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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 16
Valkā,

2017.gada 28.decembrī

Sēde sasaukta 2017.gada 28.decembrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2017.gada 28.decembrī plkst.10:00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
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, Agris KRASTIŅŠ,
Andris DAINIS, Maruta STABULNIECE, Jānis ANŽE, Andis SULA, Dace BAŠĶE, Valdis ŠAICĀNS,
Sandra PILSKALNE, Evija SMANE, Kristaps SULA, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Aivars SJADEME – aizņemts pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aleksandrs Golubovs – novada domes jurists
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Feliks Bošs – Vijciema pagasta pārvaldes vadītājas p.i.
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Ainārs Zābers – izpilddirektors
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks
Vilnis Vilguts – vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Rolanda Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Viktors Kaņepe – speciālists-finanšu analītiķis
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Pēteris Pētersons – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
Aksana Markoviča – sabiedrisko attiecību speciāliste
Ivita Aumeistere – Kancelejas vadītājas vietniece-jurista palīgs
Mārīte Valtiņa – Kancelejas lietvede
Sarmīte Reke – arhivārs
Jana Putniņa – Attīstības un plānošanas nodaļas projektu daļas vadītāja
Ivo Meļķis – SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis
Uzaicināti:
Ieva Barutina – ZAAO izpilddirektore, Finanšu daļas vadītāja
Mārtiņš Vīgants – ZAAO Klientu apkalpošanas daļas vadītājs

Domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi un ierosina nobalsot par
piedāvāto sēdes darba kārtību ar ierosinātajiem jautājumiem.
Atklāti balsojot: PAR - 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe,V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2017.gada 28.decembra novada domes sēdes darba kārtību (pielikumā).
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Individuālam uzņēmumam “Skroders”.
2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 007 0049 daļas atsavināšanas ierosināšanu par
labu Valkas novada domei.
3. Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna
apstiprināšanu.
4. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.
5. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība, ēdināšanas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
6. Par Vijciema pamatskolas ēdnīcas telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.
7. Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu.
8. Par pabalsta piešķiršanu ***.
9. Par Administratīvi juridiskās nodaļas izveidošanu.
10. Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§).
11. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālajam arhīvam.
12. Par neapdzīvojamo telpu nomu nodibinājumam “Fonds “Sirds atsaucība””.
13. Par atkārtota iesnieguma izskatīšanu par zemes vienību Valkā, Parka iela 14 un Parka iela 14A,
atsavināšanu.
14. Par saistošo noteikumu Nr.24 “Grozījumi 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par
reklāmas izvietošanu Valkas novadā”” apstiprināšanu.
15. Par saistošo noteikumu Nr.25 “Grozījumi 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.15
“Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” apstiprināšanu.
16. Par nodibinājuma “Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni"”
iesnieguma izskatīšanu.
17. Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Ausekļa ielā 52, dzīvoklis 9, atsavināšanas procesa uzsākšanu.
18. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Lazdas”, nodošanu
atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.
19. Iesnieguma par dzīvokļa Valkas pagastā, Sēļi, “Māja 6”-2, atsavināšanas procesu, izskatīšana.
20. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
21. Par Valkas novada domes Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” klienta uzturēšanas izmaksu
apstiprināšanu.
22. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Unas Klotes nomātām telpām
Rūjienas ielā 3E, Valkā.
23. Par saistošo noteikumu Nr.26 “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas
novada domes 2017.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu.
24. Par saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
25. Par Jāņa Krama atbrīvošanu no Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja amata.
26. Par Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu.
27. Par saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā atkārtotu telpu nomas tiesību izsoli.
29. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.

1.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
Individuālajam uzņēmumam “Skroders”
(I.Meļķis)
Dome izskata individuālā uzņēmuma „Skroders”, reģ. Nr.44102013281, juridiskā adrese Rīgas ielā
24, Valkā, Valkas novadā, 2017.gada 8.decembrī saņemto iesniegumu par neapdzīvojamo telpu Rīgas
ielā 24, Valkā nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada
11.decembra lēmumu (protokols Nr.14, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 14.punkta a)apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti

(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe,
V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar individuālo uzņēmumu „Skroders”, reģ. Nr.44102013281, juridiskā adrese Rīgas ielā
24, Valkā, Valkas novadā noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 (kopējā platība 52 m² ,
t.sk. telpas pamatdarbībai 47,3 m², palīgtelpas 4,7 m²) nomas līguma termiņu līdz 2018.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
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
2.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 007 0049 daļas
atsavināšanas ierosināšanu par labu Valkas novada domei
_____________________________________________________________
(G.Smane, V.A.Krauklis)
2017.gada 15.novembrī Valkas novada domē ir saņemts AS „Latvijas valsts meži”, kā valsts meža
īpašuma pārvaldītāja, kam ar Meža likumu deleģēta valsts meža īpašuma apsaimniekošana, tai skaitā
aizsardzība, vēstule, par īpašuma atsavināšanu par labu Valkas novada pašvaldībai.
Vēstulē norādīts, ka AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk - LVM) ir iepazinušies ar Valkas novada
domes 20.10.2017. vēstuli Nr.3-9/17/1561 “Par iespēju nodot zemes vienību Valkas novada pašvaldībai
uzņēmējdarbības veicināšanai”, kurā lūgts izskatīt iespēju atdalīt aptuveni 50 ha no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9488 007 0049, uzņēmējdarbības veicināšanai Valkas novadā, un informē, ka jau
vairākus gadus pašvaldība veic aktīvas sarunas ar potenciālo investoru, kas minētajā zemes vienībā
vēlas attīstīt modernu rūpnīcu, kas ražotu vistu olas un to produktus. Tādējādi Valkas novada teritorijā
tiktu radītas vairāk kā 120 jaunas darbavietas, kas ir ļoti svarīgs solis mūsu novada attīstībai, savukārt
valsts iegūtu būtisku nodokļu pieaugumu. Minētā zemes vienība atrodas tieši pie Rīgas-Valkas-Tartu
dzelzceļa līnijas, kā arī pie valsts galvenā autoceļa A3. Tādējādi, pateicoties šīm plānotajām investīcijām,
ieguvējs būs arī dzelzceļa pārvadājumu nodrošinātājs.
Konkrētās zemes vienības izvēles pamatojums ir atspoguļots šī lēmuma 2.pielikumā “Zemes vienību
izvērtējums par atbilstību plānotās darbības veikšanai.
Pašvaldības vēlamais zemes gabals ietilpst Valkas novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma
"Valsts mežs 94880070049", kadastra Nr.94880070049, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 94880070049, kuras platība 1230,43 ha.
Īpašums ir kadastrāli uzmērīts un reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas
personā.
Īpašums ir valsts meža zeme Meža likuma izpratnē, minēto apstiprina Latvijas Valsts vēstures arhīva
2008.gada 1.decembra izziņa Nr.5-JP-6769/40, kas apliecina, ka arhīva fonda ''Valsts Statistikas
pārvalde'' dokumentos - 1939.gada sastādītā zemes īpašumu sarakstā redzams, ka Valkas apriņķa
Lugažu pagasta zemes īpašuma „Strenču virsmežniecība” īpašnieks bijis Mežu departaments. Īpašuma
zemes kopplatība – 40462,65 pūrvietas.
Lai noteiktu Pašvaldības augstākminētā ierosinājuma ietekmi uz LVM saimniecisko darbību, tika
pielietoti sekojoši kritēriji, kuri attiecināmi uz ierosinājumā minēto platību:
1) LVM apsaimniekojamā platība - ~50 ha
2) Prognozētā koksnes plūsma nākamajos 10 gados un vērtība: galvenajā cirtē (GC) prognozētā
koksnes plūsma nākamajos desmit gados sastāda 4000 m 3 un krājas kopšanas cirtē (KKC) 250 m 3.
Atbilstoši LVM 2017.gada 10 mēnešu datiem par augošu koku pārdošanas vidējo vērtību EUR/m 3,
GC- 28.92 EUR/m3 un KKC- 18.24 EUR/m3. Līdz ar to, kopējais ekonomiskais atrāvums, izslēdzot
~50 ha lielu zemes gabalu no LVM pārvaldīšanā esošajām platībām, sastāda EUR 120 240 (viens
simts divdesmit tūkstošus divi simti četrdesmit euro).
3) LVM veiktās investīcijas (uzbūvētie meža autoceļi, atjaunotās meža meliorācijas sistēmas) 2008.gadā veikti LVM kapitālieguldījumi meža ceļa “Žagaru ceļš” pārbūvē 3,645 km garumā. Būve
iekļauta LVM pamatlīdzekļu uzskaitē. Atbilstoši Pašvaldības vēstules pielikumā pievienotajai shēmai,
ceļš izvietots gar Pašvaldības vēlamā atsavināmā zemes gabala ziemeļu robežu un neietilpst
atsavināmajā zemes gabalā, savukārt, atbilstoši zemes vienības robežu plānam un kadastrālās
uzmērīšanas dokumentiem, ceļš ietilpst zemes vienībā. Aicinām meža ceļu “Žagaru ceļš” neiekļaut
atsavināmajā platībā, jo tas nepieciešams LVM saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Pozitīva

lēmuma gadījumā par valsts meža zemes atsavināšanu, ceļš būtu izdalāms un atstājams valsts
īpašumā.
4) Atsavināmajā platībā nav konstatēti mikroliegumi, biotopi, īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.
5) Pašvaldības vēlamais zemesgabals ietilpst ilgtermiņa mežizstrādes līguma platībās, kas noslēgts ar
a/s “Strenču MRS” un ir spēkā līdz 30.09.2026.
6) Pašvaldības vēlamais zemesgabals ietilpst medību tiesību nomas platībās, kas iznomātas mednieku
biedrībai “Zunda” līdz 30.04.2044.
Atbilstoši Meža likuma 44.panta 4.daļas 2.apakšpunkta noteikumiem, valsts meža zeme par labu
pašvaldībām atsavināma, ja tā nepieciešama likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomu
funkciju veikšanai: a) ceļu būvniecība; b) kapsētu izveidošana vai paplašināšana; c) parku ierīkošana un
uzturēšana; d) mežaparku ierīkošana un uzturēšana pilsētu un ciemu teritorijās, kā arī Meža likuma
44.panta 4.1.daļā paredzētajam mērķim- pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un attīstības
programmā noteikto teritorijas ekonomiskās izaugsmes un sabiedrības dzīves kvalitātes celšanas mērķu
sasniegšanai, ja saskaņā ar izvērtējumu alternatīvas teritorijas attiecīgajā pašvaldībā vai reģionā nav
pieejamas un valsts meža zeme nepieciešama industriālā parka, speciālās ekonomiskās zonas u. tml.
objektu izveidei. Atsavināšana minētajam mērķim iespējama uz atsevišķa likuma pamata.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 11.decembra lēmumu
(protokols Nr.14, 2.§), Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 8.decembra lēmumu (protokols Nr.9, 4.§)
un vadoties no Zemes pārvaldības likuma 8.panta, Meža likuma 44.panta 4.daļas, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 42.panta 1.daļas, Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumiem
Nr.776 ”Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība”; likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. un
10.punkta un 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns,
S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Lūgt Zemkopības Ministriju izvērtēt situāciju un nodot atsavināšanai par labu Valkas novada
pašvaldībai daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 007 0049, aptuveni 50 ha platībā,
kas ietilpst nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880070049”, kadastra Nr.9488 007 0049 sastāvā,
uzņēmējdarbības veicināšanai.
2. Valkas novada dome apņemas apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros segt visus izdevumus, kas
saistīti ar lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izveidošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā
uz Valkas novada pašvaldības vārda.
3. Valkas novada dome apņemas nekustamo īpašumu izmantot tikai šī lēmuma 1.punktā minētā mērķa
īstenošanai un bez atlīdzības nodot to valstij atpakaļ, ja tas netiks izmantots konkrētā mērķa
īstenošanai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

1.pielikums
Valkas novada domes
2017. gada 28.decembra lēmumam
(prot. Nr.16, 2.§)
Plānotais atsavināšanas objekts
zemes vienības Valkas novada valkas pagastā “Valsts mežs 94880070049” daļa
IZVIETOJUMA SHĒMA

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2. pielikums
Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra
sēdes lēmumam (protokols Nr.16, 2.§)

Zemes vienību izvērtējums par atbilstību plānotās darbības veikšanai
Plānotās darbības apraksts: rūpnīcas būvniecība, kas ražotu vistu olas un to produktus. Nepieciešamās teritorijas platība – aptuveni 50ha. Obligāta prasība atrašanās vietas
izvēlei – tiešā dzelzceļa un autoceļa tuvumā. Vēlams vismaz 3km attālumā no tuvākās apdzīvotās vietas, jo konstatējot putnu gripu 1 vistai - 3 km rādiusā tiek liegta produkcijas
jelkāda pārvietošana un kustība.
Veicot zemes vienību atbilstības izvērtējumu tika vērsta uzmanība uz sekojošiem kritērijiem:
1. Vai tiešā dzelzceļa līnijas tuvumā atrodas degradētas teritorijas;
2. Vai tiešā dzelzceļa līnijas tuvumā atrodas pašvaldībai piederošas vai rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības, kas vismaz daļēji atbilst izvirzītajām prasībām;
3. Piekļuves iespēju izvērtējums;
4. Attālums līdz tuvākai apdzīvotai vietai, lai pēc iespējas mazinātu ražošanas cikla laikā radīto piesārņojuma, trokšņa un smaku ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem, kā arī
novērstu infekciju riskus un no tā izrietošās sekas;
5. Attālums līdz tuvākajai stacijai, kur varētu notikt kravu iekraušana.
Ņemot vērā minētos kritērijus, izvērtējumā ir iekļautas visas zemes vienības, kas atrodas tiešā dzelzceļa līnijas tuvumā, aptuveni 250m no dzelzceļa līnijas, kurām ir iespējams
nodrošināt piekļuves iespējas.
z.v. kadastra
apzīmējums

z.v. piederība

z.v.
platība
(ha)

z.v.
statuss

z.v. plānotā,
atļautā
darbība,
saskaņā ar
spēkā esošo
teritorijas
plānojumu
Ls, M
Ls, M
M

apstākļi, kas būtiski
apgrūtina z.v.
izmantošanu plānotajai
darbībai

9401 003 0110
9401 003 0225

5.03
2.84

-

RZF
RZF

M
Ls

9401 003 0224

2.56

-

RZF

Ls, M

9488 009 0058
9488 009 0057

12.6
25.2

10
10

Ls, M
Ls, M

9488 009 0139
9488 009 0061
9488 009 0076
9488 009 0091
9488 009 0102
9488 009 0136
9488 009 0008
9488 009 0021

14.25
7.68
5.7
15.8
7.4
14.51
4.8
4.7

Juridiska persona
Kopīpašums
(2pers)
Fiziska persona
Fiziska persona
VND
Fiziska persona
Juridiska persona
Juridiska persona
Fiziska persona
Fiziska persona

z.v. platība, tuvu dz.apb.
z.v. platība, tuvu dz.apb.
Būtībā varētu kalpot kā
buferzona starp plānoto
ražotni un apdzīvoto
vietu
z.v. platība, tuvu dz.apb.
Piekļaujas blīvi
apdzīvotai teritorijai,
platība
Piekļaujas blīvi
apdzīvotai teritorijai,
platība
z.v. platība
z.v. platība, viensēta

10
10
40
10
10
10
10
10

Ls
M
M
Ls
M
Ls, M
Ls
Ls, M

z.v. platība
z.v. platība
z.v. platība
z.v. platība
z.v. platība
z.v. platība
z.v. platība
z.v. platība

9488 009 0059
9488 009 0033
9401 003 0222

5.1
18.02
19.9

Juridiska persona
Fiziska persona
Valsts, AS LVM

10
10
10

Piekļuves iespējas,
pievedceļi

Ierīkojot vienu jaunu, kopīgu
nobrauktuvi no pašvaldības
ceļa 9488 009 0056

Ierīkojot vienu jaunu, kopīgu
nobrauktuvi no pašvaldības
ceļa 9488 009 0056

Attālums
līdz
tuvākai
apdzīvotai
vietai
(m)

Aptuvenais
attālums
līdz tuvākai
stacijai
(m)

100
150
150

200
200
300

120
20

900
900

20

900

700
700

30
250

1300
1500
1700
1900
1600
1500
2900
2900

350
400
500
700
500
450
2200
2000

Secinājumi

Izmantojamas tikai apvienojot, šīs
minētās zemes vienības.
Dažādi īpašnieki.
Jāizbūvē jauna piekļuves vieta nobrauktuve
Ja z.v. 9401 003 0222 kalpo kā
buferzona, z.v. platību summa ir
nepietiekama.
Pārāk tuvu blīvi apdzīvotai vietai,
tuvāk par 3km.
Summējot RZF z.v. platība ir
nepietiekoša.
Izmantojamas tikai apvienojot vairākas
blakus esošas zemes vienības.
Dažādi īpašnieki.
Jāizbūvē jauna piekļuves vieta nobrauktuve
Pārāk tuvu blīvi apdzīvotai vietai,
tuvāk par 3km

Izmantojamas tikai apvienojot vairākas,
blakus esošas zemes vienības.

9488 009 0071
9488 009 0023
9488 009 0011
9488 009 0135

2.78
7.31
16.2
48.46

Fiziska persona
Fiziska persona
Fiziska persona
Juridiska persona

10
10
10
10

M
Ls, M
Ls
Ls

z.v. platība
z.v. platība, viensēta
z.v. platība, viensēta
z.v. platība

9488 009 0006
9488 009 0013
9488 009 0026
9488 009 0129
9488 009 0069
9488 009 0012
9488 009 0072
9488 009 0097
9488 007 0003
9488 007 0005
9488 007 0015

9.4
6.0
14.8
3.14
8.18
30.4
12.4
1.71
9.2
8.6
19.5

Fiziska persona
Fiziska persona
Fiziska persona
Fiziska persona
Juridiska persona
Fiziska persona
Fiziska persona
Fiziska persona
Fiziska persona
Fiziska persona
Fiziska persona

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Ls, M
M
M
M
Ls
Ls
M
M
Ls, M
Ls, M
Ls, M

z.v. platība, viensēta
z.v. platība
z.v. platība
z.v. platība
z.v. platība
z.v. platība
z.v. platība
z.v. platība
z.v. platība, viensēta
z.v. platība, viensēta
z.v. platība

9488 007 0049

1230.43

Valsts, AS LVM

10

M

z.v. platība

Ierīkojot vienu jaunu, kopīgu
nobrauktuvi no pašvaldības
ceļa 9488 009 0111

Ierīkojot vienu jaunu, kopīgu
nobrauktuvi no pašvaldības
ceļa 9488 009 0111

Atrodas starp A-3 autoceļu
un dzelzceļa līniju.
Neieciešama jauna
nobrauktuve no A-3.
A3, dzelzceļa līnija, valsts
mežu ceļš.
Jāierīko jauna nobrauktuve
no valsts meža ceļa “Žagaru
ceļš” 9488 007 0049 001

2900
2600
2600
2600

1700
2200
1800
2000

3300
3300
3100
3100
3100
3000
3000
3000
6700
7000
7000

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1500
1500
1500

7500

100

Dažādi īpašnieki.
Jāizbūvē jauna piekļuves vieta,
Tuvu blīvi apdzīvotai vietai, tuvāk par
3km,
Tālu no dzelzceļa stacijas
vairākas, blakus esošas zemes vienības.
Dažādi īpašnieki.
Jāizbūvē jauna piekļuves vieta,
Ļoti tālu no dzelzceļa stacijas, vairāk
par 2 km (mērot pa gaisa līniju, ja
izmanto pievedceļu vairāk par 5km).

Nepietiekama platība pat summējot z.v.

Tiešā dzelzceļa tuvumā;
Tiešā A-3 autoceļa tuvumā
Ir piekļuves iespējas
Pietiekama platība
Viens īpašnieks
Pietiekami tālu no apdzīvotas vietas

Tabulā lietotie saīsinājumi:
z.v. – zemes vienība
Ls – lauksaimniecības zeme
M- mežu zeme
10 – īpašums, reģistrēts zemesgrāmatā
40 – pašvaldībai piekrītoša zeme
RZF – rezerves zemes fonds
VND – Valkas novada pašvaldība

Kopsavilkums:
Tiešā dzelzceļa līnijas tuvumā neatrodas degradētas teritorijas un pašvaldībai piederošas vai rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības, kas vismaz daļēji atbilst
izvirzītajām prasībām.
Pievedceļu vai nobrauktuvju izbūve nepieciešama jebkuram no izskatāmajiem z.v. blokiem.
Jebkuram no izskatāmo z.v. blokiem pirms plānotās darbības veikšanas būs nepieciešama lokālplānojuma izstrāde.
Zemes vienību apvienošana, plānotā mērķa realizēšanai var būt ļoti apgrūtinoša un pat neiespējama, gadījumā ja pat viens no plānoto zemes vienību īpašniekiem nepiekrīt
pārdot zemes vienību, vai arī zemes vienības īpašnieks, redzot, ka zemes vienība ir nepieciešama un bez tās nevarēs notikt plānotā darbība, nosaka nepamatoti augstu šīs
zemes vērtību, tādējādi padarot ļoti apgrūtinošu plānošanas procesu un sadārdzinot iespējamās projekta izmaksas.
Piemērotākā zemes vienība plānotās darbības veikšanai ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 007 0049, daļa, kas atrodas pietiekami tuvu dzelzceļa stacijai “Saule”,
maksimāli tālu no blīvi apdzīvotas vietas. Tā ir zemesgrāmatā reģistrēta zemes vienība, pieder vienam īpašniekam, kas būtiski atvieglo šīs zemes vienības īpašuma tiesību
dokumentu sakārtošanu. Zemes vienības daļas atdalīšanai būs nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

3.§
Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam
aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu
(J.Putniņa)
Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa ir veikusi Attīstības programmas 2015.2021.gadam IV daļas Investīciju plāna (apstiprināta aktualizētā redakcija ar Valkas novada domes
2017.gada 25.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 3.§)) aktualizāciju, precizējot Investīciju plānā
iepriekš iekļautos specifisko atbalsta mērķu (SAM) 5.6.2. projektu “Ražošanas teritorijas izveidošana
atjaunojot degradēto teritoriju Valkā”, “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” un
“Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” iznākuma rādītājus,
plānoto budžetu un kartogrāfisko materiālu, SAM 5.3.1. projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā III kārta” un SAM 8.1.2. projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Valkas
novadā” informāciju.
Papildus Investīciju plānā iekļauta informācija par privāto investīciju projektu uzņēmējdarbības
veicināšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 11.decembra lēmumu
(protokols Nr.14, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
2.punkta un 21.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe,
V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizēto IV daļu “Investīciju
plāns” (pielikumā).
2. Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam IV daļu “Investīciju plāns” publiskot Valkas
novada pašvaldības mājas lapā www.valka.lv un www.tapis.gov.lv.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.§
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
____________________________________________________________
(A.Zābers, V.A.Krauklis, S.Pilskalne)
Valkas novada dome ir saņēmusi SIA “ZAAO” 2017.gada 16.novembra vēstuli Nr.1-25/234 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu” un tai pievienoto Atkritumu
apsaimniekošanas maksas projektu 2018.gadam. Vēstulē SIA „ZAAO” ir norādījusi, ka, nepieciešams
palielināt pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un
kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas
un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu.
Vēstulē norādīts, ka ievērojami ir sadārdzinājušies dažādi maksājumi un izmaksas, kas tiešā veidā ir
saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā ir būtiski pieaugusi un 2018.gadā ir plānots papildus
minimālās darba samaksas pieaugums, ir palielinājušās degvielas izmaksas pamatā saistībā ar akcīzes
nodokļa palielināšanos degvielai, attiecībā uz atkritumu savākšanā izmantotajiem transporta līdzekļiem ir
ieviesta autoceļu lietošanas nodeva, kā arī ir pieaugušas izmaksas par transportlīdzekļu remonta
pakalpojumiem, u.c.
Līdz ar to maksai par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sākot no 2018. gada 1. janvāra vajadzētu
būt EUR 14,48, ko veidos:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina
apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un
šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un
atkritumu apsaimniekotājs – EUR 9,18 apmērā par 1 m 3;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā "Daibe"– EUR 3,67 apmērā par 1 m 3;
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – EUR
1,63 apmērā par 1 m 3.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 11.decembra lēmumu
(protokols Nr.14, 5.§), Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 8.decembra lēmumu (protokols Nr.9, 3.§)

un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, Valkas novada domes 2014.gada
27.marta Saistošiem noteikumiem Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, SIA „ZAAO”
2017.gada 16.novembra vēstulē Nr.1-25/234 norādītajiem apstākļiem un maksas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas aprēķinu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – 3
deputāti (A.Simulis, A.Krastiņš, E.Smane), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un noteikt
maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valkas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
EUR 14,48 (četrpadsmit euro, 48 centi) par 1 m 3 atkritumu (bez PVN) sākot no 2018.gada 1.februāra.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2016. gada 24. novembra lēmumu “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu” (protokols Nr.14, 2.§).
3. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot attiecīgus grozījumus 2013.gada 25.oktobra līgumā
ar SIA “ZAAO ”Par atkritumu apsaimniekošanu”.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
5.§
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība,
ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
(V.Kaņepe)
Lai sniegtu ēdināšanas pakalpojumu Valkas novada izglītības iestādēs, nepieciešams noteikt maksas
pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 11.decembra lēmumu
(protokols Nr.14, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns,
S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt fakstiskās ēdināšanas pakalpojumu izmaksas saskaņā ar 1.-4.pielikumu.
2. Apstiprināt izglītojamo (izņemot 1.-4.klasei) ēdināšanas pakalpojumu izmaksas pamatojoties tikai uz
faktiskajām produktu izmaksām.
3. Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem saskaņā ar 5.pielikumu.
4. Iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem un iemaksāt kasē vai norēķinu kontā līdz nākošā
mēneša 5.datumam par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar 2014.gada
30.decembra rīkojumu Nr.157-V.
5. Atcelt 2010.gada 28.janvāra sēdes lēmuma “Par Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes maksas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 13.§) 1.2.3.apakšpunktu.
6. Atcelt 2010.gada 28.janvāra sēdes lēmuma “Par Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes maksas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 15.§) 2.punktu.
7. Atcelt 2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumu “Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās
ēdināšanu nodrošina pašvaldība, ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols
Nr.14, 6.§).
8. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
9. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu direktori.
10. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
11. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16, 5.§)

Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (izglītības iestāžu darbinieki un
ārpakalpojums)
Rādītāji
Vidējās 1 pusdienu porcijas produktu izmaksas
2016./2017. gadā

Ērģemes
pamatskola
0,75

Kārķu
pamatskola
0,77

Vijciema
pamatskola
0,75

Ozolu
sākumskola
0,74

Rādītāji

Kopējās izmaksas

Atlīdzība, t.sk.

50802.94
pavārs

28392.29

pavāra palīgs

22410.65

Ēdināšanas izdevumi 2017. g.

37914.38

Proporcijas koeficients

1.3399

Vidējās 1 pusdienu porcijas produktu izmaksas

0.753

Vienas porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības daļa

1.01

Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija, apkure, saimn.līdz., kanalizācija u.c.)

6238.07

Proporcijas koeficients

0.16453

Vienas porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas izdevumu daļa

0,12

Vienas pusdienu porcijas cena

1.88

2.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16,5.§)

Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (pirmsskolas izglītojamie)
Kārķu
pamatskola

Vijciema
pamatskola

Ozolu
sākumskola

13625.08
7222.04
6403.04
11735.00
1.161
0.63

13625.08
7222.04
6403.04
12568.04
1.084
0.63

13625.08
7222.04
6403.04
9902.34
1.376
0.57

7445.77
6726.17
3201.52
3709.00
2.007
0.68

0.73

0.69

0.78

1.36

1924.20
0.164

2735.68
0.218

1160.81
0.117

417.38
0.113

1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 pusdienu porcijas izmaksas

0.11
1.47

0.14
1.46

0.06
1.41

0.08
2.12

Produktu izmaksas uz 1 brokastu porciju

0.33

0.24

0.45

0.27

1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības
daļa

0.37

0.25

0.62

0.55

1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 brokastu porcijas izmaksas

0.05
0.75

0.05
0.54

0.05
1.12

0,03
0.85

Produktu izmaksas uz 1 launaga porciju

0.30

0.32

0.33

1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības
daļa

0.36

0.35

0.46

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

0,05
0.71
2.93

0.07
0,74
2.74

0.04
0.83
3.36

Rādītāji
Atlīdzība, t.sk.
pavārs
pavāra palīgs
Ēdināšanas izdevumi 2017. g.
Proporcijas koeficients
Produktu izmaksas uz 1 pusdienu porciju
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija, apkure,
saimn.līdz.,kanalizācija u.c.)
Proporcijas koeficients

Ērģemes
pamatskola

2.97

Vidējās 1 pusdienu porcijas produktu izmaksas
2016/2017.gadā

0.63

0.63

0.57

0.68

Vidējās 1 brokastu porcijas produktu izmaksas
2016/2017.gadā

0.33

0.24

0.45

0.27

Vidējās 1 launaga porcijas produktu izmaksas
2016/2017.gadā

0.30

0.32

0.33

Vidējās produktu izmaksas 1 dienas ēdināšanai
2016/2017.gadā

1,26

1.19

1,35

0.95

3.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16, 5.§)
Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (1.-4. klasei)
Rādītāji
Atlīdzība, t.sk.
pavārs
pavāra palīgs
Ēdināšanas izdevumi 2017.g.
Proporcijas koeficients
Produktu izmaksas uz 1 pusdienu porciju
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija, apkure,
saimn.līdz.,kanalizācija u.c.)
Proporcijas koeficients
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 pusdienu porcijas izmaksas EUR bez PVN
Produktu izmaksas uz 1 brokastu porciju
1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa
1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 brokastu porcijas izmaksas EUR bez PVN
Produktu izmaksas uz 1 launaga porciju
1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa
1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 launaga porcijas izmaksas EUR bez PVN
1 dienas ēdināšanas izmaksas kopā EUR bez
PVN
Vidējās 1 pusdienu porcijas produktu izmaksas
2016/2017.gadā
Vidējās 1 brokastu porcijas produktu izmaksas
2016/2017.gadā
Vidējās 1 launaga porcijas produktu izmaksas
2016/2017.gadā
Vidējās produktu izmaksas 1 dienas ēdināšanai
2016/2017.gadā

Ērģemes
pamatskola

Kārķu
pamatskola

Vijciema
pamatskola

Ozolu
sākumskola

13625,08
7222,04
6403,04
11735,00
1,161
0,62

13625,08
7222,04
6403,04
12568,04
1,084
0,69

13625,08
7222,04
6403,04
9902,34
1,376
0,65

7445,77
6726,17
3201,52
3709,00
2,007
0,78

0,72

0,75

0,89

1,56

1924,20
0,164

2735,68
0,218

1160,81
0,117

417,38
0,113

0,10
1,45
0,145

0,15
1,5931
0,283

0,08
1,62
0,225

0,09
2,42
0,409

0,168

0,307

0,310

0,821

0,024
0,34

0,062
0,6518
0,356

0,026
0,56

0,046
1,275

0,386
0,078
0,820
1,79

3,065

2,18

3,69

0,6235

0,6921

0,6481

0,7750

0,1451

0,2832

0,2253

0,4087

0,87

1,18

0,3563
0,77

1,33

4.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16, 5.§)

Rādītāji
Atlīdzība, t.sk.
pavārs
pavāra palīgs
Ēdināšanas izdevumi 2017.g.
Proporcijas koeficients
Produktu izmaksas uz 1 pusdienu porciju
1 pusdienu porcijas pagatavošanai
ieguldītā atlīdzības daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija,
apkure, saimn.līdz.,kanalizācija u.c.)
Proporcijas koeficients
1 pusdienu porcijas pagatavošanai
ieguldīto uzturēšanas izdevumu daļa
Vienas dienas pusdienu maksa EUR
bez PVN
Produktu izmaksas uz 1 brokastu porciju
1 brokastu porcijas pagatavošanai
ieguldītā atlīdzības daļa
1 brokastu porcijas pagatavošanai
ieguldīto uzturēšanas izdevumu daļa
1 brokastu porcijas izmaksas EUR bez
PVN
Produktu izmaksas uz 1 launaga porciju
1 launaga porcijas pagatavošanai
ieguldītā atlīdzības daļa
1 launaga porcijas pagatavošanai
ieguldīto uzturēšanas izdevumu daļa
1 launaga porcijas izmaksas EUR bez
PVN
1 dienas ēdināšanas izmaksas kopā
EUR bez PVN
Vidējās 1 pusdienu porcijas produktu
izmaksas 2016/2017.gadā
Vidējās 1 brokastu porcijas produktu
izmaksas 2016/2017.gadā
Vidējās 1 launaga porcijas produktu
izmaksas 2016/2017.gadā
Vidējās produktu izmaksas 1 dienas
ēdināšanai 2016/2017.gadā

Ērģemes
pamatskola
(5.-12.klasei)

Ērģemes
pamatskola
(5.-9.klasei)

Kārķu
pamatskola

Vijciema
pamatskola

Ozolu
sākumskola

13625,08
7222,04
6403,04
11735,00
1,161
0,75

13625,08
7222,04
6403,04
11735,00
1,161
0,749

13625,08
7222,04
6403,04
12568,04
1,084
0,77

13625,08
7222,04
6403,04
9902,34
1,376
0,75

7445,77
6726,17
3201,52
3709,00
2,007
0,742

0,87

0,87

0,83

1,03

1,490

1924,20
0,164

1924,20
0,164

2735,68
0,218

1160,81
0,117

417,38
0,113

0,123

0,123

0,167

0,088

0,084

1,74

1,74
0,145

1,77
0,33

1,87

2,315

0,168

0,36

0,024

0,07

0,34

0,76
0,38
0,41
0,08
0,87

1,74

2,08

3,40

1,87

2,315

0,75

0,749

0,77

0,75

0,74

0,145

0,33

0,75

0,74

0,38
0,75

0,894

1,48

5.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16, 5.§)
Maksa par ēdināšanas pakalpojumu Valkas novada izglītības iestādēs
Ēdināšanas pakalpojums
Pirmsskolas grupu
izglītojamie
1,26
Ērģemes pamatskola
t.sk. brokastis 0.33
pusdienas 0.63
launags 0.30
1,35
Vijciema pamatskola
t.sk. brokastis 0.45
pusdienas 0.57
launags 0.33
1,19
Kārķu pamatskola
t.sk. brokastis 0.24
pusdienas 0.63
launags 0.32
0,95
Ozolu sākumskola
t.sk. brokastis 0.27
pusdienas 0.68

5.-9.klašu
izglītojamie

1.-4.klāšu
izglītojamie

Izglītības iestāžu
darbinieki

brokastis 0.15
pusdienas 0.75

0,00

pusdienas 1.88

pusdienas 0.75

0,00

pusdienas 1.88

brokastis 0.33
pusdienas 0.77
launags 0.38

0,00

pusdienas 1.88

pusdienas 0.74

0,00

pusdienas 1.88

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

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Visas iestādes

pusdienas

porcija

Cena bez
PVN, EUR
1,88

PVN,
EUR
0,39

Cena ar PVN,
EUR
2,27

*PVN piemēro atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam
Maksa par ēdināšanas pakalpojumu Valkas novada izglītības iestādēs
Ēdināšanas pakalpojums, EUR bez PVN
Pirmsskolas
grupu
Iepriekšējās
izglītojamie
cenas
Ērģemes
1,26
1,20
pamatskola
t.sk. brokastis
0,33
0.33

Vijciema
pamatskola

Kārķu

pusdienas 0.63

0,61

launags 0.30

0,26

1,35

1,39

t.sk. brokastis
0.45

0,40

pusdienas 0.57

0,62

launags 0.33
1,19

0,37
1,32

5.-9.klašu
izglītojamie
brokastis
0.15
pusdienas
0.75

pusdienas
0.75

1.-4.klašu
izglītojamie

Izglītības
iestāžu
darbinieki

Iepriekšējās
cenas

0,75

0,00

pusdienas
1.88

1,70

0,69

0,00

pusdienas
1.88

1,70

Iepriekšējās
cenas

0,14

pamatskola

Ozolu
sākumskola

t.sk. brokastis
0.24

0,38

pusdienas 0.63

0,60

launags 0.32

0,34

0,95

0,93

t.sk. brokastis
0.27
pusdienas 0.68

0,30

brokastis
0.33
pusdienas
0.77
launags
0.38
pusdienas
0.74

0,70

0,00

pusdienas
1.88

1,70

0,73

0,00

pusdienas
1.88

1,70

0,63

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

Iestādes
nosaukums

Pakalpojuma
veids

Ēdināšanas ārpakalpojums
Cena
bez
PVN,
Mērvienība
PVN,
EUR
EUR

Visas
iestādes
pusdienas
porcija
1,88
Iepriekšējā
cena
pusdienas
porcija
1,70
*PVN piemēro atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa
likumam

Cena ar
PVN,
EUR

0,39

2,27

0,36

2,06

6.§
Par Vijciema pamatskolas ēdnīcas telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu
(V.Kaņepe)
Lai sniegtu telpu izmantošanas maksas pakalpojumus un segtu izmaksas, kas saistītas ar šo
pakalpojumu sniegšanu Vijciema pamatskolā, nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 11.decembra lēmumu
(protokols Nr.14, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns,
S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt maksu par ēdnīcas telpu izmantošanas 1 stundu EUR 4.13 bez PVN.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Par lēmuma izpildi atbild Vijciema pamatskolas direktors.
Lēmuma izpildi kontrolē Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
7.§
Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu
(I.Markova)

Lai nodrošinātu 2018.gada budžetā vienmērīgu un nepārtrauktu finanšu plūsmu un pašvaldības
funkciju nepārtrauktu izpildi, Valkas novada domei ir nepieciešams ņemt īstermiņa aizņēmumu EUR

250000,- (divi simti piecdesmit tūkstoši euro) no Latvijas Republikas Valsts kases. Aizdevuma atmaksa
jāveic līdz saimnieciskā gada beigām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 11.decembra lēmumu
(protokols Nr.14, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un
22¹.panta, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 9.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai ņemt aizņēmumu EUR 250000,- (divi simti piecdesmit
tūkstoši euro) no Latvijas Republikas Valsts kases.
2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt līdz saimnieciskā gada (2018.gada) beigām
ar jūnija mēnesi, maksājot LR Valsts kases noteiktos procentus par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju, pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma saņemšanas, slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts
kasi.
5. Uzdot grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
8.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
(V.Zariņš)
2017.gada 5.decembrī Valkas novada domē saņemts *** iesniegums ar lūgumu piešķirt likumā
paredzēto ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā. *** ir bijis Valkas rajona *** pagasta
padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus. 2018.gada 3.janvārī attiecībā uz *** izpildās Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15¹.panta nosacījumi:
1)Pēc 1990.gada 4.maija ir bijis pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā
pašvaldībā, laika posmā no 2001.-2009.gadam;
2)Ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu “Par valsts
pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju;
3)Nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo
apdrošināšanu”;
4)Nesaņems bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”.
Saskaņā ar 2017.gada 29.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 511 “Grozījums Ministru
kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas
apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"”, kas stāsies
spēkā 2018.gada 1.janvārī, minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros būs 430 euro. Līdz
ar to no 2018.gada 1.janvāra divu minimālo algu summa būs EUR 860,-. Tas nozīmē, ka no 2018.gada
1.janvāra *** būs tiesības saņemt pašvaldības pabalstu EUR 860,- apmērā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 11.decembra lēmumu
(protokols Nr.14, 9.§) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskane, E.Smane,
V.Zariņš), PRET – 2 deputāti (V.Šaicāns, K.Sula), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ***, dzīvo „***”, *** pagasts, Valkas novads, pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 860,(astoņi simti sešdesmit euro) no 2018.gada 3.janvāra.
2. Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1.punktā minēto pabalstu līdz
nākamā mēneša, kas seko aprēķina mēnesim, 10.datumam.
3. Informēt ***, ka Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹panta
4.daļa nosaka, ka personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu
iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu.
4. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
9.§
Par Administratīvi juridiskās nodaļas izveidošanu
(V.Zariņš, V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, V.Šaicāns)
Ar Valkas novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 21.augusta rīkojumu Nr. 74-v “Par Valkas novada
pašvaldības struktūras analīzes un izvērtēšanas darba grupas izveidošanu” tika izveidota darba grupa
Valkas novada domes struktūras analīzei un izvērtēšanai. Viens no darba grupas priekšlikumiem ir
izveidot Valkas novada domē jaunu nodaļu – Administratīvi juridisko nodaļu. Nodaļu paredzēts izveidot
apvienojot pašreizējo Kanceleju ar Iepirkumu nodaļu un iekļaujot nodaļas sastāvā juristu. Papildus tiks
izveidota amata vieta – Administratīvās komisijas sekretārs ar 0,4 likmēm. Apvienošanas rezultātā tiks
samazināts līdzšinējais administrācijas amatu vietu skaits par 0,6 amatiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 11.decembra lēmumu
(protokols Nr.14, 10.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, V.Zariņš), PRET – 1 deputāts (U.Ozoliņa), ATTURAS – 5 deputāti
(D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Valkas novada domē izveidot nodaļu – Administratīvi juridiskā nodaļa, apvienojot Kanceleju un
Iepirkumu nodaļu un iekļaujot nodaļas sastāvā juristu.
2. Noteikt, ka reorganizācijas rezultātā kā nodaļas beidz pastāvēt Kanceleja un Iepirkumu nodaļa.
3. Apstiprināt Administratīvi juridiskās nodaļas nolikumu (pielikumā).
4. Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

NOLIKUMS
Valkā
2017.gada 28.decembrī

Nr.10
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.16, 9.§)

VALKAS NOVADA DOMES ADMINISTRATĪVI JURIDISKĀS NODAĻAS NOLIKUMS
Izdots pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām”
41.panta 1.daļas 2.punktu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Valkas novada domes Administratīvi juridiskā nodaļa, turpmāk tekstā – nodaļa, ir iestādes „Valkas
novada dome”, turpmāk tekstā – administrācija, struktūrvienība.
2. Nodaļa savā darbībā ievēro Satversmi, likumu “Par pašvaldībām” un citus likumus, Ministru kabineta
noteikumus, pašvaldības saistošos noteikumus, šo nolikumu un citus iekšējos normatīvos aktus,
Valkas novada domes, turpmāk tekstā – domes, lēmumus, kā arī šo nolikumu.
3. Nodaļa ir tieši pakļauta administrācijas izpilddirektoram, turpmāk tekstā arī – pašvaldības
izpilddirektors, un Valkas novada domes priekšsēdētājam.
4. Nodaļa, pildot noteiktās funkcijas un uzdevumus, savas kompetences ietvaros sadarbojas ar citām
administrācijas struktūrvienībām, atsevišķām amatpersonām, valsts un pašvaldības institūcijām, kā
arī citām personām.
5. Nodaļas adrese - Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV – 4701.

II. NODAĻAS FUNKCIJAS UN UZDEVUMI
6. Nodaļai ir šādas funkcijas:
6.1. nodrošināt domes sēžu, domes pastāvīgo komiteju un atsevišķu domes izveidoto pastāvīgo
komisiju (tajā skaitā Administratīvās komisijas) darba organizatorisko un tehnisko atbalstu;
6.2. nodrošināt domes un pašvaldības dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu un
likumā noteiktā kārtībā nodošanu pastāvīgā valsts glabāšanā Valmieras zonālajā valsts arhīvā;
6.3. nodrošināt domes un pašvaldības juridisko atbalstu;
6.4. nodrošināt un organizēt pašvaldības iepirkumus;
6.5. nodrošināt interešu konflikta novēršanas valsts amatpersonu darbībā pasākumus pašvaldībā;
6.6. nodrošināt pašvaldības kā kreditora interešu aizsardzību;
7. Nodrošinot domes sēžu, domes pastāvīgo komiteju un atsevišķu domes izveidoto pastāvīgo komisiju
darba organizatorisko un tehnisko atbalstu, nodaļa:
7.1. organizatoriski un tehniski sagatavo un nodrošina domes, pastāvīgo komiteju un atsevišķu
komisiju sēdes;
7.2. savlaicīgi izziņo domes, pastāvīgo komiteju un atsevišķu komisiju sēžu sasaukšanas laiku un
darba kārtību;
7.3. protokolē domes, pastāvīgo komiteju un atsevišķu komisiju sēžu gaitu un noformē protokolus,
protokolu izrakstus un lēmumus;
7.4. sagatavo domes dokumentu atvasinājumus un nodrošina to tālāko virzību;
7.5. sagatavo un/vai tehniski noformē domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieku un
pašvaldības izpilddirektora, turpmāk tekstā – vadības, dokumentus;
7.6. veic deputātu, komiteju un komisiju locekļu darba laika uzskaiti;
7.7. nodrošina pašvaldības darbību reglamentējošo normatīvo aktu un pieņemto domes lēmumu
pieejamību, ciktāl to neierobežo citi normatīvie akti.
8. Nodrošinot domes un pašvaldības administrācijas dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu,
izmantošanu un nodošanu pastāvīgā glabāšanā Valmieras zonālajā valsts arhīvā, nodaļa:
8.1. veido un atbild par Valkas novada domes arhīva fondu;
8.2. glabā novada domes lietvedībā pabeigtus pastāvīgi un ilgstoši glabājamos (tai skaitā
personālsastāva) dokumentus, likvidēto novada domes iestāžu dokumentus un fonda lietu;
8.3. veic dokumentu vērtības ekspertīzi;
8.4. izstrādā Valkas novada domes lietu nomenklatūru, precizējot to ar struktūrvienību
darbiniekiem un saskaņojot ar Valkas novada domes izpilddirektoru un, saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem, Valmieras zonālo valsts arhīvu;
8.5. piedalās lietu iekārtošanas lietvedībā kontrolē un to sagatavošanā nodošanai Valkas novada
domes arhīvā;
8.6. pieņem no administrācijas struktūrvienībām (izņemot Dzimtsarakstu nodaļu) pastāvīgi un
ilgstoši glabājamās (tai skaitā personālsastāva) lietas un sagatavo tās glabāšanai arhīvā;
8.7. likumā noteiktā kārtībā nodod pastāvīgā glabāšanā valsts arhīvā pastāvīgi glabājamās lietas;
8.8. izstrādā vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas, pastāvīgi un ilgstoši glabājamo lietu
uzskaites sarakstus un fonda aprakstus ar pielikumiem;
8.9. sniedz metodisku un praktisku palīdzību novada domes struktūrvienību darbiniekiem
dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos;
8.10. veic lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudi novada domes arhīvā esošajām pastāvīgi un
ilgstoši glabājamām (tai skaitā personālsastāva) lietām;
8.11. veic dokumentu atlasi iznīcināšanai, sastāda dokumentu iznīcināšanas aktus un, atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem, organizē dokumentu iznīcināšanu;
8.12. Valsts arhīva noteiktajā laikā sastāda arhīva pasi un iesniedz to Valmieras zonālajā valsts
arhīvā;
8.13. piedalās lietvedības un arhīva darba normatīvo dokumentu izstrādāšanā;
8.14. atbilstoši Ministru kabineta normatīvajiem aktiem, nodrošina arhīvā uzkrāto dokumentu
pieejamību un izmantošanu.
9. Nodrošinot domes un pašvaldības administrācijas juridisko atbalstu, nodaļa:
9.1. nodrošina ar tiesību aktu normu piemērošanu saistīto jautājumu, kas skar pašvaldību, tās
institūcijas, risināšanu;
9.2. sniedz konsultācijas pašvaldības iestādēm pēc to pieprasījuma par normatīvo aktu vai atsevišķu
to normu piemērošanu un nepieciešamības gadījumā pieprasa valsts iestāžu oficiālos
skaidrojumus par normatīvo aktu vai atsevišķu to normu piemērošanu;
9.3. nodrošina nodaļas kompetencē esošo juridiska rakstura dokumentu sagatavošanu;
9.4. sniedz rekomendācijas vadībai, pašvaldības iestādēm, administrācijas struktūrvienībām par
juridisku jautājumu iespējamiem risinājumiem;
9.5. nodaļas kompetences ietvaros piedalās domes lēmumu projektu izskatīšanas un saskaņošanas
procesos, novērtējot to atbilstību vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām;

9.6. nodaļas kompetences ietvaros izskata iesniegtos līgumu projektus, kā arī citus juridiskos
dokumentus, vērtējot to atbilstību vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām, izsakot iebildumus
vai tos saskaņojot;
9.7. nodaļas kompetences ietvaros sagatavo normatīvo aktu un dokumentu projektus (saistošo
noteikumus, noteikumus, lēmumus, rīkojumus, nolikumus, u.c.), kuru izdošana ir pašvaldības
kompetencē, nodrošinot to atbilstību augstāka juridiskā spēka normatīvo aktu un pašvaldības
domes lēmumu prasībām;
9.8. nodaļas kompetences ietvaros vai vadības uzdevumā gatavo līgumu projektus;
9.9. nodaļas kompetences ietvaros sagatavo administratīvos aktus un nepieciešamības gadījumā
pārbauda citu administrācijas struktūrvienību sagatavoto administratīvo aktu projektu atbilstību
tiesību normām;
9.10. vadības uzdevumā sadarbojas ar pašvaldības darbību uzraugošo ministriju, Latvijas
Pašvaldību savienību, likumprojekta vai Ministru kabineta noteikumu projekta virzītāju, valsts
iestādēm, citām fiziskām un juridiskām personām, nolūkā saskaņot vai izstrādāt pašvaldības
darbību regulējošos normatīvos aktus;
9.11. nodaļas kompetences ietvaros izvērtē pašvaldības noteikumu, lēmumu, rīkojumu un citu
normatīvo aktu projektus;
9.12. sniedz domes deputātiem, vadībai un iestādēm konsultācijas juridiskajos jautājumos, kas
rodas to darba pienākumu vai funkciju pildīšanas gaitā;
9.13. pēc vadības pieprasījuma sagatavo un iesniedz vadībai viedokli par pašvaldībā konstatētajiem
normatīvo aktu pārkāpumiem, juridiska rakstura trūkumiem un nepilnībām, izsaka
priekšlikumus vai ierosinājumus par darba organizāciju;
9.14. atbilstoši nodaļas kompetencei vai vadības uzdevumā nodrošina pašvaldības interešu
pārstāvību tiesību aizsardzības iestādēs, citās valsts un pašvaldību institūcijās;
9.15. atbilstoši nepieciešamībai apkopo materiālus, kas nepieciešami konkrētās lietas virzībai
attiecīgajā tiesas instancē;
9.16. sagatavo pieteikumus, paskaidrojumus, pretprasības, un citus nepieciešamos dokumentus
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Nodaļas darbinieki atbilstoši izdotai pilnvarai pilnvarojuma
ietvaros pārstāv pašvaldību tiesu institūcijās kā prasītāju, atbildētāju, ieinteresēto vai trešo
personu;
9.17. pēc pieprasījuma izstrādā tipveida līgumus un cita veida juridiskus dokumentus;
9.18. vadības uzdevumā izskata un/vai piedalās iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanā par atsevišķiem
tiesībpārkāpumiem.
10. Nodrošinot un organizējot pašvaldības administrācijas iepirkumus, nodaļa savas kompetences
ietvaros:
10.1. sniedz konsultācijas ikgadējā iepirkumu plāna sagatavošanā un tā aktualizēšanu atbilstoši
izpildei;
10.2. nodrošina visu pašvaldības iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, ja pašvaldības
iekšējie normatīvie akti neparedz citu kārtību;
10.3. protokolē iepirkuma procesa gaitu un nodrošina iepirkuma procedūru norisi atbilstoši
normatīvajiem aktiem;
10.4. sagatavo publisko iepirkumu līgumus, kontrolē to atbilstību iepirkumu procedūru dokumentiem
un iepirkumu komisijas lēmumiem;
10.5. savas kompetences ietvaros pārbauda specifikāciju kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu
prasībām, sniedz priekšlikumus to uzlabošanai;
10.6. nodrošina nepieciešamās informācijas publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja publikācijas
vadības sistēmā un pašvaldības mājaslapā;
10.7. Nodaļas darbinieki atbilstoši izdotai pilnvarai pilnvarojuma ietvaros pārstāv pašvaldību
Iepirkumu uzraudzības birojā un citās institūcijās;
10.8. nodrošina Iepirkumu komisijas darba organizatorisko un tehnisko atbalstu
11. Nodrošinot interešu konflikta novēršanas valsts amatpersonu darbībā pasākumus pašvaldībā, nodaļa
savas kompetences ietvaros:
11.1. izvērtē un sniedz priekšlikumus vadībai un Personāla nodaļai par amatiem, kuri atzīstami par
valsts amatpersonu amatiem normatīvo aktu izpratnē un iekļaujami pašvaldības
administrācijas valsts amatpersonu sarakstā;
11.2. piedalās administrācijas korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādē,
aktualizēšanā un izpildē;
11.3. sniedz konsultācijas jautājumos par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā
pašvaldību iestādēm un administrācijas struktūrvienībām.
12. Nodrošinot pašvaldības kā kreditora interešu aizsardzību, nodaļa savas kompetences ietvaros
sagatavo kreditoru prasījumu dokumentus un iesniedz maksātnespējas administratoriem un
zvērinātiem notāriem, izņemot attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.

III. NODAĻAS TIESĪBAS UN ATBILDĪBA
13. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļai ir šādas tiesības:
13.1. pieprasīt un saņemt nodaļas darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;
13.2. piesaistīt administrācijas struktūrvienību, pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību darbiniekus
nodaļas kompetences jautājumu risināšanai;
13.3. nodaļai noteikto uzdevumu risināšanai un pašvaldības interešu aizsardzībai sarežģītos vai
specifiskos jautājumos, pieaicināt, konsultēties un sadarboties ar tiesību un citu jomu
speciālistiem;
13.4. atbilstoši nodaļas kompetencei pārstāvēt pašvaldību vietējās iestādēs, institūcijās un
organizācijās;
13.5. piedalīties domes, domes pastāvīgo komiteju sēdēs un komisiju sēdēs;
13.6. izteikt viedokli un rosināt izmaiņas nodaļas kompetencē esošajās jomās;
13.7. ierosināt grozījumus nodaļas nolikumā;
13.8. izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar pašvaldības darba procesu organizēšanu un vadību;
13.9. pieprasīt nodaļas darba efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu;
13.10. piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijas (ārzemju) pašvaldību izpildinstitūcijās;
13.11. atteikties sniegt konsultācijas darbiniekiem un apmeklētājiem par jautājumiem, kas nav
pašvaldības kompetencē.
14. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļai ir atbildība:
14.1. par šajā nolikumā noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu;
14.2. par šajā nolikumā uzdoto pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
14.3. par nodaļas darbinieku personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesu un lēmuma izpildes
rezultāta radītajām sekām;
14.4. par nodaļas darbinieku rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem;
14.5. par sagatavotās informācijas precizitāti un pareizību un izstrādāto atzinumu un priekšlikumu
kvalitāti;
14.6. par konfidenciālas vai jebkuras citas informācijas neizplatīšanu, kura var nest morālu vai
materiālu kaitējumu pašvaldībai.
15. Nodaļas vadītājs atbild par nodaļas darba nodrošināšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem, domes lēmumiem, pašvaldības nolikumiem, nodaļas
nolikumam, pašvaldības vadības rīkojumiem.
16. Katrs nodaļas darbinieks atbild par:
16.1. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par
uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas
noteikumiem;
16.2. iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.
IV. NODAĻAS DARBA ORGANIZĀCIJA UN STRUKTŪRA
17. Nodaļas darbu vada un organizē Nodaļas vadītājs, kurš ir tieši pakļauts administrācijas
izpilddirektoram un Valkas novada domes priekšsēdētājam.
18. Nodaļas vadītājs strādā uz darba līguma pamata, kuru slēdz pašvaldības izpilddirektors. Nodaļas
vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka šis nolikums, darba koplīgums, darba kārtības
noteikumi, darba līgums un amata apraksts.
19. Nodaļas vadītājs:
19.1. plāno, organizē un vada nodaļas darbu, atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām;
19.2. izstrādā nodaļas darbinieku amatu aprakstus, atbild par to aktualizāciju un pārskatīšanu
atbilstoši pašvaldības reglamentējošiem dokumentiem;
19.3. kontrolē nodaļas darbinieku amatu aprakstos paredzēto pienākumu, uzdoto konkrēto
uzdevumu izpildi un pašvaldības darba kārtības noteikumu ievērošanu;
19.4. saskaņo darbinieku iesniegumus, kas saistīti ar darbinieku prombūtnēm (t.i. atvaļinājumiem,
komandējumiem, apmācībām u.tml.);
19.5. pēc nepieciešamības organizē nodaļas darbinieku sanāksmes;
19.6. piedalās regulārajās vadības sanāksmēs;
19.7. koordinē un kontrolē nodaļas darbinieku sadarbību ar pašvaldības institūcijām un
struktūrvienībām nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
19.8. iesniedz pašvaldības izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par nodaļas struktūru un
personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, karjeras virzību, apmācības
iespējām, disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no
amata;
19.9. saskaņo savas prombūtnes ar tiešo vadītāju;
19.10. patstāvīgi izlemj nodaļas kompetencē esošos jautājumus;
19.11. dod nodaļas darbiniekiem tiešus rīkojumu un norādījumus;

20.
21.
22.
23.
24.
25.

19.12. nodrošina nodaļas nolikuma regulāru pārskatīšanu un aktualizēšanu, kā arī nodrošina nodaļas
nolikuma aktuālās (konsolidētās) redakcijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā;
19.13. veic citus amata aprakstā norādītos pienākumus.
Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda ar rīkojumu noteikts nodaļas vadītāja
pienākumu izpildītājs.
Nodaļas darbinieku skaitu, amatu un atlīdzību nosaka domes apstiprinātais administrācijas amatu
saraksts.
Nodaļas darbinieki administratīvi ir pakļauti pašvaldības izpilddirektoram un funkcionāli ir tieši pakļauti
nodaļas vadītājam.
Nodaļas darbinieku pienākumus un tiesības nosaka šis nolikums, darba koplīgums, darba kārtības
noteikumi, darba līgums un amata apraksts.
Nodaļas darbiniekus pieņem darbā pašvaldības izpilddirektors, slēdzot darba līgumu.
Nodaļas darbinieki saskaņo savas prombūtnes ar nodaļas vadītāju.

V. NODAĻAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANAS MEHĀNISMS UN PĀRSKATI PAR
DARBĪBU
26. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina nodaļas vadītājs. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas
iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību.
27. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms:
27.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu nodaļas vadītājam;
27.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu
iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram;
27.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības
izpilddirektoram;
27.4. pašvaldības izpilddirektora izdoto lēmumu par vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt domē;
27.5. domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
28. Vadībai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Administratīvi juridiskās nodaļas struktūra
Nodaļas vadītājs

Jurists –
iepirkumu
speciālists

Vecākais
iepirkumu
speciālists

Jurista palīgs

Jurista palīgs

Administratīvās
komisijas
sekretārs (0,4)

Arhivārs

10.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§)
(V.Zariņš, V.A.Krauklis, V.Šaicāns, S.Pilskalne)
Ņemot vērā to, ka Valkas novada domē tiek izveidota Administratīvi juridiskā nodaļa, reorganizējot
Kanceleju, Iepirkumu nodaļu un iekļaujot juristu, nepieciešams veikt grozījumus Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§), izdarot izmaiņas 2.pielikumā, svītrojot 6.pielikumu un papildinot
lēmumu ar 66.pielikumu.
2017.gada novembra mēnesī Valkas novada domē notika diskusijas par apvienoto pagasta pārvalžu
izveidošanu. Ņemot vērā to, ka viedokļi bija diametrāli pretēji par pagastu pārvalžu reorganizāciju, ir
priekšlikums noteikt Ērģemes un Kārķu pagastos pagastu pārvaldes vadītāja amatu likmi 0,5 vienības un

piedāvāt šīs abas amata vietas ieņemt vienai amatpersonai, nolūkā pārliecināties, vai viens pārvaldes
vadītājs var efektīvi veikt pārvaldes vadītāja funkcijas divos pagastos. Līdz ar to ir veicamas izmaiņas
33.pielikumā un 40.pielikumā, nosakot pagastu pārvaldes vadītāja amata likmi 0,5.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 11.decembra lēmumu
(protokols Nr.14, 11.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, K.Sula, V.Zariņš), PRET – 2 deputāti (V.Šaicāns,
D.Bašķe), ATTURAS – 2 deputāti (E.Smane, S.Pilskalne),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.1, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. izteikt 2 pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikumā);
1.2. svītrot 6.pielikumu;
1.3. izteikt 33.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikumā);
1.4. izteikt 40.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikumā);
1.5. papildināt ar 66.pielikumu (4.pielikumā).
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram veikt grozījumus darba līgumos, izbeigt darba tiesiskās
attiecības vai noslēgt jaunus darba līgumus atbilstoši amatu sarakstam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
5. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16, 10.§)

2.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Administrācijas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)

1.

Izpilddirektors

1

1423.00

1271.15

2.

Izpilddirektora vietnieks

1

1281.00

1164.05

3.

Izpilddirektora palīgs

1

712.00

680.00

4.

Darba un civilās aizsardzības
vecākais speciālists

1

835.00

771.75

5.

Būvinženieris

1

925.00

855.81

1

783.00

724.17

1

826.00

763.68

6.
7.

Datorsistēmu un datortīklu
administrators
Vecākais datorsistēmu un
datortīklu administrators

8.

Kooperācijas speciālists

0.95

826.00

747.16

9.

Sabiedrības veselības
organizators

0.6

826.00

763.68

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

230.00

2.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16, 10.§)

33.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Ērģemes pagasta pārvaldes darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

1.

Pārvaldes vadītājs

2.

Uzskaitvedis

3.

Apkopējs

Algas likme
EUR mēnesī

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)

0.5

1215.00

1215.00

1

655.00

605.67

0.3

380.00

380.00

3.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16, 10.§)
40.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Kārķu pagasta pārvaldes darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)

0.5

1215.00

1215.00

1.

Pārvaldes vadītājs

2.

Uzskaitvedis

1

655.00

605.67

3.

Apkopējs

1

380.00

380.00

4.

Brīvā laika pasākumu
organizators

1

641.00

592.53

4.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16, 10.§)
66.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Administratīvi juridiskās nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Amats
Nodaļas vadītājs
Jurists – iepirkumu
speciālists
Vecākais iepirkumu
speciālists

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī

1

1212.00

1

997.00

1

997.00

4.

Jurista palīgs

2

866.00

5.

Arhivārs

1

750.00

6

Administratīvās komisijas
sekretārs

0.4

846.00

11.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
Latvijas Nacionālajam arhīvam
______________________________________________________________
(I.Meļķis)
Dome izskata Latvijas Nacionālā arhīva, reģistrācijas Nr.90009476367, juridiskā adrese: Šķūņu iela
11, Rīga, 2017.gada 28.novembrī saņemto iesniegumu par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 24, Valkā,
nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 8.decembra
lēmumu (protokols Nr.9, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta, a)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Latvijas Nacionālo arhīvu 2007.gada 5.februārī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā,
Rīgas ielā 24 (kopējā platība 22,8 m 2, t.sk. telpas pamatdarbībai 18.8 m 2, palīgtelpas 4,0 m 2) nomas
līguma termiņu līdz 2018.gada 25.novembrim (ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas
līgumā ar Latvijas Nacionālo arhīvu 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
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).

12.§
Par neapdzīvojamo telpu nomu nodibinājumam “Fonds “Sirds atsaucība””
____________________________________________________________________
(I.Meļķis, V.Zariņš)
Dome izskata nodibinājuma “Fonds “Sirds atsaucība””, reģistrācijas Nr.40008269761, iesniegumu
par neapdzīvojamo telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā, nomu. Ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas
2017.gada 8.decembra lēmumu (protokols Nr.9, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punkta, a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
Slēgt sadarbības līgumu ar nodibinājumu “Fonds “Sirds atsaucība””, reģ.Nr.40008269761,
paredzot nodot neapdzīvojamās telpas Valkā, Rūjienas ielā 3E ar kopējo platību 20,3 m 2 (telpu Nr.25,
1.stāvs).
2.
Apstiprināt sekojošus telpu nomas noteikumus:
2.1. neapdzīvojamo telpu kopējā platība – 20,3 m2;
2.2. neapdzīvojamo telpu sastāvs – kabinets Nr.25;
2.3. sadarbības līguma termiņš – no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim (ieskaitot);
2.4. nodibinājums “Fonds “Sirds atsaucība”” apņemas segt telpas komunālos izdevumus.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
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
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
1.

13.§
Par atkārtota iesnieguma izskatīšanu par zemes vienību
Valkā, Parka iela 14 un Parka iela 14A, atsavināšanu
_______________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome izskata SIA “K”, reģistrācijas Nr.43903001089, juridiskā adrese: Parka iela 23,
Valka, Valkas novads, 30.11.2017. iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izskatīt jautājumu par zemes gabalu
Valkā, Parka iela 14 un Parka iela 14A nodošanu atsavināšanai vai nomā.
Ar Valkas novada domes 2017.gada 26.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 18.§) tika nolemts:
nenodot atsavināšanai zemes gabalus Valkā, Parka iela 14, kadastra apzīmējums 9401 007 0136 un
Parka iela 14A, kadastra apzīmējums 9401 007 5111, jo zemes gabali nepieciešami pašvaldības
funkciju realizēšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu, kā arī brīdināt
SIA “K” par nomas līguma darbības izbeigšanu sakarā ar tā termiņa notecējumu un līguma termiņa
turpmāku nepagarināšanu.
Starp SIA “K” un Valkas novada domi 2012.gada 5.novembrī ir noslēgts Zemesgabala nomas līgums
Nr.VND/2012/526 (stājies spēkā 01.04.2013.) par daļu no zemes gabaliem Valkā, Parka iela 14, kadastra
apzīmējums 9401 007 0136, platība 0.0868 ha, Parka iela 14A, kadastra apzīmējums 9401 007 5111,
platība 0.08 ha, nomu.
Augstāk minētais Līgums spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim.
Fakts, ka SIA “K” ir zemes gabala nomnieks, nedod tiesības ierosināt zemes gabala atsavināšanu.
Atkārtoti izskatot iesniegumu, papildus jau Valkas novada domes 2017.gada 26.oktobra sēdes
lēmuma (protokols Nr.14,18.§) konstatējošai daļai minētajam var uzsvērt apstākļus, kas nepieļauj
iesniegumā minēto zemes vienību nodošanu atsavināšanas procedūrai:
1) Zemes vienība Parka iela 14A, ar kadastra apzīmējumu 9401 007 5111 ir nepieciešams
pašvaldībai, tās likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai transzītceļa izbūvei un tā
pieguļošās zonas uzturēšanai, tas nozīmē, ka šī zemes vienība nevar tikt nodota
atsavināšanai, bez sabiedriskās apspriešanas un attiecīgi veiktām izmaiņām teritorijas plānojumā
(Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Valkas novada teritorijas plānojuma (no
2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar Valkas
novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 6.§), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017.).
2)
Bez tam, zemes vienība Parka iela 14A, vēl nav reģistrēta zemesgrāmatā. Ir jāņem vērā, ka
jautājums par šīs zemes vienības nodošanu atsavināšanai varētu tikt izskatīts tikai pēc piecu
gadu termiņa notecējuma (kopš tā reģistrācijas zemesgrāmatā), atbilstoši likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 16.panta 1.daļai.

Šobrīd izvērtējama ir tikai zemes vienības Parka iela 14, kadastra apzīmējums 9401 007 0136,
platība 0.2872ha nodošana atsavināšanai.
4)
Jāņem vērā, ka zemes vienības nodošana atsavināšanas procedūrai negarantē, ka šo zemes
vienību iegūs īpašumā konkrētais atsavināšanas ierosinātājs .
Tomēr, lai būtiski nepasliktinātu konkrētā uzņēmēja uzņēmējdarbības attīstību, ir pieļaujams, ka uz šī
lēmuma pieņemšanas brīdi vēl spēkā esošā nomas līguma termiņa pagarināšana uz 3 mēnešiem, līdz
kura termiņa iztecējumam uzņēmējs var izvērtēt Valkas novada domes piedāvātos alternatīvu, zemāk
norādīto, zemes gabalu nomas iespējas:
1)
daļa no zemes vienības “Kalnmelderu zeme”, kadastra apzīmējums 9401 007 0138,
kopējā platība 11.4575ha, reģistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatā uz Valkas novada
pašvaldības vārda. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – neapgūta ražošanas objektu
apbūve. Var tikt nodots nomā ar apbūves tiesībām, var tikt uzsākta atsavināšanas procedūra;
2)
daļa no zemes vienības “Parka iela 12A” un bijušā dzelzceļa vieta;
3)
perspektīvā,– daļa no zemes vienības Meža iela 4 (zemes vienības daļa ar cieto
segumu) – šobrīd spēkā nomas līgums ar SIA “Valdro Agro”.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļas 4.punktu, ja
nekustamo īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par
brīvu cenu.
Pamatojoties uz augstākminēto un ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 8.decembra
lēmumu (protokols Nr.9, 5.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta
4.daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula,
D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
3)

Atstāt spēkā Valkas novada domes 2017.gada 26.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.14,18.§)
ar kuru tika nolemts: nenodot atsavināšanai zemes gabalus Valkā, Parka iela 14, kadastra
apzīmējums 9401 007 0136 un Parka iela 14A, kadastra apzīmējums 9401 007 5111, jo zemes
gabali nepieciešami pašvaldības funkciju realizēšanai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 2.punktu.
2.
Veikt grozījumus Valkas novada domes 2017.gada 26.oktobra sēdes lēmuma (protokols Nr.14,
18.§) 2.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā:
“Brīdināt SIA “K” par nomas līguma darbības izbeigšanu, paredzot pārejas periodu un nosakot, ka
līguma darbības termiņš ir spēkā līdz 2018.gada 30.jūnijam”.
3.
Piedāvāt SIA “K” izvēlēties citu zemes vienības nomas teritoriju, konkrētā uzņēmējdarbības
mērķa nodrošināšanai.
4.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt
pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā,
LV-4201.
1.

14.§
Par saistošo noteikumu Nr.24
“Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā” apstiprināšanu
(A.Golubovs)
Saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā - Ministrijas)
2017.gada 1.decembra iebildumu vēstuli Nr.1-18/9280, Valkas novada pašvaldības policijas ieteikumiem
un Valkas novada domes Reklāmas izvietošanas komisijas labojumiem ir nepieciešams apstiprināt
jaunus Valkas novada domes saistošajos noteikumos “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā”, jo
iepriekšējā noteikumu redakcija vēl nav publicēta un veicamo labojumu apjoms ir pietiekošs, lai izstrādātu
jaunus saistošos noteikumus.
Ministrijas iebildumi ir pamatoti ar lūgumu nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu tiesiskumu un
atbilstību ārējo normatīvo aktu ar augstāku juridisko spēku prasībām. Pašvaldības policijas ieteikumi ir
praktiski, pielāgojot šos noteikumus ikdienas darbam.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 8.decembra
lēmumu (protokols Nr.9, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 16.punkta, 43.panta 1.daļas 7.punkta atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe,
V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24 “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā”.
2. Saistošos noteikumus Nr.24 „Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā” triju dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Atcelt Valkas novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr.23 “Par
reklāmas izvietošanu Valkas novadā” apstiprināšanu” (protokols Nr.14,14.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes jurists.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 28.decembrī

Nr.24
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 28. decembra lēmumu
(protokols Nr.16,14.§.)

Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7.punktu,
Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu,
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 21. panta trešo daļu un 22. 1 panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28., 40., 41. un 45.punktu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka izkārtņu, afišu, mobilo reklāmu, reklāmas
objektu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu, tautas nobalsošanas aģitācijas materiālu
un citu informatīvo materiālu (turpmāk tekstā – Reklāma) izvietošanas, izmantošanas, uzraudzības
un kontroles kārtību Valkas novada administratīvās teritorijas publiskajā ārtelpā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. afiša – paziņojums vai reklāmas plakāts par kultūras pasākumiem, koncertiem, izrādēm, sporta
pasākumiem, izstādēm u.tml. ar norādītu pasākumu norises laiku un vietu;
2.2. īslaicīga reklāma – akcijas, sludinājumi, drukātie plakāti, afišas u.c., ja to eksponēšanas laiks
nav ilgāks par diviem mēnešiem;
2.3. reklāmas stends - afišām, sludinājumiem, plakātiem un citiem tamlīdzīgiem informatīviem
materiāliem speciāli izveidots reklāmas objekts;
2.4. slietnis – neliels (ne augstāks kā 1,20 m) reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras
iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai to darba laikā;
2.5. publiska ārtelpa - sabiedrībai pieejamas teritorijas, ko veido ielas, laukumi, parki, dārzi, skvēri,
pagalmi, krastmalas, un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai neatkarīgi no to īpašuma
piederības;
2.6. reklāmas izvietošanas atļauja – dokuments, kuru izsniedz Valkas novada domes Reklāmas
izvietošanas komisija (turpmāk tekstā - Komisija);
2.7. reklāmas izvietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura vēlas izvietot ar Valkas novada domi
saskaņotu reklāmas objektu Valkas novada teritorijā.
II.

Reklāmas izvietošanas pamatprincipi

3. Komisija izvērtē Reklāmas izvietotāju iesniegumus (iesnieguma paraugu skatīt Noteikumu pielikumā),
saskaņo Reklāmas izvietošanu un izsniedz Reklāmas izvietošanas atļaujas.
4. Tiesības izvietot Reklāmu publiskā ārtelpā ir visām personām (turpmāk - reklāmas izvietotājiem), kas
saņēmušas Reklāmas izvietošanas atļauju un samaksājušas pašvaldības nodevu atbilstoši rēķinam
par Reklāmas izvietošanu (turpmāk - pašvaldības nodeva). Patvaļīga Reklāmas izvietošana un
grafiskā dizaina maiņa ir aizliegta.
5. Lai saņemtu atļauju izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus un tautas nobalsošanas aģitācijas
materiālus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publiskām vietām, persona, kura vēlas izvietot
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus vai tautas nobalsošanas aģitācijas materiālus, iesniedz

6.
7.

8.

9.
10.

11.

pašvaldībā saskaņošanai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu vai tautas nobalsošanas aģitācijas
materiālu vizuālā risinājuma projektu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par
reklāmas izvietošanu un šiem Noteikumiem.
Par Reklāmas saturu atbild Reklāmas izvietotājs.
Izvietojot Reklāmu, ir jānodrošina novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā
konkrētās teritorijas apbūves raksturs un mērogs, kā arī jāievēro prasības, kas noteiktas teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos.
Izvietojot Reklāmu uz ēkas fasādes:
8.1. jāievēro ēkas proporcijas;
8.2. jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija, fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm
un citām arhitektoniskām detaļām;
8.3. Reklāma nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasādes
dekorus u.c.);
8.4. jāievēro Reklāmai pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fasādes apdares materiāliem;
8.5. Reklāmas stiprinājums nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;
8.6. perpendikulāri ēkas fasādei izvietotas Reklāmas apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5
m no zemes, neatkarīgi no tās platuma;
8.7. uz vienas ēkas, izvietojot vairākas Reklāmas, jāievēro iedibināto esošo Reklāmu izvietojums,
veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu;
8.8. Reklāmas izgaismošanai jābūt kontekstā ar fasādes izgaismojumu.
Izvietojot Reklāmu, kas nav saistīta ar ēku, ar vai bez piesaistes zemei, tā nedrīkst aizsegt skatu uz
valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.
Slietņu, kuri novietojami atdalīti no ēkas un netiek nostiprināti, izvietošana pieļaujama tādos
gadījumos, kad nav iespējams izvietot Reklāmu konstruktīvā saistībā ar ēku (objekts, kurā tiek veikta
saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai augstāk par 1.stāva līmeni). Tādā
gadījumā slietnis jāizvieto ne tālāk kā 2 m no ieejas ēkā vai nožogotā teritorijā, kurā tiek veikta
saimnieciskā darbība, gājēju plūsmai jāatstāj ne mazāk kā 1,5 m no ietves platuma. Slietņa
konstrukcijai jābūt stabilai un noturīgai pret laikapstākļu iedarbību un pārvietošanu. Reklāmas
izvietotājs, izvietojot Reklāmu, ir atbildīgs par Konkurences likuma, Valsts valodas likuma, Alkoholisko
dzērienu aprites likuma u.c. Latvijas Republikas likumdošanas aktu ievērošanu.
Ja Reklāmas izvietošanai nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija, Reklāmas izvietotājs
Komisijas atļauju reklāmas izvietošanai saņem pirms būvniecības ieceres dokumentācijas
iesniegšanas Valkas novada Būvvaldē.
III.

Ierobežojumi Reklāmas izvietošanai

12. Aizliegts:
12.1. izvietot izkārtni uz nesakoptas fasādes (uz fasādes ar bojātu apdari, krāsojumu, un tml.);
12.2. izvietot Reklāmu uz viena balsta ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem.
12.3. izvietot Reklāmu, kas apžilbina transporta līdzekļu vadītājus;
12.4. eksponēt mehāniski vai korozijas bojātas, saplaisājušas, notraipītas, nodilušas, izbalējušas,
krāsojuma detaļu vai izgaismojuma defektus saturošas Reklāmas daļas;
12.5. Reklāmu stiprināt pie kokiem un apgaismojuma stabiem;
12.6. īslaicīgu reklāmu stiprināt uz žogiem, pie kokiem, pie apgaismojuma stabiem, uz namu
ārdurvīm un citās tam neparedzētās vietās un veidos, kas ir pretrunā ar Noteikumiem un LR
normatīvajiem aktiem.
13. Azartspēļu organizēšanas vietās:
13.1. reklāmu ar azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja preču zīmi drīkst norādīt
tikai uz vai pie azartspēļu organizēšanas vietas ieejas durvīm un šādas reklāmas maksimālais
izmērs ir 1 kvadrātmetrs;
13.2. azartspēļu reklāmā jāietver informācija, kas brīdina sabiedrību par iespējamo azartspēļu
atkarības rašanās risku un šādai informācijai atvēlami vismaz 15% no konkrētās reklāmas
apjoma;
13.3. ēku logus noslēdz tā, lai netiktu eksponēts azartspēļu salons un azartspēļu process.
IV.

Afišu stabu un iestikloto stendu izmantošanas kārtība

14. Afišas, sludinājumus, plakātus un citus tamlīdzīgus informatīvos materiālus atļauts izvietot uz šim
nolūkam izveidotiem afišu stendiem un afišu stabiem. Informāciju par pašvaldības afišu stabu un
iestikloto afišu stendu atrašanās vietu var saņemt Valkas novada domē vai attiecīgajā pagasta
pārvaldē.
15. Uz afišu stabiem un stendiem maksimāli pieļaujamais afišas vai plakāta lielums ir A1 formāta lapa
(594x841mm). Afišai jābūt izgatavotai no materiāla, kas ir speciāli tam paredzēts, kvalitatīvs un ir

izturīgs pret mitrumu (lietus, sniegs u.tml.). Sludinājumu maksimālais pieļaujamais lielums ir A3
formāta lapa (297x420mm).
16. Afišas, sludinājumus, plakātus un citus tamlīdzīgus informatīvos materiālus drīkst izvietot uz pagastu
tautas namu stendiem, kultūras namu stendiem, saieta namu stendiem, saskaņojot ar attiecīgās
iestādes vadītāju. Uz citiem pašvaldības afišu stendiem vai afišu stabiem afišu, sludinājumu, plakātu
un citu tamlīdzīgu informatīvo materiālu izvietošana ir atļauta bez saskaņošanas, izņemot Noteikumu
VI. nodaļā minētos gadījumus.
V.

Reklāmas izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļu teritorijā vai to aizsardzības
zonā

17. Izvietojot Reklāmu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā vai valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu aizsardzības zonā, jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.
18. Reklāmai uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem jābūt pielāgotai vēsturiskai arhitektoniskai
videi un ēkas arhitektūrai.
19. Reklāmas izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā pieļaujama tā, lai izvietojums
un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā
kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto
noskaņu un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.
Reklāmas ekspluatācija un demontāža

VI.

20. Reklāmas izvietotājs ir atbildīgs:
20.1. par Reklāmas uzturēšanu tehniskā, augstvērtīgā un vizuāli estētiskā kārtībā;
20.2. par konstrukciju, uz kurām izvietota Reklāma, drošību,
20.3. par Reklāmai nepieciešamās elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo aktu prasībām,
20.4. par Reklāmas demontāžu;
20.5. par Reklāmas izvietošanu, ja beidzies izvietošanas atļaujas termiņš vai nav samaksāta
pašvaldības nodeva (atbilstoši 3. punktam).
21. Ja Reklāmas izvietotājs attiecīgās Reklāmas izvietošanas vietā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai
beidzies Reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņš, Reklāmas izvietotājam jāveic Reklāmas
demontāža 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc atļaujas termiņa beigām vai no dienas, kad ir izbeigta
saimnieciskā darbība Reklāmas izvietošanas vietā, sakārtojot Reklāmas izvietošanas vietu (fasādes
krāsojumu, labiekārtojumu, veicot Reklāmas pamatu demontāžu utt.).
22. Ja Reklāma tiek demontēta pirms izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, tad par atlikušo
laika periodu pašvaldības nodevas samaksa netiek proporcionāli aprēķināta un atmaksāta Reklāmas
izvietotājam.
VII.

Bīstamas Reklāmas demontāža

23. Ja Reklāma apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, Reklāmas izvietotājam ir
pienākums nekavējoties veikt Reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.
24. Pašvaldības institūcija, konstatējot apdraudošo Reklāmu, sagatavo aktu, kurā norāda Reklāmas
tehnisko un vizuālo stāvokli, pievieno Reklāmas fotofiksāciju un uzdod Reklāmas izvietotājam
nekavējoties veikt Reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.
25. Ja Reklāmas izvietotājs trīs dienu laikā nav novērsis Noteikumu 23.punktā minētos apstākļus,
pašvaldība ir tiesīga veikt Reklāmas demontāžu.
26. Reklāmas izvietotājam ir pienākums segt izdevumus pašvaldībai, kas saistīti ar Reklāmas
demontāžu.
VIII.

Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība

27. Kontrolēt Noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, veikt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā,
sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas Valkas novada
pašvaldības policijas amatpersonas.
28. Noteikumu 30.punktā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā minēto amatpersonu sastādītos
administratīvā pārkāpuma protokolus izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem
Valkas novada domes Administratīvā komisija.
29. Par Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir Reklāmas izvietotājs.
30. Administratīvā atbildība, izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu par Reklāmas neatļautu
izvietošanu Valkas novadā saskaņā ar Noteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, noteikta:
30.1. fiziskām personām, - brīdinājums vai naudas sods no EUR 7.00 līdz EUR 28.00;

30.2. fiziskām personām par atkārtotu Reklāmas neatļautu izvietošanu, - naudas sods no EUR 28.00
līdz EUR 70.00;
30.3. juridiskām personām, - naudas sods no EUR 20.00 līdz EUR 300.00.
IX.
Noslēguma jautājumi
31. Reklāmas izvietotājam, kurš ir izvietojis saskaņotu Reklāmu Valkas novadā pirms Noteikumu spēkā
stāšanās dienas, ir pienākums saņemt Valkas novada domē Reklāmas izvietošanas atļauju gada
laikā no šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts)
V. A. Krauklis
Pielikums
Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.24
“Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā”

Valkas novada domes Reklāmas izvietošanas komisijai
Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV 4701

fiziskas personas vārds, uzvārds, pers. kods / juridiskas personas nosaukums un reģ.nr.
pilnvarotas personas vārds, uzvārds, pers.kods

adrese, pasta indekss

e-pasta adrese
tālrunis
IESNIEGUMS
Lūdzu saskaņot reklāmas izvietošanu:
□ Pirmreizējai reklāmai;
□ Reklāmas grafiskā dizaina maiņai;
□ Reklāmas objekta izvietošanas pagarināšanai
atļaujas numurs

datums

1.Reklāmas izvietotājs
Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas
kods/juridiskas personas nosaukums un reģ. nr., tālruņa
numurs, elektroniskā pasta adrese
2. Reklāmas izgatavotājs
Fiziskas personas vārds, uzvārds un personas
kods/juridiskas personas nosaukums un reģ. nr., tālruņa
numurs, elektroniskā pasta adrese
3. Reklāmas izvietošanas adrese
4. Reklāmas objekts
stends, slietnis u. tml.

4.1. Stenda izmērs
mxm
4.2. Reklāmas izmērs
mxm
4.3. Objektu skaits
5. Reklāmas izvietošanas periods
6. Nodevas maksātājs, rekvizīti
Fiziskas personas vārds, uzvārds un personas
kods/juridiskas personas nosaukums un reģ. nr., tālruņa
numurs, elektroniskā pasta adrese, norēķinu banka,
bankas konta numurs
Pielikumi (divos eksemplāros):
□ krāsains reklāmas projekts (skices vai fotomontāža), norādot izmērus un mērogu un tehniskā
informācija (apdares materiālu un krāsu risinājumu apraksts);
□ papildus efektu raksturojums (piem., apgaismojums, skaņu efekti u.c.), ja tādi plānoti;
□ zemes vai būves īpašnieka, valdītāja vai pilnvarotās personas rakstiska piekrišana reklāmas
izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma;
□ ēkas īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska piekrišana (saskaņojums uz reklāmas
projekta lapas) reklāmas izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā
īpašuma;
□ zemes vienības situācijas plāns, kurā uzskatāmi mērogā attēlota objekta uzstādīšanas vieta un attālumi
(tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei);
□ pieslēguma projekts un saskaņojums ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu
nepieciešams pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem
inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas (tikai reklāmas
objektiem ar piesaisti zemei);
□ saskaņojums ar VAS “Latvijas valsts ceļi”, ja objekts izvietots gar ceļu vai autoceļa aizsargjoslā (tikai
reklāmas objektiem ar piesaisti zemei);
□ objekta novietnes piesaiste uz zemes vienības situācijas plāna (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti
zemei, ja objekts izvietots ielu sarkanajās līnijās);
□ citi materiāli
Pielikumi iesniegti uz __________________ lapām.
Atbildi uz iesniegumu vēlos saņemt (norādīt vienu no veidiem):
□ personīgi būvvaldē;
□ pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.
Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesumu, pievienoto dokumentu likumīgu izcelsmi un kopiju
atbilstību oriģināliem.

Datums

Paraksts*

Paraksta atšifrējums

Kontaktpersonas tālrunis un e-pasts
 dokumentu rekvizītu „paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu,
drošu laika zīmogu

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.24 “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Pielāgojot 2017.gada 26.oktobrī pieņemtos saistošajos
noteikumos Nr.23 “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā” ir
nepieciešami apstiprināt jaunus Valkas novada domes
saistošajos noteikumos “Par reklāmas izvietošanu Valkas
novadā”, jo iepriekšējā noteikumu redakcija vēl nav publicēta un
veicamo labojumu apjoms ir pietiekošs, lai izstrādātu jaunus
saistošos noteikumus ievērojot LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas iebildumus, Valkas novada
pašvaldības policijas ieteikumiem un Valkas novada domes
Reklāmas izvietošanas komisijas labojumus.
Noteikumu grozījumu pamatā ir vispārējie redakcionālie labojumi
un papildus administratīvās atbildības kā tiesību normas
iekļaušana noteikumu projekta 29.punktā.

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.

4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošie
noteikumi
pašvaldības teritorijā.

5. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

neietekmēs

uzņēmējdarbības

vidi

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

15.§
Par saistošo noteikumu Nr.25 “Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta
saistošajos noteikumos Nr.15 “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” apstiprināšanu
(A.Golubovs)
Valkas novada dome 2013.gada 29.augustā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.15 “Valkas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi”. Ir sagatavots grozījums minētajos saistošajos noteikumos, lai svītrotu
Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumu 19.punktu par reklāmas neatļautas izvietošanas
administratīvo atbildību, kura tiks paplašināta un iekļauta 2017.gada 28.decembra Valkas novada domes
saistošo noteikumu Nr.24 “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā” 30.punktā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 8.decembra
lēmumu (protokols Nr.9, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 16.punkta atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25 “Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta
saistošajos noteikumos Nr.15 “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi””.
2. Saistošos noteikumus Nr.25 „Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos
noteikumos Nr.15 “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes jurists.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 28.decembrī

Nr.25
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 28. decembra lēmumu
protokols Nr.16, 15.§.)

Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.15
“Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.15 “Valkas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi” šādu grozījumu:
Svītrot 19.punktu.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošos noteikumu Nr.25 „Grozījums Valkas novada domes 2013.gada
29.augusta saistošajos noteikumos Nr.15 “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Pielāgojot noteikumus par reklāmas izvietošanu Valkas
novadā, ir nepieciešams grozījums Valkas novada sabiedriskās
kārtības noteikumos, svītrojot administratīvo atbildību par
reklāmas neatļautu izvietošanu un iekļaujot to 2017.gada
28.decembra Valkas novada domes saistošajos noteikumos Nr.24
“Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā”.

2. Īss projekta satura izklāsts

Tiek svītrots Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta
saistošo noteikumu Nr.15 “Valkas novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” 19.punkts.

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.

4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošie
noteikumi
pašvaldības teritorijā.

7. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
8. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

neietekmēs

uzņēmējdarbības

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

vidi

16.§
Par nodibinājuma “Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni"”
iesnieguma izskatīšanu
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Dome saņēmusi nodibinājuma “Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds "Sibīrijas
bērni"” (reģ. Nr. 40008057169, juridiskā adrese: Graudu iela 41A, Rīga, LV-1058), valdes locekles,
režisores Dzintras Gekas-Vaskas, iesniegumu (reģ. 06.12.2017. nr. 3.1.1./17/2278), ar lūgumu finansiāli
atbalstīt fonda 2018.gada projektus – konferencei un koncertam “Aizvestajiem” par godu 1941.gadā
izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu – sacerējumu konkursu organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija –
Omskas, Tomskas un Altaja apgabals” montāžai, ekspedīcijas uz Tālajiem Austrumiem organizēšanai.
Ņemot vērā Valkas novada domes budžeta iespējas, Valkas novada domes deputāti uzskata, ka
šobrīd nav iespējams finansiāli atbalstīt nodibinājuma 2018.gada projektus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
11.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

Nepiešķirt finanšu līdzekļus nodibinājumam “Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības
fonds "Sibīrijas bērni"” (reģ. Nr. 40008057169), 2018.gada projektu īstenošanai.
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, LV4201.
17.§
Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Ausekļa ielā ***, dzīvoklis ***, atsavināšanas procesa uzsākšanu
(G.Smane)

Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo Ausekļa iela ***, dzīvoklis ***, Valka, Valkas novads,
2017.gada 27.novembrī iesniegto iesniegumu ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru par viņas īrēto
dzīvokli Valkā, Ausekļa iela ***, dzīvoklis ***, tika konstatēts:
[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 11.decembra lēmumu (protokols Nr.10, 2.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punkta; 45.panta 4.daļas; 8.panta 2., 3. un 6.daļas;
37.panta; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
1.daļas 2.punkta; 7.panta 1.daļas; 2011.gada 1.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punkta; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Valkas novada domes nekustamajam īpašumam - dzīvoklim
Ausekļa ielā ***, dzīvoklis ***, Valkā, ar kopējo platību 54.9 m 2 un tam piesaistītajām 549/14804
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā
zemes gabala, nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Lūgt *** iesniegt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktā
noteikto notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņas ģimenes locekļiem iegūs
īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.
4. Brīdināt ***, ka īres un komunālo maksājumu parādu esamības gadījumā lēmums par dzīvokļa
nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu nevar tikt izskatīts.
5. Pēc dzīvokļa reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un šī lēmuma 3.punkta izpildes, uzdot
Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas
funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.

6. Pēc šī lēmuma 4.punktā minēto vērtību saņemšanas un lēmuma 2.punktā norādīto dokumentu
saņemšanas, izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā ***, dzīvoklis ***, Valkā,
nosacītās cenas apstiprināšanu.
7. 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.

18.§
Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “***”,
nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu
(G.Smane)
Ņemot vērā 2017.gada 30.novembra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.16,15.§)
1.punktu, *** 2017.gada 14.novembra iesniegumu, ar kuru viņa apliecina, ka vēlas izpirkt zemes gabalu
Valkas pagastā “***”, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes
rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 11.decembra lēmumu (protokols Nr.10, 3.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta
ceturtās daļas un 44.panta septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas
noteikumu 12.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns,
S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pagastā, “***”, kadastra numurs 9488
006 0286, kopējā platība 0.2680ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 006
0286, platība 0.2680ha nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “***”, kadastra numurs 9488 006 0286, kopējā platība 0.268ha,
nosacīto cenu EUR 1020.27 (viens tūkstotis divdesmit euro 27 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

19.§
Iesnieguma par dzīvokļa Valkas pagastā, ***, “***”-***, atsavināšanas procesu, izskatīšana
(G.Smane)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo “***”***, ***, Valkas pagasts, Valkas novads, 2017.gada
24.novembrī iesniegto iesniegumu ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru par dzīvokli Valkas
pagastā, ***, “***”, dzīvoklis ***, tika konstatēts:
[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 11.decembra lēmumu (protokols Nr.10, 4.§), vadoties no Civillikuma 416.panta un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula,
D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Noraidīt *** iesniegumu par dzīvokļa Valkas pagastā ***, “***” dzīvoklis *** nodošanu atsavināšanai, jo
minētais dzīvokli nepieder Valkas novada domei.
2. Uzdot Valkas novada domes juristam uzsākt lietu par *** atstātā mantojuma atzīšanu par
bezmantinieku mantu.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV
4201.
20.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
____________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2017. gada 18.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 – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1-istabas dzīvokli Tirgus ielā 12-4, Valkā, kopējā platība 20,8 m 2, dzīvojamā platība 13,4 m 2,
1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –daļēji labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta “***”, *** pagastā, Kārsavas novadā, strādā SIA “Ķeizari-1”,
Valkas pagastā , reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu dzīvokli "Māja 20" - 11, Sēļi,
Valkas pagastā, kopējā platība 41,2 m 2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots. Viena mēneša
laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 3-istabu dzīvokli Rūjienas ielā 6-30, Valkā, 1.stāvs, kopējā platība 67,5 m 2, dzīvojamā platība
42,9 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta "***", *** pagastā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2-istabu dzīvokli Nr.16 "Pūcītes", Ērģeme, Ērģemes pagasts, 2.stāvs, kopējā platība 52,8 m 2,
dzīvojamā platība 49,2 m 2, labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt
īres līgumu ar Ērģemes pagasta pārvaldi.
P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta Varoņu ielā ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu apmaiņas
palīdzības reģistrā, 1-istabu dzīvokli Varoņu ielā 40-18, Valkā, kopējā platība 34,8 m 2, dzīvojamā
platība 18,5 m2, 2.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots, apmaiņā pret pašreiz īrēto
dzīvokli Varoņu ielā ***, Valkā. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres
līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta “***”, *** pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības I kārtas
reģistrā, 1-istabas dzīvokli Rīgas ielā 5-6, Valkā, kopējā platība 28,8m 2, dzīvojamā platība 18,0 m 2,
3.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
ATĻAUT pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim "***" ***, ***, Valkas pagastā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda,
jo viņas dēls ***, ar kuru noslēgts dzīvokļa īres līgums, ir mainījis dzīvesvietu.
ATĻAUT pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo viņas
vīrs ***, ar kuru noslēgts dzīvokļa īres līgums, ir miris.
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).

21.§
Par Valkas novada domes Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” klienta uzturēšanas izmaksu
apstiprināšanu
__________________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Savstarpējo norēķinu veikšanai, ekonomiskas un saimnieciskas darbības nodrošināšanai Ģimenes
atbalsta centrā “Saulīte”, nepieciešams noteikt uzturēšanas izmaksas vienam audzēknim.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir / nav
atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” izmaksu tāmi un uzturēšanas izmaksas vienam
audzēknim saskaņā ar pielikumu.
2. Slēgt līgumus ar pašvaldībām par bērnu uzturēšanos Ģimenes atbalsta centrā “Saulīte” atbilstoši
MK noteikumiem.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē novada domes 2010.gada 25.februāra sēdes
lēmums (protokols Nr.3, 50.§) “Par Valkas novada domes Ērģemes bērnu nama 2010.gada
izdevumu tāmi savstarpējiem norēķiniem”.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16,21.§)
Izdevumu tāme
Valkas novada domes Ģimenes atbalsta centra "Saulīte" plānotās izmaksas 2018.gadam
Izdevumu
klasifikācijas
kods
11191
12101
1222140
21220
22190
22230
22240
22310
22340
22350
22390
22420
22430
22440
22470
22590
22620

Sniedzamo pakalpojumu izmaksas
Mēnešalga pamatdarbiniekiem
Darba devēja valsts soc. apdr. Iemaksas pamatdarbiniekiem
Atvaļinājuma pabalsts darbiniekiem
Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu savākšanu
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem
Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
Nekustāmā īpašuma uzturēšana
Apdrošināšanas izdevumi
Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Transportlīdzekļu noma

Izmaksas
gadā, EUR
85033,00
20484,00
3189,00
50,00
720,00
6369,40
214,62
40,00
200,00
300,00
400,00
2150,00
1600,00
340,00
60,00
120,00
150,00

22640
227900
23110
23120
23140
23211
23220
23410
23500
23610
23620
23630
23650
23691
23692
23702
52000

Iekārtu un inventāra īre un noma
Pārējie pakalpojumu veidi
Biroja preces
Inventārs
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai
Kurināmais
Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Mīkstais inventārs
Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi
Ēdināšanas izdevumi
Uzturdevas kompensācija naudā
Higiēnas preces
Ģimenes centra Saulīte bērnu vajadzībām
Mācību līdzekļi un materiāli no pašvaldības budžeta
Pamatlīdzekļu nolietojums
Kopā netiešās izmaksas

120,00
100,00
700,00
1670,00
100,00
2500,00
2300,00
1000,00
2100,00
1600,00
200,00
13000,00
1400,00
600,00
600,00
300,00
2675,02
152385,04

Kopējais iespējamais audzēkņu skaits

16

Gada izmaksas vienam audzēknim (EUR)
Mēneša izmaksas vienam audzēknim (EUR)
Diennakts izmaksas vienam audzēknim (EUR)
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

9524,07
793,67
26,09
V.A.Krauklis

22.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
*** nomātām telpām Rūjienas ielā 3E, Valkā
_________________________________________________
(I.Meļķis)
Izskatot *** iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Rūjienas ielā
3E, Valkā, vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Pagarināt ar *** noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E (telpu kopējā platība 24,9
m2 (telpas Nr.16, 17, 1.stāvs)) nomas līguma termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot grozījumus telpas nomas līgumā ar *** un
iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes jurists.
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.
23.§
Par saistošo noteikumu Nr.26„Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets” apstiprināšanu
(I.Markova)
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas
novada domes 2017.gada speciālais budžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus
2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski

balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2 „Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.26 „ Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „ Valkas
novada domes 2017.gada speciālais budžets” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami
Valkas novada domes ēkā Valkā, Semināra ielā 9.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektors.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 28.decembrī
Nr.26
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.16,23.§)
Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu
1. Apstiprināt 2017.gada Valkas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (pielikumā).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.26

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

24.§
Par saistošo noteikumu Nr. 27 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu
________________________________________________________________________
( I.Markova)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa ;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – 2 deputāti (D.Bašķe,
V.Šaicāns), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.27 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 28.decembrī

Nr.27
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.16, 24.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2017.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts)
V.A.Krauklis

25.§
Par Jāņa Krama atbrīvošanu no Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja amata
_________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada domē 2017.gada 29.novembrī tika saņemts Valkas novada Ērģemes pagasta
pārvaldes vadītāja Jāņa Krama iesniegums ar lūgumu atbrīvot no darba sakarā ar pensijas vecuma
sasniegšanu.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un
atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 9.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Valkas novada domes Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja amata Jāni Kramu ar
2017.gada 29.decembri (pēdējā darba diena).
2. Aprēķināt un izmaksāt Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Kramam darba algu un
kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
26.§
Par Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes
vadītāja iecelšanu
_____________________________________
(V.A.Krauklis)
2017.gada 28.decembrī Valkas novada dome veica grozījumus Valkas novada domes 2017.gada
26.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(protokols Nr.1, 1.§), ar kuriem noteica Ērģemes pagasta pārvaldes un Kārķu pagasta pārvaldes vadītāja
amata vietu skaitu 0,5 likmes. Ņemot vērā to, ka Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja amata vieta ir
vakanta, ir priekšlikums par Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāju iecelt Pēteri Pētersonu, kurš vienlaicīgi
pildīs arī Kārķu pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un
atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības
nolikumā paredzētajos gadījumos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR –
12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula,
S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – 2 deputāti (V.Šaicāns, D.Bašķe), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Iecelt Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja amatā Pēteri Pētersonu.
2. Atļaut Pēterim Pētersonam savienot Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar Kārķu
pagasta pārvaldes vadītāja amatu.
3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

27.§
Par saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
_______________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punkta un 24.panta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes jurists.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 31.augustā

Nr.28
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 28.decembrī sēdes lēmumu
(protokols Nr.16, 27.§.)

Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.

Aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdu “Kanceleja” attiecīgā locījumā ar vārdiem “Administratīvi
juridiskā nodaļa” attiecīgā locījumā.

2.

Svītrot 6.12.apakšpunktu.

3.

Papildināt ar 12.21., 12.22. un 12.23.apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.21. Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju 5 locekļu sastāvā;
12.22. Stipendiju piešķiršanas komisiju 6 locekļu sastāvā;
12.23. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju 7 locekļu
sastāvā;
12.24. Komisiju izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas 3 locekļu sastāvā”.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.28
“Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1) Ar Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes
lēmumu “Par Administratīvi juridiskās nodaļas izveidošanu”
(protokols Nr.16, 9.§) tika izveidota Administratīvi juridiskā
nodaļa, apvienojot Kanceleju un Iepirkumu nodaļu. Līdz ar to
veicamas attiecīgas izmaiņas arī Valkas novada pašvaldības
nolikumā
2) Valkas novada domes 2017.gada 16.jūnija sēdē tika pieņemts
lēmums “Par Valkas novada pedagoģiski medicīnisko
komisiju” (protokols Nr.7, 13.§), izveidojot Valkas novada
pedagoģiski medicīnisko komisiju 5 locekļu sastāvā. Komisija
norādāma saistošajos noteikumos.
3) Valkas novada domes 2017.gada 16.jūnija sēdē tika pieņemts
lēmums
“Par
Stipendiju
piešķiršanas
komisijas
apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 15.§), izveidojot Stipendiju

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

piešķiršanas komisiju 6 locekļu sastāvā. Komisija norādāma
saistošajos noteikumos.
4) Valkas novada domes 2017.gada 16.jūnija sēdē tika pieņemts
lēmums “Par komisijas izveidošanu Interešu izglītības
programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei Valkas
novadā” (protokols Nr.7, 19.§), izveidojot Interešu izglītības
programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju 7
locekļu sastāvā. Komisija norādāma saistošajos noteikumos.
5) Valkas novada domes 2017.gada 16.jūnija sēdē tika pieņemts
lēmums “Par komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts
pārbaudījumu kārtošanas apstiprināšanu” (protokols Nr.7,
20.§), izveidojot Komisiju izglītojamo atbrīvošanai no valsts
pārbaudījumu kārtošanas 3 locekļu sastāvā. Komisija
norādāma saistošajos noteikumos.
1) Saistošie noteikumos visā tekstā tiek aizstāti vārdi “Kanceleja”
ar vārdiem “Administratīvi juridiskā nodaļa” attiecīgajā
locījumā.
2) Tiek svītrots 6.12.apakšpunkts, kas noteica, ka Administrācijā
ietilpst Iepirkumu nodaļa.
3) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 12.21., 12.22., 12.23. un
12.24.apakšpunktu, nosakot, ka atsevišķu pašvaldības
funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās
pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi sekojošas komisijas:
12.21. Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju 5
locekļu sastāvā;
12.22. Stipendiju piešķiršanas komisiju 6 locekļu sastāvā;
12.23. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisiju 7 locekļu sastāvā;
12.24. Komisiju izglītojamo atbrīvošanai no valsts
pārbaudījumu kārtošanas 3 locekļu sastāvā.
Grozījumi saistošajos noteikumos pašvaldības budžetu būtiski
neietekmē.

4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošie
noteikumi
pašvaldības teritorijā.

9. Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām
10.
Informācija par konsultācijām
ar
privātpersonām
saistībā
ar
Saistošo noteikumu projektu

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

neietekmēs

uzņēmējdarbības

vidi

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

28.§
Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā atkārtotu telpu nomas tiesību izsoli
____________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis, U.Ozoliņa)
2017.gada 27.septembrī notika telpu grupas - tirdzniecības zāle, kabinets un tualete Valkā, Rīgas ielā
22, (pirmajā stāvā, telpu grupa Nr.001, 92,3 m 2 platībā) nomas tiesību izsole, kur tika pieņemts lēmums
par nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu, jo minētajā termiņā neviens pretendents
piedāvājumus neiesniedza.
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
regulē rakstiskas nomas tiesību izsoles kartību.
Nomas objekta nosacītā nomas maksa mēnesī pirmajā nomas gadā ir EUR 1,50 par 1 m2 bez PVN,
sākot ar otro nomas gadu - EUR 1.70 par 1 m2 bez PVN. PVN tiek aprēķināts atbilstoši normatīvajiem
aktiem.

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punkta, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.1.nodaļas noteikumiem, “Nekustamā
īpašuma Rīgas ielā 22, telpu nomas tiesību Izsoles noteikumi” (apstiprināti ar 2017.gada 26.janvāra
Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 24.§)), 30.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nomas objektam – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā
stāvā, telpu grupa Nr.001, 92,3 m 2 platībā) nosacīto nomas maksu mēnesī pirmajā nomas gadā - EUR
1,50 par 1 m2 bez PVN, sākot ar otro nomas gadu - EUR 1.70 par 1 m2 bez PVN.
2. Uzdot Valkas novada Pašvaldību īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai rīkot atkārtotu
atklātu, rakstisku nomas objekta nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar izsoles
noteikumiem (pielikumā).
3. Noteikt izsoles laiku – 2018.gada 15.janvārī plkst.11:00.
4. Publicēt sludinājumu par izsoli pašvaldības mājaslapā www.valka.lv un izvietot publiski pieejamā vietā
Valkas novada domes ēkā, Valkā, Beverīnas ielā 3.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.16, 28.§)

Nekustamā īpašuma
Rīgas ielā 22, Valkā, telpu nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
I Vispārīgie noteikumi
1. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.
2. Izsoles organizētājs – Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija), Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
3. Izsoles mērķis – noteikt Valkas novada domes (turpmāk testā - iznomātājs) īpašumā esošo telpu
Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpas grupas Nr.001, 92,3 m 2 platībā), kadastra numurs 9401
001 0503 001, izdevīgāko nomas piedāvājumu.
II Izsoles objekta raksturojums
4. Izsoles objekts ir nedzīvojamas iekštelpas – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete Valkā, Rīgas ielā
22, (pirmajā stāvā, telpas grupas Nr.001, 92,3 m 2 platībā), kadastra apzīmējums 9401 001 0503 001
(turpmāk tekstā - nomas objekts).
5. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure,
koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.
6. Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo
Meļķi, tālr.64781272; mob.tālr.: +37126465346.
III Izsoles noteikumi un nosacītā cena
7. Nomas objekta nosacītā cena: nosacītā nomas maksa mēnesī pirmajā nomas gadā ir EUR 1,50
par 1 m2 bez PVN, sākot ar otro nomas gadu - EUR 1.70 par 1 m 2 bez PVN. PVN tiek aprēķināts
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
8. Pieteikumu atvēršana notiks 2018.gada 15.janvārī plkst.11:00, Valkas novada domes telpās,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, pirmajā stāvā – apspriežu telpā.
9. Tiek rīkota nomas objekta trešā izsole - atklāta, rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
10. Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos
noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
11. Minētajās telpās nedrīkst nodarboties ar šādu komercdarbību:
11.1. jebkādu lietotu preču tirdzniecību un uzglabāšanu;

11.2. rūpnieciski ražotu alkoholisku produktu tirdzniecību un uzglabāšanu, izņemot lietošanai uz
vietas (kafejnīca u.tml.);
11.3. svaigas gaļas un zivju produktu tirdzniecību un uzglabāšanu.
12. Piedaloties izsolē, izsoles dalībnieks iesniedz šajos noteikumos paredzēto pieteikumu, kurā
piedāvātais nomas maksas apmērs (mēnesī) nav zemāks par nomas objekta nosacīto cenu.
Pieteikumam jābūt parakstītam.
IV Izsoles dalībnieki un tās norise
13. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, nomas tiesību pretendentam līdz 2018.gada 15.janvāra plkst.9:00
jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai
jāatsūta pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701,
lai sūtījums tiktu saņemts līdz šajā punktā norādītajam termiņam.
Pieteikumā norāda:
13.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska
persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
13.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
13.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
13.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra apzīmējumu un platību;
13.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā saskaņā
13.6. piedāvāto nomas maksas apmēru mēnesī par 1 m2 par pirmo nomas gadu bez PVN un sākot
ar otro nomas gadu mēnesī par 1 m2 bez PVN.
14. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas un, ja tiek atklāts, ka
izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no dalībnieku saraksta un nepieļauj dalību
izsolē. Atkārtotas izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.
15. Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.
16. Nomas tiesību pretendents pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums
tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra
numuru un nomas tiesību pretendentu.
17. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un
laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.
18. Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā par
nomas tiesību izsoli norādītajā termiņā.
19. Pieteikumu atvēršanu publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā datumā, laikā un vietā rīko
izsoles komisija.
20. Izsoles komisija publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu atvēršanas datumā, laikā
un vietā klātesošajiem paziņo, ka sākusies izsole un pieteikumu pieņemšana ir pabeigta.
21. Pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā.
22. Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 13.punktā minētā informācija vai nomas pieteikumā
piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksas
apmēru, izsoles komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības
rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskata.
23. Izsoles komisijas loceklis pēc pieteikumu atvēršanas nosauc nomas tiesību pretendentu, pieteikuma
iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru
un parakstās uz pieteikuma (parakstās arī pārējie komisijas locekļi). Nomas pieteikumu atvēršanu
protokolē. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.
24. Ja tiek saņemti divu un vairāk pretendentu nomas tiesību pieteikumi, izsoles uzvarētājs tiek noteikts
izrēķinot visā nomas periodā (10 gadi jeb 120 mēneši) saņemto kopējo nomas maksu par 1 m2, ko
aprēķina pēc formulas:
Kopējā nomas maksa = Y1x12+Y2x108 , kur
Y1 – pirmajā nomas gadā piedāvātā nomas maksa mēnesī par 1 m2,
12 - mēnešu skaits pirmajā nomas gadā,
Y2 – sākot ar otro nomas gadu piedāvātā nomas maksa mēnesī par 1 m2,
108 - mēnešu skaits sākot ar otro nomas gadu.
25. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem iznomāšanas
nosacījumiem, pēc pieteikumu atvēršanas paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskas izsoles
rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas paziņo, ka
rakstiskā izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nomas maksu un nomas tiesību pretendentu,
kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanu
protokolē.
26. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu
augstāko nomas maksu, izsoles komisija veic vienu no šādām darbībām:

26.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no nomas tiesību pretendentiem vai to
pārstāvjiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās pieteikumu
atvēršanā, un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu;
26.2. rakstiski lūdz nomas tiesību pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu,
izteikt rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot piedāvājumu
iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.
27. Ja neviens no nomas tiesību pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu,
neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu, iznomātājs pieteikumu iesniegšanas
secībā rakstiski piedāvā minētajiem pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai nomas
maksai.
28. Iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu
paziņošanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā
internetā.
29. Ja publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas
tiesību pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt nosacīto nomas maksu un rīkot
atkārtotu izsoli.
V Nomas līguma noslēgšana un tā nosacījumi
30. Par izsoles uzvarētāju kļūst nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu.
31. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko
nomas maksu. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles
rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas
līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz
attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir
atteicies.
32. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu,
iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš piedāvāja
nākamo augstāko nomas maksu. Iznomātājs divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma
nosūtīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā
internetā.
33. Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo noteikumu
31.punktā minēto piedāvājumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas tiesību
pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, septiņu
darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Iznomātājs ne
vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina minētās
informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
34. Gadījumā, ja arī nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu,
neizmanto tiesības noslēgt nomas līgumu, izsole atzīstama par nenotikušu.
35.
Nomas līgumu iznomātāja vārdā kā ēkas apsaimniekotājs ir tiesīga slēgt SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
36.
Nomas objekts tiek iznomāts uz 10 gadiem.
37.
Gadījumā, ja nomnieks plāno nomas objektā veikt kapitālos ieguldījumus, pirms darbu
veikšanas visas darbības un plānotie izdevumi saskaņojami Valkas novada domē, izskatot to
Saimniecisko lietu komitejā.
38.
Veicot kapitālieguldījumus nomas objektā, nomniekam ir iespējams saņemt nomas maksas atlaidi
līdz 50% no nomas maksas summas, atkarībā no veiktajiem kapitālieguldījumiem. Pēc darbu
veikšanas kopējais ieguldījumu apmērs un nomas maksas atlaide ir apstiprināma ar Valkas novada
domes sēdes lēmumu, ja iepriekš ticis izpildīts šo noteikumu 36.punkts.
39.
Nomas maksas atlaide neattiecas uz komunālo pakalpojumu maksu.
40. Par komunālajiem pakalpojumiem, ēkas apsaimniekošanas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem
nomnieks slēdz līgumus ar Valkas novada domi, SIA “Valkas Namsaimnieks” un citiem pakalpojumu
sniedzējiem.
41. Nomniekam atsevišķi jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši maksājuma paziņojumam.
VI Noslēguma jautājums
42. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

29.§
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam
___________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa
2017.gada 14.decembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu (12 kalendārās
dienas) no 10.01.2018.- 21.01.2018.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas un Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra
nolikuma Nr.12 „Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols
Nr.14, 11.§) 2.2. punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim ikgadējā atvaļinājuma
daļu 12 kalendārās dienas laikā no 2018.gada 10.janvāra līdz 2018.gada 21.janvārim (ieskaitot) par
nostrādāto laiku no 2016.gada 21.septembra līdz 2017.gada 22.februārim (ieskaitot).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

