”,
reģ.Nr. 40003258333, par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.
2. Noteikt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” vispārējais stratēģiskais
mērķis ir kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamības un pilnveides nodrošināšana, atbilstošas
infrastruktūras attīstība, veselības veicināšana un slimību profilakse, rehabilitācijas pakalpojumu
pieejamība un attīstība, nodrošinot daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas
statusa saglabāšanu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
31.§
Par Mārītes Meļķes atbrīvošanu no Valkas pilsētas Kultūras nama direktora amata
____________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)
Valkas novada domē 2015.gada 29.decembrī tika parakstīta vienošanās ar Valkas pilsētas Kultūras
nama direktori Mārīti Meļķi par 2012.gada 2.aprīlī noslēgtā Darba līguma Nr.19 laušanu, kas paredz darba
attiecību izbeigšanu ar 2016.gada 29.janvāri saskaņā ar LR Darba likuma 114.pantu.
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 – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET
- nav, ATTURAS – 2 deputāti (V.Šaicāns, S.Pilskalne),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Valkas pilsētas Kultūras nama direktora amata Mārīti Meļķi ar 2016.gada 29.janvāri
saskaņā ar LR Darba likuma 114.pantu (Darbinieka un darba devēja vienošanās par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu).
2. Aprēķināt un izmaksāt Mārītei Meļķei darba algu, kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu un
atlaišanas pabalstu viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
32.§
Par tiešo līdzdalību SIA “Valkas Namsaimnieks”
____________________________________________
(V.Zariņš, A.Sjademe, V.A.Krauklis)
2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likums (turpmāk – Likums). Saskaņā ar minētā Likuma pārejas noteikumu 11.punktu
Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šā likuma 7.pantu līdz 2016.gada 1.janvārim

pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma 7.panta pirmajā daļā noteikts, ka
publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību
kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir
noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta otrajā
daļā noteikts, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem
attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem;
2) vispārējo stratēģisko mērķi.
Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību kapitālsabiedrībā
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.
Ņemot vērā minēto, Valkas novada domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem lēmums, kurā jāizvērtē
Valkas novada domes līdzdalības SIA “Valkas Namsaimnieks” atbilstība Likuma 4.panta nosacījumiem,
proti, vai SIA “Valkas Namsaimnieks” komercdarbības veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm, kā arī jānosaka SIA “Valkas Namsaimnieks”
vispārējais stratēģiskais mērķis.
I. Par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
4.panta nosacījumiem
Publiskās personas, tostarp pašvaldības, parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai
izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos gadījumos:
1) veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
2) sniedzot pakalpojumus;
3) veicot komercdarbību.
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti Valsts
pārvaldes iekārta likuma 88.panta pirmajā daļā, proti:
1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma
pieejamību;
3) stratēģiski svarīgā nozarē;
4) jaunā nozarē;
5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes
standartu.
Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas
personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.
Izvērtējot SIA “Valkas Namsaimnieks” komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88.panta pirmajai daļai secināms, ka dzīvojamo māju apsaimniekošana un siltumapgāde saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu ir Valkas novadā stratēģiski svarīga
nozare. Šāds secinājums ir izdarāms ņemot vērā šādus apsvērumus:
SIA „Valkas Namsaimnieks” tika dibināts ar Valkas pilsētas domes 2009.gada 30.marta lēmumu
„Par Valkas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” dibināšanu”
(protokols Nr.4, §.2), likvidējot Valkas pilsētas domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļu un
uz Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas bāzes izveidojot pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību, kas Valkas pilsētā nodarbotos ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu,
kā arī veiktu citu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – ēku, apsaimniekošanu un atsevišķu
siltumapgādes jautājumu risināšanu – māju iekšējo siltumtīklu un iekārtu ekspluatācijas nodrošināšanu un
Rūjienas ielas daudzdzīvokļu māju mikrorajona siltumapgādes sistēmas apsaimniekošanu un uzturēšanu.
Lai gan dzīvojamo māju uzturēšanai un apsaimniekošanai ir atvērts tirgus, Valkas pilsētā bez SIA
„Valkas Namsaimnieks” nav nodibināta neviena konkurētspējīga komercsabiedrība vai biedrība. Tas
liecina, ka tirgus nav spējīgs nodrošināt komercdarbību ēku apsaimniekošanā Valkas novadā. Šajā
gadījumā konstatējama SIA “Valkas Namsaimnieks” komercdarbības atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktam, kas nosaka, ka publiska persona komercdarbību var veikt, ja
tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā.
SIA „”Valkas Namsaimnieks” organizē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu, bet minētā
joma ir apgrūtināta, jo bankas izvairās kreditēt šāda veida projektus Valkas pilsētā. Līdz ar to
uzņēmumam ir nepieciešams stabils kapitāla daļu turētājs, kas atsevišķos gadījumos var galvot
aizņēmumus. Būtībā visu dzīvojamo māju siltināšana ir realizēta tikai tādēļ, ka Valkas novada dome
regulāri palielina kapitālsabiedrības pamatkapitālu un darbojas kā stabils garants uzņēmuma finanšu
stabilitātei.
Ņemot vērā minēto, kā arī Lēmumā ietverto pamatojumu, secināms, ka Pašvaldības līdzdalība
SIA “Valkas Namsaimnieks” atbilst Likuma 4.panta nosacījumiem un līdz ar to tai ir saglabājama tieša
līdzdalība SIA “Valkas Namsaimnieks”.
II. Vispārējais stratēģiskais mērķis

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts pašvaldības autonomās
funkcijas izrietošs pārvaldes uzdevums - nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
siltumapgādes jomā.
SIA “Valkas Namsaimnieks” ir Valkas novada domes dibināta kapitālsabiedrība. SIA “Valkas
Namsaimnieks” dibināšanas mērķis ir dzīvojamo māju un Valkas novada domes ēku uzturēšana un
apsaimniekošana un siltumapgādes jautājumu risināšana.
Vairāk nekā 6 gadus pēc SIA “Valkas Namsaimnieks” dibināšanas konstatējams, ka izvirzītie
kapitālsabiedrības mērķi un uzdevumi tiek īstenoti.
Kapitālsabiedrības vīzija – būt profesionālai namu apsaimniekošanas un siltumapgādes
nodrošināšanas kapitālsabiedrībai Valkas pilsētā ar mērķi namu apsaimniekošanu veikt arī pārējā Valkas
novada teritorijā.
Valkas novada dome un SIA „Valkas Namsaimnieks” sadarbojas siltumapgādes jautājumu
risināšanā, nodrošinot iedzīvotāju pirktspējai atbilstošu siltumtarifu, saglabājot augstu pakalpojuma
kvalitāti. Sadarbības rezultātā ieviests projekts „Siltumtīklu savienojumu izbūve centralizētās
siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Valkā. Siltumtīklu savienojums Valkā starp
Rūjienas un Raiņa ielas katlu mājām, atzars uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksu, atzars uz Valkas
pamatskolu”, kas apstiprināts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2012.gada 13.marta lēmumu
Nr.9.2-1.1/1869SF, izbūvējot siltumtrasi starp Raiņa un Rūjienas katlu mājām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu, 88.panta
pirmo un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmo
daļu, 7.panta pirmo un otro daļu, pārejas noteikumu 11.punktu, deputātiem, atklāti balsojot: PAR – 13
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 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. Atzīt Valkas novada domes līdzdalību SIA “Valkas Namsaimnieks” par atbilstošu Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.
2. Noteikt, ka SIA “Valkas Namsaimnieks” vispārējais stratēģiskais mērķis ir dzīvojamo māju
apsaimniekošana un siltumapgādes nodrošināšana Valkas pilsētā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis iepazīstina deputātus ar biedrības “Atvērtās pārvaldības
partnerība Latvijā” 2015.gada 16.decembra iesniegumu (pielikumā). Lēmums netika pieņemts. Biedrības
iesniegums pieņemts zināšanai.
Sēde slēgta 2015.gada 30.decembrī plkst.12:00
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

