Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu,
kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 5
Valkā,

2018.gada 26.aprīlī

Sēde sasaukta 2018.gada 26.aprīlī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2018.gada 26.aprīlī plkst.10:00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas jurista palīgs Gundega Ukre.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris KRASTIŅŠ, Andris DAINIS, Maruta
STABULNIECE, Andis SULA, Dace BAŠĶE, Aivars SJADEME, Valdis ŠAICĀNS, Sandra PILSKALNE,
Kristaps SULA, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Agris SIMULIS - atvaļinājumā
Jānis ANŽE – aizņemts pamatdarbā
Evija SMANE – aizņemta pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Vilnis Vilguts – vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Rolanda Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Ainārs Zābers – izpilddirektors
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks
Dace Pūce – elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste
Daira Zalužinska – nekustamā īpašuma nodokļu administratore
Zane Zariņa – Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Pēteris Pētersons – Kārķu un Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Feliks Bošs – Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
Viktors Kaņepe – finanšu analītiķis
Piedalās: Gunita Vītola, Biedrības “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” valdes priekšsēdētāja
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes sēdi un ierosina nobalsot par sēdes darba
kārtību ar ierosinātajiem jautājumiem kopumā (pielikumā).
Atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome NOLEMJ:

APSTIPRINĀT 2018.gada 26.aprīļa novada domes sēdes darba kārtību:
1. Par grozījumu apstiprināšanu Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā “Par skaidras
naudas izmaksām Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” audzēkņiem” (protokols Nr.3,3.§).
2. Par biedrības “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” iesnieguma izskatīšana.
3. Par līdzfinansējumu Merķeļa ielas 15, Valkā pagalma labiekārtošanai.
4. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas
atjaunošana Valkas pagastā” (Nr.17-09-A00403-000185) realizācijai.
5. Par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 22, Valkā nomas maksas atlaidi.
6. Par Biedrības “Mēdiju platforma” iesnieguma izskatīšanu.
7. Par Biedrības “Prāta spēles” iesnieguma izskatīšanu.
8. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Valkā nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu.
9. Par ierosinājumu nodot atsavināšanai zemes vienību Valkā, Cimzes iela 2.
10. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Valkā, *** iela ***, atsavināšanas procedūras pārtraukšanu.
11. Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, *** ielā ***.
12. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
13. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Daugavpili.
14. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 5.marta ārkārtas sēdes lēmuma “Par domes
priekšsēdētāja komandējumu uz Kutaisi (Gruzija) 3.punktā (prot.Nr.3,4.§).
15. Par Valkas novada Sociālā dienesta psihologa konsultācijas izcenojumu apstiprināšanu.
16. Par komandējuma apmaksu skolēniem.
17. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju
Valkā” realizācijai.
18. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas
novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
19. Par nekustamo īpašumu “Pilsētas meži”, Valkas pilsētā, Valkas novadā cirsmu izsoles rīkošanu.
20. Par Valkas novada domes 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
21. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma
īstenošanu.
1.§
Par grozījumu apstiprināšanu Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā
“Par skaidras naudas izmaksām Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” audzēkņiem”
(protokols Nr.3, 3.§)
(A.Poga)
2018.gada 27.martā ir saņemts iesniegums no Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte”
direktora pienākumu izpildītājas Agritas Pogas ar lūgumu apstiprināt Valkas novada ģimenes atbalsta
centrā “Saulīte” audzēkņu kabatas naudu 15% apmērā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, kā tas ir
noteikts Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 “Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās”. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts 2018.gadā ir EUR 64,03 un
15% no šīs summas sastāda EUR 9,60. Iesniegumā arī lūgts apstiprināt ēdināšanas izdevumus Valmieras
tehnikuma Rankas teritoriālajā struktūrvienībā.
2014.gada 27.februāra Valkas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par skaidras naudas
izmaksām Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” audzēkņiem” (protokols Nr.3, 3.§), ar kuru
nolēma Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” audzēkņiem, kas turpina izglītību profesionālās
skolās, izmaksāt uzturnaudu EUR 1,50 brokastīm par katru mācību iestādē pavadītu dienu un dienu, kad
pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties mājās (piektdienas, sestdienas, svētdienas) un apmaksāt rēķinu EUR
2,15 par pusdienām pēc piestādīta rēķina no mācību iestādes.
Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” audzēknis, kuram ir mācīšanās grūtības, apgūst
pamatizglītību un reizē arī profesiju Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālā struktūrvienībā. Viņš mācās
par galdnieka palīgu un mācību laikā no pirmdienas līdz piektdienai dzīvo tehnikuma kopmītnēs, kur tiek
nodrošināta četrreizēja ēdināšana, kas vienam audzēknim par katru mācību iestādē pavadītu dienu
sastāda četri euro.
Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā
“Par skaidras naudas izmaksām Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” audzēkņiem” (protokols
Nr.3, 3.§). Priekšlikums noteikt kabatas naudu EUR 10,00 mēnesī un noteikt, ka Valkas novada dome
apmaksā Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” audzēkņiem ēdināšanas izdevumus saskaņā
ar mācību iestādes piestādīto rēķinu.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 9.aprīļa lēmumu (protokols Nr.5, 1.§ un 2.§) un vadoties no
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada
15.novembra noteikumiem Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, atklāti

vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav , ATTURAS – nav ,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus grozījumus Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā “Par skaidras naudas
izmaksām Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” audzēkņiem” (protokols Nr.3, 3.§)
1.1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” audzēkņu kabatas naudu EUR
10,00 (desmit euro) mēnesī. Kabatas naudu izmaksāt 2 reizes mēnesī - mēneša 5. un 18.datumā.
1.2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Apmaksāt ēdināšanas izdevumus Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” audzēkņiem
par katru mācību iestādē pavadītu dienu pēc piestādītā rēķina.”
1.3. Svītrot 4.1.-4.4.apakšpunktu.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktors.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.maijā.
2.§
Par biedrības “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” iesnieguma izskatīšanu
(I.Markova, A.Sjademe, V.Zariņš)
Valkas novada dome 2018.gada 20.martā ir saņēmusi iesniegumu no Biedrības “ATBALSTS
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, reģistrācijas Nr.40008039712, juridiskā adrese Rīgas iela 35, Valka,
Valkas novads, ar lūgumu rast iespēju piešķirt papildus līdzfinansējumu EUR 293.01 personas datu
aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma dalības maksas nodrošināšanai.
Izskatot iesniegumu 2018.gada 9.aprīļa Finanšu komitejā, deputāti secināja, ka šāda veida
līdzfinansējums pēc būtības ir atbalsts nevis biedrībai, bet personai, kura iegūs personas datu aizsardzības
speciālista kvalifikāciju, jo attiecīgās zināšanas un sertifikātu iegūs persona, nevis biedrība. Līdz ar to šāds
finansējums ir pielīdzināms līdzekļu piešķiršanai fiziskai personai, kura ir patiesā labuma guvējs, jo savas
zināšanas un kvalifikāciju var pielietot ne tikai biedrībā, bet šāda veida pakalpojumus sniegt arī citām
personām. Līdz ar to deputāti uzskata, ka finanšu līdzekļi personas kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai
nav piešķirami.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 9.aprīļa lēmumu (sēdes
protokols Nr.5, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav , ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nepiešķirt Biedrībai “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” papildus finansējumu personas
datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma dalības maksas nodrošināšanai.
2. 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 nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
3.§
Par līdzfinansējumu Merķeļa ielas 15, Valkā pagalma labiekārtošanai
(I.Markova)
Deputāte Unda Ozoliņa lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome 2018.gada 4.aprīlī ir saņēmusi iesniegumu no SIA “Valkas Namsaimnieks” ar
lūgumu rast iespēju piešķirt līdzfinansējumu Merķeļa ielas 15 pagalma labiekārtošanas darbiem. Kopējās
pagalma labiekārtošanas izmaksas sastāda EUR 125330.71. Projekta ietvaros paredzēta betona bruģa
seguma izbūve ietvēm, soliņu laukumiem, autostāvvietām un apbraucamajam ceļam, atbalsta sienas
izbūve, kāpņu izbūve, soliņu, atkritumu urnu un rotaļiekārtu uzstādīšana.
Valkas novada dome uzskata, ka šāda veida iniciatīvas ir atbalstāmas, tādēļ piedalīsies ar
līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām darbu izmaksām
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 9.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.5, 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav , ATTURAS – nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Piešķirt SIA “Valkas Namsaimnieks”, reģ. Nr. 44103055060, līdzfinansējumu EUR 12533,07
(divpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs euro un 7 centi) Merķeļa ielas 15, Valkā pagalma
labiekārtošanas darbiem, ja projekts tiek realizēts.
2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā” (Nr.17-09-A00403-000185) realizācijai
(I.Markova)
Valkas novada dome ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes 2018.gada 15.marta lēmumu par iesniegtā projekta “Pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā” apstiprināšanu.
Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru lauksaimniecības attīstībai, meža ražības, audzes veselības un
kokmateriālu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares
konkurētspējas palielināšanai.
Projekta ietvaros paredzēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods
632881:02, pik.01/90-16/30 projektēšana, būvuzraudzība un izbūve. Izbūvējamā meliorācijas sistēma
atrodas Valkas pagastā “Ķeizarpurvs - Pedele”. Pārbūvējamā grāvja nosusinātā platība 160 ha
lauksaimniecībā izmantojamajās zemēs, pārbūvējamais garums 1500 m. Projekta ietvaros būvniecībai
plānotas trīs galvenās aktivitātes:
1) Grāvja rakšana (t.sk. videi draudzīgās meliorācijas) – 5793 m3;
2) Drenu izteku atjaunošana – 11 gab.;
3) Caurteku atjaunošana – 44 m.
Projekta:
• kopējās izmaksas EUR 89525.63;
• attiecināmās izmaksas EUR 74651.94;
• neattiecināmās izmaksas EUR 15076.17;
• ES finansējums EUR 67186.74.
Plānots saņemt avansu 20% apmērā no publiskā finansējuma EUR 13437.35.
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
Projektēšana – EUR 4840.-;
Būvniecība – EUR 81888.11;
Būvuzraudzība – EUR 2797.52.
Par projektēšanas pakalpojumiem ir veikta samaksa 2016.gadā.
Nepieciešams aizņēmums EUR 71248.28 Valsts kasē.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 9.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.5, 7.§) 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”
un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta, 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 71248.28 (septiņdesmit viens tūkstotis divi simti četrdesmit astoņi euro 28
centi) projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā”
realizācijai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža, divdesmit gadu laikā, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada
procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi.
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5.§
Par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 22, Valkā nomas maksas atlaidi
(V.Zariņš)
Dome izskata ***, dzīvo *** ielā *** dz. ***, Valkā, 2018.gada 15.martā iesniegto iesniegumu par nomas
maksas samazināšanu telpām Rīgas ielā 22, Valkā (1.stāvā, telpa Nr.001, 92,3 m 2), kadastra
Nr.94010010503001, sakarā ar ieguldītajiem līdzekļiem (EUR 379,56) telpu remonta veikšanai.
2018.gada 19.janvāra Neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr. VND/4-22/18/20 “Par telpām Rīgas ielā
22, Valkā, Valkas novadā” 3.8.punkts nosaka: “Ja Telpām ir nepieciešams remonts un Nomnieks to ir veicis
par saviem līdzekļiem, ievērojot LR normatīvo aktu prasības un ar Pušu abpusēju saskaņotu rakstisku aktu
un akceptētu izmaksu tāmi, kas tiek saskaņota pirms remonta veikšanas, tad pēc remonta darbu
pabeigšanas Iznomātājs samazina nomas maksu līdz 70% apmērā no Nomnieka veiktajiem ieguldījumiem,
ievērojot Civillikumā noteiktos nosacījumus par nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanu. Nomas
maksu samazina, ja Iznomātājs konstatē, ka Nomnieks attiecīgos ieguldījumus patiesi ir veicis.”
SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis ir apsekojis minētās telpas un konstatējis, ka
telpās ir veikti ieguldījumi iesniegumā norādītās summas apmērā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 9.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.5, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piemērot atlaidi 70% apmērā no nomas maksas mēnesī, līdz tiek segts Nomnieka veiktais ieguldījums
EUR 379,56 (trīs simti septiņdesmit deviņi euro 56 centi) apmērā, par veiktajiem ieguldījumiem nomātās
telpās Rīgas ielā 22, Valkā (1.stāvā, telpa Nr.001, 92,3 m 2), kadastra Nr.94010010503001.
2. Uzdot SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas
līgumā ar *** un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
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 nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
6.§
Par Biedrības “Mēdiju platforma” iesnieguma izskatīšanu
________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome 2018.gada 15.martā saņēmusi Biedrības “Mēdiju platforma” vēstuli par divu
īsfilmu "Pareizas ēšanas pamatprincipi un diabēts” un “Reproduktīvās veselības vērtība un saslimšanas
riski” uzņemšanu, kas paredzētas jauniešiem, vidusskolu skolēniem.
Biedrība “Mēdiju platforma” lūdz Valkas novada domi finansiāli atbalstīt šo projektu ar EUR 150-250.
Pozitīvas atbildes gadījumā Biedrība “Mēdiju platforma” apņemas filmu titros norādīt Valkas novada domi
kā šī projekta atbalstītāju.
Apspriežot jautājumu Izglītības, kultūras un sporta komitejā, deputātiem diskusiju laikā radās pārliecība,
ka šāda veida īsfilmas nespēs piesaistīt jauniešu uzmanību un visticamāk mērķis netiks sasniegts. Bez
tam, ļoti daudz informācijas par šo tēmu jau var iegūt internetā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 9.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nepiešķirt finansiālu atbalstu Biedrības “Mēdiju platforma” divu īsfilmu projektam.
2. 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.

7.§
Par Biedrības “Prāta spēles” iesnieguma izskatīšanu
___________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome 2018.gada 22.martā saņēma iesniegumu no Biedrības “Prāta spēles” ar
aicinājumu iesaistīties Vislatvijas Prāta spēļu viktorīnā, sniedzot iespēju Valkas pilsētas un apkārtējo
pilsētu iedzīvotājiem, bez maksas piedalīties izklaidējošā komandu spēlē “Prāta spēles: simtgades kauss”,
pavadot laiku kopā ar ģimenēm un draugiem un uzzinot daudz ko jaunu par Latviju.
Biedrība pilnībā nodrošina pasākuma organizatorisko pusi (spēles satura izstrādi, pasākuma
novadīšanu Valkā, tehnisko nodrošinājumu spēles norisei, komandu reģistrāciju mājaslapā
lv100.prataspeles.lv), savukārt no pašvaldības tiek lūgts izvietot šo informāciju mājaslapā, piešķirt telpu
spēles norisei (50 - 100 cilvēkiem) un līdzfinansējumu EUR 450,00 apmērā.
Apspriežot jautājumu Izglītības, kultūras un sporta komitejā, deputātiem radās šaubas, vai Valkas
novadā augusta mēnesī, kad paredzētas prāta spēles, ir iespējams savākt komandas. Bez tam, simtgades
ietvaros Valkas novadam katru mēnesi tiek piedāvāts piedalīties ar finansējumu ļoti daudzos pasākumos,
bet visus atbalstīt nav iespējams ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 9.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nepiedalīties Biedrības “Prāta spēles” Vislatvijas turnīrā “Prāta spēles: simtgades kauss” un nepiešķirt
finanšu līdzekļus minētajam pasākumam.
2. 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.

8.§
Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Valkā
nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Pamatojoties uz 2018.gada 29.marta Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 18.§) ar
kuru tika apstiprināta pašvaldībai piederošo nedzīvojamo iekštelpu – biroja telpu Rīgas ielā 24, Valkā
(pirmajā stāvā, telpas Nr.003, 12.1 m 2 platībā un telpas Nr.5, 2.7m2 platībā), kas ietilpst telpu grupā ar
kadastra apzīmējumu 9401 001 0532 001 003, izsoles noteikumi, kas noteica rīkot atklātu, rakstisku nomas
objekta nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli, 2018.gada 20.aprīlī, plkst. 10:00 notika minētā nekustamā
īpašuma izsole.
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēts viens pretendents: SIA “Valkas Gaisma”, reģistrācijas numurs
44103104402, juridiskā adrese Raiņa iela 12 - 13, Valka, Valkas novads.
Pretendents iesniedza pieteikumu - slēgtā aploksnē, iesniedzot personiski. Saņemšanas datums:
19.04.2018.
Šā gada 20.aprīlī Valkā, Beverīnas ielā 3, Valkas novada domes ēkā, notika nekustamā īpašuma –
Valkā, Rīgas iela 24, biroja telpu nomas tiesību rakstiska izsole, kuras gaita tika protokolēta noformējot
izsoles protokolu Nr.1.
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr.1, par minēto nekustamo īpašumu augstākā nosolītā nomas maksa ir:
EUR 1,45 par 1 m2 bez PVN, kuru nosolīja vienīgais, reģistrētais izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 20.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4, 1.§) 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,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018.gada 20.aprīļa Izsoles protokolu Nr.1. par nedzīvojamo iekštelpu nomu – biroja telpu
Valkā, Rīgas ielā 24, (pirmajā stāvā, telpas Nr.003, 12.1 m 2 platībā un Nr.5, 2.7m 2 platībā), kas ietilpst
telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0532 001 003, izsoles gaitu, kur nosolītā nomas maksa
mēnesī par 1 m2 – EUR 1,45, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2. Slēgt ar SIA “Valkas Gaisma”, reģistrācijas numurs 44103104402, juridiskā adrese Raiņa iela 12 - 13,
Valka, nomas līgumu par nedzīvojamo iekštelpu – biroja telpu Valkā, Rīgas ielā 24, (pirmajā stāvā,
telpas Nr.003, 12.1 m 2 platībā un Nr.5, 2.7m 2 platībā), kas ietilpst telpu grupā ar kadastra apzīmējumu
9401 001 0532 001 003, nosacīto nomas maksu mēnesī par 1 m 2 EUR 1,45 bez PVN.
3. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot un noslēgt nomas līgumu ar SIA “Valkas Gaisma” par
šī lēmuma 1. punktā minēto telpu nomu.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā –
Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
9.§
Par ierosinājumu nodot atsavināšanai zemes vienību Valkā, Cimzes iela 2
__________________________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
2018.gada 9.aprīlī Valkas novada domē saņemts ***, personas kods ***-*** ierosinājums nodot
atsavināšanai zemes vienību Valkā, Cimzes iela 2.
Zemes vienība Valkā, Cimzes iela 2, kadastra apzīmējums 9401 004 0151, platība 0.2160ha ir Valkas
novada pašvaldības īpašums, ko apliecina ieraksts Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000
0043 6728.
Zemes gabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Saskaņā ar 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.), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0151 atrodas savrupmāju
publiskas apbūves teritorijā.
*** neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantā norādītajiem
atsavināšanas ierosinātāja statusiem, līdz ar to ka viņa nevar būt atsavināšanas ierosinātājs.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Tomēr jāņem vērā, ka saskaņā ar 2016.gada 15.aprīlī noslēgto sadarbības līgumu Nr. VND/4-22/16/138
par projekta “ Vidzeme iekļauj” (ID Nr. 9.2.2.1/15/I/003) īstenošanu, kur viens no projekta uzdevumiem ir
izstrādāt Vidzemes reģiona Deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk – DI plāns), uz zemes vienības Valkā,
Cimzes iela 2, ir paredzēts izveidot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu – ģimenes māja ar 8 vietām.
No augstāk minētā izriet, ka zemes vienība Valkā, Cimzes iela 2, kadastra apzīmējums 9401 004 0151,
nav nododama atsavināšanai, jo tā ir nepieciešama pašvaldībai tās likumā noteikto funkciju realizēšanai,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 7.punktu – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību
(sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco
ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana
ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.).
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma”
4.panta 1.daļu; 4.panta 2.daļu; 6.panta 2.daļu un 8.panta 6.daļu; likuma „Par pašvaldībām” 15.apnata
7.punktu un 21. panta 17 punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula,
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atteikt nodot atsavināšanai neapbūvētu zemes vienību Valkā, Cimzes iela 2, kadastra apzīmējums 9401
004 0151, ar kopējo platību 0.2160ha, jo zemes vienība ir nepieciešama pašvaldības funkciju
realizēšanai saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 7.punktu.
2. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un
organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kā arī sagatavot izsoles noteikumus nekustamā īpašuma
atsavināšanai un izsoles organizēšanai.

10.§
Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Valkā, *** iela ***,
atsavināšanas procedūras pārtraukšanu
_________________________________________________________
(L.ENGERE)
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada
pašvaldības piederošajam nekustamajam īpašumam – dzīvoklim Valkā, *** iela ***, kadastra apzīmējums
***, jo tika konstatēts sekojošais:[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 20.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4, 3.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punkta; 45.panta; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 92.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula,
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārtraukt nekustamā īpašuma, dzīvokļa - Valkā, *** iela ***, kadastra numurs ***, platība 38.3m2, un
tam piesaistītās 383/9065 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un
dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala, atsavināšanas procedūru, atzīstot par spēku zaudējušu
Valkas novada domes 2017.gada 28.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13,15.§) „Par
atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.***, Valkā, *** ielā ***,
nosacītās cenas apstiprināšanu”.
2. Turpināt ar ***, personas kods ***-***, īres līgumu.
3. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā dzīvokli Valkā, *** iela ***, kadastra numurs ***, platība 38.3m2,
un tam piesaistītās 383/9065 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un
dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā
– Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
11.§
Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, *** ielā ***
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Dome izskata pašvaldībai piederošā dzīvokļa Valkā, *** ielā ***, īrnieces ***, 2018.gada 13.aprīļa
iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai viņas īrēto dzīvokli Valkā, *** iela ***. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 20.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4, 4.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punkta, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
20.panta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe,
A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nenodot atsavināšanai Valkas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Valkā, *** iela ***, kas īrniecei
piešķirts 2002.gada 27.februārī, kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesnieguma iesniedzējam un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantiem to viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā
– Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010.
12.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
___________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2018. gada 16.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4 ) ,vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem, atklāti balsojot

deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta “***”, *** pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1-istabas dzīvokli Varoņu ielā 28-11, Valkā, kopējā platība 25,5 m 2, dzīvojamā platība
18,4 m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta “***””, *** pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2-istabu dzīvokli Nr.10, “Pūcītes”, Ērģemes pagasts, kopējā platība 51,8 m 2, dzīvojamā
platība 28,6 m2, 2.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Ērģemes pagasta pārvaldi.
3. P i e š ķ i r t ***, I grupas invaliditāte, pēdējā deklarētā dzīvesvieta “***”, *** pagasts, *** novads,
reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas dzīvokli Tirgus ielā 12-4, Valkā, kopējā
platība 20,8 m2, 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”.
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).
13.§
Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Daugavpili
_______________________________________________________
(V.Zariņš)
Deputāts Vents Armands Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2018.gada 11.aprīļa
iesniegumu ar lūgumu komandēt uz Daugavpili, lai piedalītos Latvijas Pašvaldību savienības paplašinātajā
valdes sēdē 2018.gada 10.maijā un LPS 29.kongresā 2018.gada 11.maijā.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punkta, Darba likuma 143.panta 4.daļas 1.punktu un 2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistīti izdevumi”, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 11 deputāti (U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Daugavpili no
2018.gada 10.maija līdz 2018.gada 11.maijam (ieskaitot).
2. Novada domes priekšsēdētājam izmaksāt dienas naudu par 2 komandējuma dienām100%
apmērā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
14.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 5.marta ārkārtas sēdes lēmuma
“Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Kutaisi (Gruzija) 3.punktā (prot.Nr.3,4.§)
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Deputāts Vents Armands Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2018.gada 11.aprīļa
iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2018.gada 5.marta ārkārtas sēdes lēmuma
“Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Kutaisi (Gruzijā)” 3.punktā par atpūtas dienas 2018.gada
10.un 11.maijā pārcelšanu uz 2018.gada 17.un 23.maiju, sakarā ar piedalīšanos Latvijas Pašvaldību
savienības 29.kongresā un paplašinātajā valdes sēdē 10.un 11.05.2018.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis,

M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2018.gada 5.marta ārkārtas sēdes lēmumā “Par domes
priekšsēdētāja komandējumu uz Kutaisi (Gruzija)” grozījumu, izsakot 3.punktu šādā redakcijā:
“3.Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim par darbu atpūtas dienās
2018.gada 29., 30.aprīlī un 1., 4.maijā piešķirt atpūtas dienas 2018.gada 9.,17.,18.un 23.maijā”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
15.§
Par Valkas novada Sociālā dienesta psihologa konsultācijas izcenojumu apstiprināšanu
___________________________________________________________________
(V.Kaņepe, V.A.Krauklis)
Sociālais dienests ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kas dod iespēju dienestam sniegt
sociālos pakalpojumus par maksu citām pašvaldībām. Šobrīd citas pašvaldības izrāda interesi par sociālo
pakalpojumu - psihologa konsultāciju saņemšanu. Lai segtu sociālā dienesta psihologa konsultāciju
pakalpojuma sniegšanas izmaksas, nepieciešams noteikt maksas pakalpojuma izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punkta g)apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula,
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par sniegtajiem psihologa konsultāciju pakalpojumiem par 1 stundu EUR 10.00 bez
PVN.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Sociālā dienesta vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
16.§
Par komandējuma apmaksu skolēniem
_______________________________________
(R.Rastaks)
Valsts izglītības satura centrs (VISC) nodrošina darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” 8.3.2.1.pasākuma „Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu
īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.1/16/I/002 „Nacionāla un
starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ieviešanu. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
5.punkta,atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 12.klases skolēniem *** un *** komandējuma dienas naudu
braucienam uz Pitsburgu (ASV) no 2018.gada 13. maija līdz 19.maijam 50% apmērā saskaņā ar
Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi”.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no Pabalsti izglītībai paredzētiem līdzekļiem.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

17.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta
“Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot
degradēto teritoriju Valkā” realizācijai
______________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome 2017.gada 7.jūlijā ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru vienošanos
par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/16/I/004 pamatojoties uz ministru kabineta
2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “ Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi ,ES un Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem par struktūrfondu vadību un Sadarbības iestādes 2017.gada 20.janvāra lēmumu Nr.39-2-60/474 par
projekta iesnieguma “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā”
apstiprināšanu ar nosacījumu,2017.gada 28.aprīļa lēmumu nr.39-2-60/3828 par projekta iesnieguma
atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu un 2017.gada 26.jūnija atzinumu Nr.39-2-60/5691 par lēmumā
ietverto nosacījumu izpildi.
Projekta mērķis ir Valkas pilsētas degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības
programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību,
palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā.
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes un to pamatojums:
1. Ražošanas teritorijas izveidošana Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā – jaunas ražošanas ēkas un ar to
saistītās infrastruktūras būvniecība, teritorijas labiekārtošana un industriālo pieslēgumu (elektroenerģijas)
ierīkošana, jaudas palielināšana degradētajā teritorijā, lai veicinātu jaunu uzņēmumu izveidošanos vai
esošo uzņēmumu paplašināšanos.
2. Parka ielas seguma atjaunošana (2.kārta) – ceļa, kas uzskatāms par funkcionālu savienojumu līdz
atjaunotajai degradētajai teritorijai, un ar to saistītās infrastruktūras atjaunošana, lai nodrošinātu kvalitatīvu,
drošu un noteikumiem atbilstošu transporta infrastruktūru jauniem un esošajiem uzņēmumiem. Aktivitāte
veikta 2016.gadā.
Projekta ietvaros atjaunotā degradētā teritorija nodrošinās šādu iznākuma rādītāju rašanos:
- Atjaunota Valkas pilsētas degradētā teritorija 3,9189 ha platībā, kas pielāgota jaunu komersantu
izveidošanai un / vai esošo komersantu paplašināšanai.
- Jaunizveidotas 45 darbavietas atjaunotajā degradētajā teritorijā.
- Atjaunotajā degradētajā teritorijā esošie komersanti veikuši nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos
ieguldījumos un pamatlīdzekļos 2 600 000 EUR apmērā.
Projekta īstenošanas laiks no 2017.gada jūnija līdz 2019.gada maijam.
Līdz būvdarbu pabeigšanai pašvaldība izvēlēsies komersantus, kuriem nodot nomā jaunizveidoto
ražošanas ēku un tās infrastruktūru un labiekārtoto teritoriju apkārt ražošanas ēkai, atklātā, caurskatāmā
un nediskriminējošā veidā, par infrastruktūras izmantošanu nosakot tirgus cenu. Plānots, ka ēkas un
teritorijas apsaimniekošanu veiks tie paši komersanti, kuriem ēka un teritorija nodota nomā un kuri izvēlēti
konkursa kārtība. Plānots rīkot vienu konkursu par ēkas un teritorijas izmantošanu un apsaimniekošanu,
tādējādi, nodrošinot efektīvāko un ilgtspējīgāko atjaunotās degradētās teritorijas attīstību.
Projekta kopējās izmaksas pēc iepirkumiem EUR 3836395.64
Projekta attiecināmās izmaksas EUR 3286368.03
ERAF finansējums EUR 2595572.35
Valsts finansējums EUR 137412.65
Pašvaldības finansējums 1103410.64
Aktivitātes :
1. Parka ielas seguma atjaunošana ir pabeigta EUR 121262.23.
2. Ražošanas teritorijas izveidošana Varoņu ielā EUR 3715133.41 , tajā skaitā
2.1. Attiecināmās izmaksas EUR 3166759.64:
2.1.1.ERAF finansējums EUR 2493905.22;
2.1.2.Valsts dotācija EUR 132030.27;
2.1.3.Pašvaldības finansējums EUR 540824.15.
2.2. Neattiecināmās izmaksas – pašvaldības finansējums EUR 548373.77.
Pašvaldības finansējums kopā EUR 1089197.92.
Plānots saņemt avansu 90% apmērā no ERAF finansējuma EUR 2244514.70.
2016.un 2017.gados veikti maksājumi par EUR 39907.90.
Projekta konta atlikums uz 1.01.2018 EUR 113886.62.
Nepieciešams aizņēmums EUR 1316824.20
Vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav , ATTURAS – nav ,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 1316824.20 (viens miljons trīsi simti sešpadsmit tūkstoši astoņi simti
divdesmit četri eiro un 20 centi) projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto
teritoriju Valkā” realizācijai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža, trīsdesmit gadu laikā, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena
gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmumu izsniegt sekojoši:
2018.gadā - 600000,- EUR,
2019.gadā – 716824.20 EUR.
4. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
5. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša
lēmuma saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar
LR Valsts kasi.
6. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
18.§
Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu
________________________________________________________________________
( I.Markova)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
1) Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
2) Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
3) Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
4) Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
5) Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8„Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas
novada pašvaldības 2018.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 novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2018.gada 26.aprīlī

Nr.8
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 18.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada
pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1.
2.

Apstiprināt 2018.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus
(1.pielikums).
Paskaidrojošais raksts (2.pielikums)

1.pielikums
Valkas novada domes 2018.gada 26.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.8

2.pielikums
Valkas novada domes 2018.gada 26.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.8
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 8 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Valkas novada pašvaldības
2018.gada pamatbudžets””
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2018.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;
• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1. Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – ieņēmumi palielināti par EUR 1422082.- , tajā skaitā :
1.1. Dažādi nenodokļu ieņēmumi EUR 10000.-;
1.2. Pašvaldības saņemtie transferti EUR 1274915.-;
1.3. Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi EUR 3225.;
1.4. Pārējie ieņēmumi EUR 133942.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 4983044.- , tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem samazināti izdevumi par EUR 1800.- , tajā skaitā:
2.1.1. Valkas novada domei palielināti par EUR 18200.-;
2.1.2. Aizņēmumu procentu izdevumi samazināti par EUR 20000.-.
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 4777842,-, tajā skaitā
2.2.1. Ērģemes pagasta autotransportam par EUR 3500.-;
2.2.2. Tūrisma informācijas birojam EUR 13225.-;
2.2.3. Attīstības un plānošanas nodaļai EUR 1678.-;
2.2.4. Projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve I kārta” realizācijai EUR 358307.2.2.5. A 3 tranzīta maršruta rekonstrukcijai EUR 462409.-;
2.2.6. Projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” realizācijai EUR 81434.-;
2.2.7. Projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”
realizācijai EUR 1179100.-;
2.2.8. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” realizācijai EUR 1266000.-;
2.2.9. Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija” EUR 9489.-;
2.2.10. Projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” realizācijai EUR
52444.-;
2.2.11. Projekta Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā” realizācijai EUR
14358.-;
2.2.12. Projekta “Vietējā amatniecības centra izveide Vijciemā” realizācijai EUR 12257.-;
2.2.13. Projekta “Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu tautas nama deju kolektīvam” realizācijai
EUR 15931.-;
2.2.14. Projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas
pagastā” realizācijai EUR 84685.-;
2.2.15. Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizācijai EUR 1000.-;
2.2.16. Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradētu teritoriju Valkā” realizācijai
EUR 1122257.-;
2.2.17. Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” realizācijai
EUR 22000.-;
2.2.18. Projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” Valkas pagastā
realizācijai EUR 8773.-;
2.2.19. Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā”
realizācijai EUR 41576.-;
2.2.20. Projekta “Sabiedriskie algoti pagaidu darbi” realizācijai EUR 13655.-;
2.2.21. Projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve II kārta” EUR 13764.-.
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2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par EUR 103389.-, tajā
skaitā:
2.3.1. Vijciema pagasta komunālai saimniecībai zāles pļāvēja iegādei par EUR 7449.-;
2.3.2. Zvārtavas pagasta komunālai saimniecībai zāles pļāvēja iegādei par EUR 7449.-;
2.3.3. Ielu remontdarbi, teritorijas labiekārtošana par EUR 88491.-.
2.4. Kultūrai izdevumi palielināti par EUR 77075.- tajā skaitā :.
2.4.1. Valkas novada centrālai bibliotēkai par EUR 175.-;
2.4.2. Valkas kultūras namam par EUR 8600.-;
2.4.3. Pārējai citur neklasificētai kultūrai par EUR 68000.-;
2.4.4. Reliģijai EUR 300.-.
2.5. Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 26538.-, tajā skaitā:
2.5.1. Valkas speciālai PII “Pumpuriņš” par EUR 896.-;
2.5.2. Valkas PII “Pasaciņa” par EUR 951.-;
2.5.3. Ērģemes pamatskolai par EUR 1811.-;
2.5.4. Kārķu pamatskolai par EUR 388.-;
2.5.5. Vijciema pamatskolai samazināti par EUR 471.-;
2.5.6. Ozolu sākumskolai par EUR 539.-;
2.5.7. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija par EUR 7578.-;
2.5.8. J.Cimzes Valkas mūzikas skolai par EUR 440.-;
2.5.9. Bērnu jauniešu centram “Mice” par EUR 10406.-;
2.5.10. Bērnu jaunatnes sporta skolai par EUR 4000.3. Finansēšana – aizņēmumi EUR 3560962.-, tajā skaitā:
3.1. Projektam “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve I kārta” EUR 358307.-;
3.2. A 3 tranzīta maršruta rekonstrukcijai EUR 462409.-;
3.3. Projektam “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” EUR 45990.-;
3.4. Projektam “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”
EUR 1179100.-;
3.5. Projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” EUR 1266000.-;
3.6. Projektam “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve II kārta” EUR 13764.-;
3.7. Projektam “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas
pagastā” EUR 71248.-;
3.8. Projektam “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” Valkas pagastā EUR
8773.-;
3.9. Projektam “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” EUR
41576.-;
3.10. Vijciema pagasta komunālai saimniecībai zāles pļāvēja iegādei EUR 7449.-;
3.11. Zvārtavas pagasta komunālai saimniecībai zāles pļāvēja iegādei EUR 7449.-;
3.12. Ielu remontdarbiem, teritorijas labiekārtošanai EUR 88491.-;
3.13. Bērnu jauniešu centram “Mice” EUR 10406.-.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

19.§
Par nekustamo īpašumu „Pilsētas meži", Valkas pilsētā, Valkas novadā
cirsmu izsoles rīkošanu
______________________________________________________________
(A.Golubovs)
Valkas novada domes 2018.gada 20.aprīļa Attīstības lietu komitejas sēdē (protokols Nr.3,1.§) ir
dots pozitīvs atzinums rīkot Valkas novada domes nekustamo īpašumu „Pilsētas meži", Valkas pilsētā,
Valkas novadā (kadastra numuri: 94010060274, 94010070137, 94010070135, 94010075106) cirsmu,
saskaņā ar Valsts meža dienesta 2018.gada 7.februāra izsniegtajiem koku ciršanas apliecinājumiem Nr.
1129218, 1129224, 1129221, 1129232, izsoli atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
SIA “Gadskārta R.D.”, reģ.Nr.44103069893 2018.gada 19.martā saskaņā ar noslēgto līgumu Nr.
VND/4-22/18/78 (23.02.2018) ir izstrādājusi izsolāmo cirsmu sākotnējo izsoles cenu visam izsoles
objektam – EUR 43254,13 (četrdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro, 13 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto un ievērojot Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt izsoles objekta - Valkas pilsētas domes īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Pilsētas meži”
(kadastra numuri: 94010060274, 94010070137, 94010070135, 94010075106) cirsmu (saskaņā ar
koku ciršanas apliecinājumiem Nr. 1129218, 1129224, 1129221, 1129232) sākotnējo nosacīto
izsoles cenu – EUR 44000,00 (četrdesmit četri tūkstoši euro, 00 centi).
2. Apstiprināt izsoles objekta - Valkas novada domes nekustamo īpašumu „Pilsētas meži" (kadastra
numuri: 94010060274, 94010070137, 94010070135, 94010075106), Valkas pilsētā, Valkas novadā
cirsmu izsoles noteikumus (pielikumā).
3. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai:
3.1. izsludināt izsoli laikrakstos “Ziemeļlatvija” un “Latvijas Vēstnesis”, Valkas novada domes
informatīvajā izdevumā “Valkas Novada Vēstis”, interneta mājas lapā www.valka.lv un vismaz
vienā bezmaksas publiskajās interneta sludinājumu vietnē;
3.2. rīkot nekustamo īpašumu „Pilsētas meži" (kadastra numuri: 94010060274, 94010070137,
94010070135, 94010075106), Valkas pilsētā, Valkas novadā cirsmu izsoli 2018.gada 7.jūnijā
plkst.14:00;
3.3. izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Valkas novada domei.
4. Par lēmuma izpildi atbild Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
priekšsēdētājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 19.§)
Valkas novada domes nekustamo īpašumu
„Pilsētas meži", Valkas pilsētā, Valkas novadā cirsmu
IZSOLES NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 10.panta 1.daļu

I Vispārīgie jautājumi

1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Valkas novada domes (turpmāk - Pašvaldība)
cirsmu izsole nekustamos īpašumos “Pilsētas meži” ar kadastra numuriem: 94010060274, 94010070137,
94010070135, 94010075106 Valkas pilsētā, Valkas novadā saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
2. Izsoles organizētājs: Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija (turpmāk tekstā
- Komisija).

3. Izsoles vieta un laiks: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, Apspriežu telpa Nr.3,
2018.gada 7.jūnijā plkst. 14:00.
4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
5. Izsoles objekti: Pašvaldības nekustamie īpašumi „Pilsētas meži", Valkas pilsētā, Valkas novadā:
Kadastra
Cirsma Kvartāls Platība, ha Nogabals
Krāja, m3
Cirtes veids
numurs
9401 006
Nr. 1
1
3,72
1, 2, 5, 8
572,58
Sanitārā, vienlaidus
0274
kailcirte
Nr. 2
1
1,87
3, 6, 14
72,13
Sanitārā, izlases cirte
Nr. 3
1
0,16
12
23,48
Sanitārā, vienlaidus
kailcirte
Nr. 4
1
1,01
17
154,20
Sanitārā, vienlaidus
kailcirte
9401 007
Nr. 5
2
1,52
1
350,94
Sanitārā, vienlaidus
0137
kailcirte
9401 007
Nr. 6
3
0,61
1, 1.2
25,14
Sanitārā, izlases cirte
0135
9401 007
Nr. 7
4
0,28
1
53,88
Sanitārā, vienlaidus
5106
kailcirte

6. Cirsmu novērtējums un cenas aprēķins ir šo izsoles noteikumu 1.pielikumā.

7. Izsoles objektu apskate notiks 2018.gada 29.maijā plkst. 10.00. Pulcēšanās Valkā, Parka ielā pie
nekustamā īpašuma “Pilsētas meži” ar kadastra numuru 94010060274. Papildus informācija pa tālruni:
29431717.
8. Nosacītā sākumcena, nodrošinājuma nauda un izsoles soļi: cirsmu izsoles nosacītā cena ir EUR
44000,00, nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – EUR 4400,00, izsoles
solis – EUR 1000,00.
9. Nodrošinājuma summa jāieskaita Pašvaldības norēķinu kontā AS „SEB banka", bankas kods:
UNLALV2X, konts: LV16 UNLA 0050 0142 8313 4. Maksājuma mērķī jānorāda: „Nodrošinājuma
summa nekustamo īpašumu „Pilsētas meži" cirsmu izsolei".
II Izsoles dalībnieki

10. Par izsoles dalībnieku var būt jebkura maksātspējīga fiziska vai juridiska persona, arī
personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem var iegūt
kustamo mantu.
11. Persona nedrīkst būt parādā Pašvaldībai (t.sk. nodokļu maksājumi, kā arī citas saistības).
12. Izsolei var pieteikties no sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis".
13. Izsolē var piedalīties persona, kura līdz 2018.gada 7.jūnijam plkst. 11:00 iesniegusi dokumentus
dalībai izsolē un samaksājusi nodrošinājuma summu. Dokumenti jāiesniedz Beverīnas ielā 3, Valkā,
Valkas novadā, 16.kabinetā, vai jānosūta pa pastu ar norādi: Pieteikums dalībai Nekustamo īpašumu
„Pilsētas meži" cirsmu izsolei, adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701 vai ar
elektronisko parakstu uz e-pastu: novads@valka.lv. Nosūtot pieteikumu pa pastu vai e-pastu,
jāņem vērā, lai pieteikumi tiktu saņemti Pašvaldībā līdz šajā punktā norādītajam termiņam.
14. Lai piedalītos izsolē, juridiskām personām ir jāiesniedz šādi dokumenti:
14.1.Pašvaldībai adresēts pieteikums (pielikums nr.2) par piedalīšanos izsolē, kas apliecina cirsmas
pirkšanu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
14.2.juridiskās personas pārvaldes institūcijas lēmums par kustamās mantas iegādi;
14.3.apliecināti spēkā esošu statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu)
kompetences apjomu;
14.4.nodrošinājuma summas samaksas apliecinošs dokuments;
14.5.pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi vai identifikācijas karti), ja izsolē
nepiedalās persona, kurai ir paraksta tiesības.
15. Lai piedalītos izsolē, fiziskām personām ir jāiesniedz šādi dokumenti:
15.1.Pašvaldībai adresēts pieteikums (pielikums nr.2) par piedalīšanos izsolē, kas apliecina cirsmas
pirkšanu saskaņā ar izsoles noteikumiem;
15.2.nodrošinājuma summas samaksas apliecinošs dokuments;
15.3.notariāli apliecināta pilnvara pārstāvēt citu fizisku personu izsolē (uzrādot pasi vai identifikācijas
karti), ja pārstāv citu fizisku personu.
16. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisku
līgumu noteikumiem.
17. Pretendentu atbilstību izsoles noteikumiem izvērtē Komisija.
III Izsoles dalībnieku reģistrācija

18. Izsoles dalībniekus, kuri izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, reģistrē izsoles dalībnieku sarakstā
(pielikums nr.3).

19. Reģistrētam izsoles dalībniekam (uzrādot pasi vai identifikācijas karti) izsniedz reģistrācijas apliecību
(pielikums nr.4).

20. Izsoles dalībniekus reģistrē līdz sludinājumā norādītajam termiņam.
21. Izsoles dalībnieku nereģistrē, ja:
21.1.nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
21.2.sludinājumā norādītajā dalībnieku reģistrācijas vietā nav iesniegti visi šajos noteikumos minētie
dokumenti.

22. Gadījumā, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, cirsmu pārdod vienīgajam reģistrētajam
izsoles dalībniekam par izsoles sākuma cenu, kas ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli.

23. Izsoles rīkotājs nav tiesīgs līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar
informāciju par izsoles dalībniekiem.

24. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.
Minētās aizliegtās vienošanās dalībnieks apņemas segt visus izdevumus, kas Pašvaldībai jebkad
rastos saistībā ar šādu aizliegtu vienošanos.
25. Komisijai ir tiesības atstādināt pretendentu vai pārtraukt, un atcelt izsoli, ja konstatēti vienošanās fakti.

V Izsoles norise

26. Izsoli vada Komisijas vadītājs.
27. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpās uzrāda pasi vai identifikācijas karti un reģistrācijas apliecību,
uz kuras pamata viņam izsniedz reģistrācijas karti. Reģistrācijas kartes numurs atbilst izsoles
dalībnieku sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam dalībnieka kārtas numuram.
28. Ja persona nevar uzrādīt pasi vai identifikācijas karti un reģistrācijas apliecību, uzskata, ka izsoles
dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
29. Ar parakstu uz izsoles noteikumiem, dalībnieks apliecina, ka ar tiem ir iepazinies.
30. Pēc tam, kad izsoles vadītājs ir uzsācis izsoli, izsoles dalībnieks, kurš nav ieradies noteiktajā laikā,
skaitās izsolē nepiedalījies.
31. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo cirsmu un paziņo tās sākuma cenu, kā arī summu, par kādu
sākuma cena pieaug ar katru nākamo solījumu.
32. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ reģistrācijas karti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo pirmā
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no mutiskās izsoles dalībniekiem vairs
nepārsola augstāko nosolīto cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāk nosolīto cenu un fiksē
to ar āmura piesitienu. Āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu, ka viņš ir pieņēmis
vairāksolījumu, un noslēdz pārdošanu.
33. Par izsoles norisi sastāda protokolu, kurā norādīta solīšanas gaitu un katra izsoles dalībnieka pēdējo
nosolīto cenu. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina norādītās
cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai.
34. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis cirsmu, neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tiek uzskatīts, ka
viņš atteicies no nosolītās cirsmas. Pēc Komisijas lēmuma to svītro no izsoles dalībnieku saraksta un
viņam neatmaksā nodrošinājuma naudu. Šajā gadījumā par cirsmas nosolītāju uzskata izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis nākamo visaugstāko cenu, un viņam piedāvā izsoles dalībnieku sarakstā
apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu (pielikums nr.5).
35. Kustamā manta tiek pārdota izsoles dalībniekam, kurš nosola augstāko cenu, kura ir pirkuma maksa.
V Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana

36. Komisija apstiprina izsoles protokolu 7 dienu laikā pēc izsoles.
37. Izsoles rezultātus apstiprina Pašvaldība ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc visas cirsmas pirkuma summas
samaksāšanas.

38. Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši cirsmu, septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas atmaksā nodrošinājuma summu ar pārskaitījumu izsoles dalībnieka norēķinu kontā.
VI Nenotikušas izsoles

39. Ja izsolei nav pieteicies neviens dalībnieks, neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī
vienīgais nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu.

40. Ja izsole atzīta par nenotikušu, Komisija lemj par atkārtotas izsoles rīkošanu likumā un šo noteikumu
noteiktajā kārtībā.
VII Norēķini par cirsmu, maksāšanas līdzekļi un kārtība

41. Izsoles dalībnieks, kas atzīts par cirsmas nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību
pēc protokola apstiprināšanas saņem rēķinu par izsolē iegūto cirsmu.

42. Par nosolīto cirsmu pircējs maksā tikai ar euro.
43. Piedāvātā augstākā cena jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas Pašvaldības norēķinu kontā AS
„SEB banka", bankas kods: UNLALV2X, konts: LV16 UNLA 0050 0142 8313 4. Maksājuma mērķī
jānorāda „Pirkuma maksa par nekustamo īpašumu „Pilsētas meži" cirsmām".
44. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.
45. Pašvaldība ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis cirsmu, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domē, 30
dienu laikā paraksta cirsmas pirkuma līgumu.
46. Ja cirsmu nosolījušais izsoles dalībnieks noteikumos noteiktajā termiņā nav norēķinājies par cirsmu
šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz to. Nodrošinājuma summu attiecīgajam
dalībniekam neatmaksā.
47. Ja cirsmas nosolītājs atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņš zaudē tiesības uz nosolīto cirsmu.
Drošības nauda šādam dalībniekam neatmaksā.
48. Ja nosolījušais izsoles dalībnieks ir zaudējis tiesības uz nosolīto cirsmu, par to informē izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu
laikā no Komisijas paziņojuma saņemšanas dienas rakstiski apliecināt izsoles rīkotājam cirsmas
pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Pēc rakstiska apliecinājuma saņemšanas šim izsoles

dalībniekam izsniedz šo noteikumu 42. punktā minēto rēķinu. Pircējs par cirsmu norēķinās un pirkuma
līgumu slēdz likuma un šo noteikumu paredzētajā kārtībā.
49. Ja persona, kura uzaicināta slēgt pirkuma līgumu, rakstveidā atsakās to noslēgt vai 7 (septiņu) dienu
laikā nedod atbildi uz uzaicinājumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu. Tādā gadījumā tiek
rīkota atkārtota izsole likumā paredzētajā kārtībā.
VIII Nobeiguma noteikumi

50. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Pašvaldībai par Komisijas darbībām līdz izsoles
rezultātu apstiprināšanas dienai. Ja Komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās izsoles
noteikumos noteiktie termiņi.
51. Par šajos noteikumos nereglamentētiem jautājumiem lēmumus pieņem Komisija, par tiem izdarot
attiecīgu ierakstu izsoles protokolā.
Pielikumā:
1. Cirsmu novērtējums un cenas aprēķins un Valsts meža dienesta apliecinājums koku ciršanai;
2. Pieteikums dalībai izsolē;
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts;
4. Reģistrācijas apliecība;
5. Cirsmas pirkuma līguma projekts.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
Valkas novada domei
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701
_____________________________________________
(fiziskas personas vārds, uzvārds; juridiskas personas nosaukums)
_____________________________________________
(personas kods; reģistrācijas nr.)
_____________________________________________
(adrese, tālrunis)
PIETEIKUMS
Valkas novada domes nekustamo īpašumu “Pilsētas meži”,
Valkas pilsētā, Valkas novadā cirsmu izsolei
Piesakos Valkas novada domes nekustamo īpašumu “Pilsētas meži” ar kadastra numuriem:
94010060274, 94010070137, 94010070135, 94010075106 Valkas pilsētā, Valkas novadā, atklātai
mutiskai cirsmu izsolei ar augšupejošu soli.
Apliecinu, ka:
1. esmu iepazinies(-usies) ar izsoles noteikumiem, man pret tiem nav iebildumu, tie ir saprotami
un apņemos tos ievērot;
2. man ir zināms izsolāmās cirsmas faktiskais stāvoklis;
3. visa mana sniegtās informācija ir patiesa;
4. piekrītu pildīt pielikumā pievienotajā cirsmas pirkuma līguma projektā noteiktos pienākumus;
5. pēc pirkuma līguma noslēgšanas neizvirzīšu pretenzijas attiecībā uz nosolītās cirsmas stāvokli.
Pievienotie dokumenti:
□
□
□
□
□
□
□

nodrošinājuma summas iemaksas apliecinošs dokuments
apliecinātu spēkā esošu statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu)
kompetences apjomu
izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par kustamās mantas iegādi
pilnvara
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2018.gada ___.____________
__________________________________(paraksts; paraksta atšifrējums)

3.pielikums
Izsoles dalībnieku saraksts nekustamo īpašumu “Pilsētas meži”, Valkas pilsētā, Valkas novadā
cirsmu izsolei Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā __.____.2018. plkst. ____
Kartītes
numurs

Pieteikuma
iesniegšanas
datums

1

2

3

4

Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi

Izsoles dalībnieka rekvizīti

Pilnvaroto personu dati

Paraksts

Pēdējā solītā
cena

Paraksts

4.pielikums
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.___
Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskas personas pilns nosaukums, reģistrācijas
numurs
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Dzīvesvietas vai juridiskā adrese, tālruņa numurs
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Pilnvarotas personas vārds, uzvārds, personas kods
__________________________________________________________________________
ir nomaksājis (-usi) nodrošinājuma summu EUR 4400,00 (četri tūkstoši četri simti euro, 00 centi) un ieguvis
(-usi) tiesības piedalīties izsolē, kura notiks Apspriežu telpā Nr.3, 1.stāvā, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas
novadā, 2018.gada 7.jūnijā plkst.14:00 un, kurā tiks izsolīta pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
“Pilsētas meži” cirsmas Valkas pilsētā, Valkas novadā ar kadastra numuriem: 94010060274,
94010070137, 94010070135, 94010075106.
Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) ir EUR 44000,00 (četrdesmit četri tūkstoši euro, 00
centi).
Apliecība izdota 2018.gada __.jūnijā, plkst._______.
Reģistrators ______________________________________________ ___________
(amats, vārds, uzvārds)
(paraksts)

5.pielikums
Līgums Nr. VND/4-22/18/___
Par Valkas novada domes nekustamo īpašumu
„Pilsētas meži", Valkas pilsētā, Valkas novadā, cirsmu atsavināšanu
Valkā
2018.gada ___.______
Valkas novada dome, reģistrācijas Nr.90009114839, juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701, turpmāk - Pašvaldība, _________________ personā, kurš rīkojas uz Valkas
novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums" pamata
kā pārdevējs, turpmāk tekstā saukts - „PĀRDEVĒJS"
un
_______________, reģistrācijas nr. _____________, adrese: ______________tās
_______________ personā, kurš rīkojas uz ___________ pamata, kā pircējs, turpmāk tekstā saukts „PIRCĒJS",
PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS, turpmāk tekstā kopā saukti - „PUSES", pamatojoties uz 2018.gada
___.jūnijā apstiprinātajiem izsoles rezultātiem, noslēdz šo cirsmas pirkuma līgumu (turpmāk tekstā Līgums) par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM izstrādei, bet PIRCĒJS pērk un pieņem izstrādei ar visām
tiesībām un pienākumiem 2018.gada 7.jūnija izsolē nosolītās koku ciršanas tiesības nekustamajos
īpašumos “Pilsētas meži” ar kadastra numuriem: 94010060274, 94010070137, 94010070135,
94010075106, turpm āk tekstā - CIRSMA:
1.1.1. atrodas Valkas novada Valkas pilsētā;
1.1.2.apliecinājumi koku ciršanai nr. 1129218, 1129224, 1129221, 1129232 (1.pielikums);
1.1.3.CIRSMAS objekti:
Kadastra Cirsma Kvartāls Platība, Nogabals Krāja, m3 Nocērtamo koku
Cirtes veids
numurs
ha
skaits
9401 006
Nr. 1
1
3,72
1, 2, 5, 8
572,58
1743
Sanitārā,
0274
vienlaidus kailcirte
Nr. 2
1
1,87
3, 6, 14
72,13
175
Sanitārā, izlases
cirte
Nr. 3
1
0,16
12
23,48
81
Sanitārā,
vienlaidus kailcirte
Nr. 4
1
1,01
17
154,20
313
Sanitārā,
vienlaidus kailcirte
9401 007
Nr. 5
2
1,52
1
350,94
763
Sanitārā,
0137
vienlaidus kailcirte
9401 007
Nr. 6
3
0,61
1, 1.2
25,14
64
Sanitārā, izlases
0135
cirte
9401 007
Nr. 7
4
0,28
1
53,88
198
Sanitārā,
5106
vienlaidus kailcirte

1.1.4.CIRSMAS robežas tiek noteiktas atbilstoši ierādītajam ciršanas iecirkņiem dabā.
1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka līdz Līguma noslēgšanai CIRSMA nav nevienam citam atsavināta, nav
ieķīlāta, par to nav strīdu, tai nav uzlikts aizliegums, k ā arī nav nekādu citu šķēršļu, lai to pārdotu.
1.3. PIRCĒJAM ir zināms CIRSMAS faktiskais stāvoklis un tas apliecina, ka CIRSMAS robežas un
kokmateriālu krautuvju vietas, kokmateriālu pievešanas ceļi no cirsmas līdz kokmateriālu krautuvēm
un izvešanas ceļi dabā ir ierādīti, to stāvoklis viņam ir zināms, un par to PIRCĒJAM pret PĀRDEVĒJU
nav pretenziju.
2. Pirkuma maksa un apmaksas kārtība
2.1. CIRSMA tiek pārdota par izsolē PIRCĒJA nosolīto pirkuma cenu EUR _______ (summa vārdiem).
Pirkuma cena ir samaksāta līdz Līguma noslēgšanas dienai.
2.2. PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS apliecina, ka, slēdzot šo Līgumu, viņi apzinās Līguma priekšmeta vērtību
un atsakās celt viens pret otru prasības par Līguma atcelšanu nesamērīgu zaudējumu dēļ.

3. Tiesību pāreja un riski
3.1. Ar Līguma noslēgšanas brīdi, PIRCĒJS iegūst CIRSMAS koku izstrādes (koku ciršana, kokmateriālu
pievešana un izvešana no krautuves, cirsmas satīrīšana) tiesības, kas jārealizē līdz 2018.gada
31.decembrim.
3.2. Pēc Līguma 3.1.punktā norādītā termiņa beigām PIRCĒJS zaudē CIRSMAS izstrādes tiesības.
3.3. Pēc koku izstrādes tiesību zaudēšanas koki un kokmateriāli, kas atrodas CIRSMĀ, krautuvē vai posmā
starp ceļu un krautuvi, atsavināmi PIRCĒJAM bezstrīdus kārtībā un kļūst par PĀRDEVĒJĀ īpašumu.
3.4. Pēc Līguma noslēgšanas PIRCĒJS uzņemas risku par CIRSMAS nejaušu bojāeju.
3.5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
4. Pārdevēja tiesības un pienākumi
4.1. PĀRDEVĒJA tiesības:
4.1.1.apsekot CIRSMAS koku izstrādes gaitu tās izstrādes laikā tādā apjomā, lai pārliecinātos par
CIRSMAS izstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši šī līguma
nosacījumiem;
4.1.2.konstatējot nelikumīgas darbības vai šā līguma nosacījumu neizpildi, apturēt CIRSMAS tālāku
izstrādi līdz pretenzijas novēršanai vai zaudējumu segšanai;
4.1.3.ja izstrādes laikā cirsmā un pievešanas ceļos veidojas “rises”, dziļākas par 25 cm, PĀRDEVĒJAM
ir tiesības pārtraukt izstrādes darbus, līdz atjaunojas augsnes nestspēja. Šajā gadījumā tiek
pagarināts Līguma 3.1.punktā minētais izstrādes termiņš par attiecīgo dienu skaitu;
4.2. PĀRDEVĒJA pienākums ir pēc PIRCĒJA paziņojuma par izstrādes pabeigšanu, apsekot cirsmu un
pieņemt cirsmu ar nodošanas - pieņemšanas aktu, ja izstrāde pabeigta saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
5. Pircēja tiesības un pienākumi
5.1. PIRCĒJAM ir tiesības rakstiski pieprasīt šī līguma cirsmas izstrādes termiņa attiecīgu pagarinājumu,
ja PĀRDEVĒJS ir apturējis darbus CIRSMĀ;
5.2. PIRCĒJA pienākumi:
5.2.1.izstrādāt CIRSMU ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr. 310 „Darba
aizsardzības prasības mežsaimniecībā" un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos
aktus;
5.2.2.ugunsgrēka gadījumā ar saviem līdzekļiem nodrošināt meža ugunsgrēku dzēšanu CIRSMĀ;
5.2.3.izstrādes laikā nodrošināt CIRSMĀ saglabājamo koku aizsardzību;
5.2.4.paziņot PĀRDEVĒJAM par CIRSMAS izstrādes pabeigšanu;
5.2.5.līdz CIRSMAS izstrādes pabeigšanai nodrošināt izmantoto krautuvju vietu satīrīšanu;
5.2.6.līdz CIRSMAS izstrādes pabeigšanai novērst pievešanas ceļiem un meliorācijas sistēmām radītos
bojājumus;
5.2.7.CIRSMAS izstrādes laikā PIRCĒJS ir atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
5.2.8.ja izstrādes gaitā tiek skarta trešajām personām piederoša zeme, PIRCĒJAM jāvienojas ar zemju
īpašniekiem par kokmateriālu krautuvju izveidi un pievešanas ceļiem uz to zemēm.
6. Vienošanās apjoms
6.1. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, un no kuriem 1 (viens) eksemplārs glabājas pie
PĀRDEVĒJA un 1 (viens) pie PIRCĒJA.
6.2. Līgumam ir pievienota 1 (viens) pielikums uz __ lapām, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa apliecinājumi koku ciršanai.
7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā
latviešu valodā un nododama adresātam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu vai saņemot rakstisku
atbildi par saņemšanu. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas brīža.
7.2. PUSES neatbild par zaudējumiem, kas saistīti ar neparedzētiem apstākļiem (force majour).
7.3. PUSES vienojas, ka jebkuru strīdu, kas izriet no noslēgtā Līguma, un skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu
vai spēkā neesamību, izšķirs saskaņā ar Līgumu un normatīvajiem aktiem vai LR likumdošanā
noteiktajā kārtībā.
8. PUŠU rekvizīti un paraksti
Pārdevējs

Pircējs

20.§
Par Valkas novada domes 2017.gada pārskata apstiprināšanu
__________________________________________________________________
( I.Grandava )
Dome izskata Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietnieka
sagatavoto informāciju par 2016.gada pārskatu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes 2017.gada pārskatu ar bilances kopsummu 42 667 185 EUR
(četrdesmit divi milj.seši simti sešdesmit septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro) (pielikumā
bilance).
2. Apstiprināt pārskata gada budžeta izpildi mīnus 348588 EUR ( mīnus trīs simti četrdesmit astoņi tūkstoši
pieci simti astoņdesmit astoņi euro).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

21.§
Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
attīstības risinājuma īstenošanu
_____________________________________________________________________________
(Z.Zariņa)
Saskaņā ar 2016.gada 15.aprīlī noslēgto sadarbības līgumu Nr. VND/4-22/16/138 par projekta
“ Vidzeme iekļauj” (ID Nr. 9.2.2.1/15/I/003) īstenošanu, viens no projekta uzdevumiem ir izstrādāt Vidzemes
reģiona Deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk – DI plāns). Pašvaldībām, kas ir apņēmušās īstenot
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus, ir jāiesniedz projekta
pieteikums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.”Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā. Pamatojoties uz esošās situācijas izpēti un
analīzi, DI plāna mērķis ir rast optimālu risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai un
izvietojumam Vidzemes reģiona pašvaldībās. Valkas novadā rekomendētais pakalpojumu izvietojums un
sasniedzamie rezultāti:
1. izveidot pašvaldībai piederošā īpašumā Cimzes ielā 2, Valkā, Valkas novadā ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu. Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 8 vietas
ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā;
2. izveidot pašvaldībai piederošā īpašumā Varoņu ielā 40, dzīvoklis Nr. 62 un Nr.63, Valkā, Valkas
novadā jauniešu mājas pakalpojumu. Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas
8 vietas jauniešu mājas pakalpojumā;
3. izveidot pašvaldībai piederošā īpašumā Varoņu ielā 28, Valkā, Valkas novadā grupu dzīvokļa
pakalpojumu. Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 16 vietas grupu dzīvokļa
pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
4. izveidot pašvaldībai piederošā īpašumā Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā dienas aprūpes
centru personām ar garīga rakstura traucējumiem. Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas
normatīviem atbilstošas 24 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem.
Saskaņā ar Labklājības ministrijas 15.03.2018. lēmumu “Par izmaiņām plānošanas reģionu SAM
9.3.1.1. finansējuma kvotās”, 27.03.2018. Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības
grupas priekšlikumu par papildus piešķirtā finansējuma sadalījumu proporcionāli izveidotajam vietu skaitam
pakalpojumos bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem un
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 16.04.2018. lēmumu Nr.1, sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumam Valkas novadā papildus piešķirts finansējums EUR
7026, t.sk. ERAF finansējums EUR 5972 un nacionālais publiskais finansējums EUR 1054.
Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem
Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
pakalpojuma infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai “ pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un vadoties
no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumu “Par sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu īstenošanu un saistību uzņemšanos” (protokols
Nr.1,3.§).
2. Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.”Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu
iesniegumu atlases kārtā.
3. Uzņemties saistības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma
īstenošanai Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa
9.3.1.”Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros un apstiprināt projekta indikatīvās
izmaksas: kopējais projekta attiecināmais finansējums ar snieguma rezervi EUR 655971, t.sk.
ERAF finansējums EUR 557575 un nacionālais publiskais finansējums EUR 98396; kopējais

projekta attiecināmais finansējums bez snieguma rezerves EUR 612290, t.sk. ERAF finansējums
EUR 520446 un nacionālais publiskais finansējums EUR 91844.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa un Sociālais dienests.
5. Lēmuma izpildi kontrolē domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

