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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 1
Valkas novadā
Valkā, Beverīnas ielā 3

2016.gada 28.janvārī

Sēde sasaukta 2016.gada 28.janvārī plkst.10.00.
Sēdi atklāj 2016.gada 28.janvārī plkst.10.00.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Kancelejas vadītājas vietniece – jurista palīgs Ivita Aumeistere.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Sandra PILSKALNE, Kristīne SIMONOVA, Mārtiņš
KREILIS, Ligita ZIEMIŅA, Maruta STABULNIECE, Aivars GAILIS, Viesturs ZARIŅŠ, Unda OZOLIŅA, Valdis
ŠAICĀNS, Vita BĒRZIŅA, Valdis ROGAINIS, Andis SULA, Aivars SJADEME.
Nepiedalās deputāts:
Agris SIMULIS – aizņemts pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aivars Cekuls – novada domes izpilddirektors
Guntis Bašķis – novada domes izpilddirektora vietnieks
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Aija Jurjāne – novada domes jurists
Jānis Dienavs – novada domes meliorators
Gunta Smane – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Jana Putniņa – Projektu daļas vadītāja
Daira Zalužinska – Attīstības un plānošanas nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa administratore
Ivo Meļķis – SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Vilnis Vilguts – vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Zane Brūvere – sabiedrisko attiecību speciāliste
Fēlikss Bošs – Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja vietas izpildītājs
Ieva Cīrule – Kārķu pamatskolas direktore
Olita Šauja – Ērģemes pamatskolas direktore
Jānis Krams – Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Pēteris Pētersons – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
Sēdē piedalās:
Vilis Jansons – Valkas novada iedzīvotājs
Inga Karpova - SIA „RPD” laikraksta „Ziemeļlatvija” žurnāliste
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes sēdi un iepazīstina ar tās darba kārtību.
Deputāti atklāti balsojot: PAR – Vents Armands Krauklis, Kristīne Simonova, Valdis Rogainis, Sandra
Pilskalne, Ligita Ziemiņa, Maruta Stabulniece, Aivars Gailis, Vita Bērziņa, Valdis Šaicāns, Unda Ozoliņa,

Viesturs Zariņš, Aivars Sjademe, Andis Sula, PRET – nav, ATTURAS – Mārtiņš Kreilis, nobalsoja par domes
priekšsēdētāja piedāvāto darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu.
2. Atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās.
3. Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada
pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta.
4. Par dabas resursu nodokļa izlietošanu.
5. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2016.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem.
6. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”
apstiprināšanu.
9. Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai.
10. Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna
apstiprināšanu.
11. Par finansiālu atbalstu vieglatlētikas mācību – treniņu nometnei Portugālē.
12. Par finansiālu atbalstu vieglatlētikas mācību – treniņu nometnei Spānijā.
13. Par finansiālu atbalstu Latvijas Skeletona komandas dalībniecei.
14. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2016.gada
1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam.
15. Par nekustamā īpašuma pirkuma līguma atliktā maksājuma parāda samaksas kārtību.
16. Par noteikumu Nr.1 “Par ielu nosaukumu zīmju un norāžu izvietošanu Valkas novadā” apstiprināšanu.
17. Par nolikuma Nr.1 “Valkas novada Ceļu fonda nolikums” apstiprināšanu.
18. Par noteikumu Nr.2 “Ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Valkas pilsētā” apstiprināšanu.
19. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu “*** individuālais uzņēmums”
privātpraksei.
20. Par noteikumu Nr.3 „Par kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības
jomā” apstiprināšanu.
21. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu.
22. Par noteikumu Nr.4 “Par pašvaldības zemes iznomāšanas kārtību Valkas novadā” apstiprināšanu.
23. Iesnieguma par dzīvokļa Valkā, Kūru ielā 9, dzīvoklis 4, atsavināšanu, izskatīšana.
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa iela 3, atkārtotu izsoles organizēšanu.
25. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „***” atsavināšanu.
26. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
27. Par Valkas novada domes 2016.gada 18.janvāra rīkojuma Nr.6-v “Par dāvanas naudas veidā
piešķiršanu” apstiprināšanu.
28. Par “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas” izsniegšanu.
29. Par Valkas novada Ozolu pamatskolas reorganizāciju.
30. Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2016.gadam.
31. Par dzīvojamās mājas ”Mežbrēķi” uzņemšanu bilancē.
32. Par siltumtrašu atzaru nomu no SIA „Valkas Namsaimnieks”.
33. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “***”.
34. Par zāles Beverīnas ielā 3 nodošanu biedrības "Latvijas – Igaunijas institūts” lietojumā izglītojošu
bezmaksas pasākumu rīkošanai, noslēdzot sadarbības līgumu.
35. Par ceļu uzņemšanu bilancē.
36. Par izstāšanos no Latvijas Pašvaldību savienības.
Deputāti atklāti balsojot apstiprina ārkārtas domes sēdes Nr.1 darba kārtību.
1.§
Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, I.Grandava, A.Sjademe, V.Zariņš, V.Šaicāns)
Sastādot Valkas novada pašvaldības budžetu, pārrunās ar pašvaldības iestāžu vadītājiem, pēc atsevišķu
iestāžu vadītāju ieteikuma tika izstrādāti priekšlikumi izmaiņām amatu sarakstos. Izmaiņas sagatavotas,
izvērtējot darbinieku darba apjomu un pašvaldības budžeta iespējas. Gadījumos, kad apstiprinātajā amatu
sarakstā atšķirībā no iepriekš spēkā esošā amatu saraksta kāds no amatiem netiek iekļauts, uzskatāms, ka
minētais amats ir likvidēts.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2,
1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 12.punkta, Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma, 12.panta 2.daļas un Valsts un pašvaldību

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
S.Pilskalne, A.Sula, V.Šaicāns), PRET - nav, ATTURAS – 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Noteikt Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieku amatu sarakstus, darba algu likmes
un darba algu likmes ar samazinājumu uz nenoteiktu laiku pēc pievienotā saraksta (pielikumā).
2. Uzdot Valkas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem nepieciešamības gadījumā veikt darbinieku darba
līgumos grozījumus vai izbeigt darba tiesiskās attiecības.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2015.gada
29.janvāra lēmumu „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(protokols Nr.2, 2.§).
4. Iestāžu vadītājiem, kuru vadītajās iestādēs kārto personāllietas, līdz 2016.gada 15.februārim iesniegt
Grāmatvedības un finanšu nodaļā apstiprinātus amatu sarakstus ar personālijām.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī.
2.§
Atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 2.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 12.punkta, Republikas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likuma, 12.panta 2.daļas un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 5.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš,
U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula), PRET – 5 deputāti
(A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), ATTURAS – nav, Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Noteikt atlīdzību Valkas novada domes deputātiem par deputāta pienākumu pildīšanu EUR 6,63 (seši
euro un 63 centi) par vienu nostrādāto darba stundu.
2. Noteikt atlīdzību komisiju locekļiem par darbu komisijās EUR 6,63 (seši euro un 63 centi) par vienu
nostrādāto darba stundu.
3. Noteikt atlīdzību komisiju locekļiem, kuri vienlaicīgi veic komisijas sekretāra (protokolista) pienākumus,
par darbu komisijās EUR 7,14 (septiņi euro un 14 centi) par vienu nostrādāto darba stundu.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Atlīdzība par deputātu
pienākumu pildīšanu un darbu komisijās” (protokols Nr.2, 3.§).
5. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī.
3.§
Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem
finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, I.Markova)
Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžetā ir paredzēti līdzekļi nevalstiskajām organizācijām
un biedrībām. Ņemot vērā to, ka nevalstiskās organizācijas un biedrības nav Valkas novada domes
pakļautībā, bet dod nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju labklājībā, nepieciešams atsevišķs
lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2,
3.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis,
L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula), PRET – 1 deputāts (V.Šaicāns), ATTURAS – 2
deputāti (A.Sjademe, A.Gailis), Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piešķirt no Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta EUR 53472,00 (piecdesmit trīs tūkstoši
četri simti septiņdesmit divi euro) nevalstiskajām organizācijām un biedrībām saskaņā ar pielikumā
pievienoto sadalījumu.
2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.

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.
Pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 3.§)
Nevalstiskām organizācijām un biedrībām paredzētie līdzekļi
no Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžeta
Piešķirtais
Iestādes nosaukums
Mērķis
finansējums
(EUR) 2016

Nr.
p.k.
1.

Latvijas nedzirdīgo savienības Smiltenes reģionālā biedrība

uzturēšanas izdevumi

100

2.

Valkas Dāmu klubs

konkursu organizēšana

700

3.

Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja

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

Biedrība "Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām"
Biedrība "Atbalsts Valkas ģimenēm"
Valkas-Lugažu evaņģēliskās luteriskā draudze
Valkas pensionāru klubiņš "Zelta rudens"
Latvijas Diabētu asociācija Valkas nodaļa
Florbola klubs "Valka" jaunieši
Florbola klubs "Valka" pieaugušie

uzturēšanas izdevumi
uzturēšanas izdevumi pēc
piestādītā rēķina
uzturēšanas izdevumi
svētbrīžu sagatavošana
pasākumiem
uzturēšanas izdevumi
uzturēšanas izdevumi
darbības nodrošināšanai

11.

Kristīgais b/d "Gaismiņa"

uzturēšanas izdevumi

5880

12.

VBK "Lotos" (badmintons)

uzturēšanas izdevumi

900

13.

Futbola klubs

uzturēšanas izdevumi

4200

14.

Futbola klubs "Valka Junior"

uzturēšanas izdevumi

1200

15.

BMX

darbības nodrošināšanai

1000

16.

uzturēšanas izdevumi

17.

Latvijas-Igaunijas institūts
Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
"Kastanis"

uzturēšanas izdevumi

1485

18.

Volejbola klubs "Valka"

uzturēšanas izdevumi

7500

19.

Latvijas politiski represēto apvienība

darbības nodrošināšanai

500

20.

Studija JOY

uzturēšanas izdevumi

800

21.

SOS Sāra

pasākumiem pēc rēķina

426

22.

Sporta biedrība "Dārta"

uzturēšanas izdevumi

600

23.

uzturēšanas izdevumi

700

24.

Motoklubs "Valkas vanagi"
Valkas Vissvētākās Dievmātes Ibērijas ikonas pareizticīgo
draudze

25.
26.

Jauniešu orķestris Livonija
Basketbola klubs Valka-Valga

uzturēšanas izdevumi
pasākuma organizēšanai

4076
1200
3000
375
640
250
5200

12000

uzturēšanas izdevumi

300
440
8500

Kopā

53472

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

4.§
Par dabas resursu nodokļa izlietošanu
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, I.Markova)
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 29.panta 1.daļu pašvaldības vides aizsardzības speciālā
budžeta līdzekļi un pašvaldības izveidotā vides aizsardzības fonda līdzekļi izmantojami tikai tādu pasākumu
un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ar izglītību un audzināšanu vides
aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, gaisa

aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu, atjaunošanu, ūdeņu
aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, vides aizsardzības iestāžu un sabiedrisko vides
inspektoru veiktspējas stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību.
Pašvaldība vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus vai pašvaldības izveidotā vides aizsardzības fonda
līdzekļus var izmantot arī kā kompensāciju atkritumu poligona ietekmes zonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.
Lai 2016.gadā veiktu ar vides aizsardzību un atjaunošanu saistītas aktivitātes Valkas novadā, kuras
finansējamas no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, nepieciešams lemt par dabas resursu nodokļa
izlietošanu. Paredzēts, ka dabas resursu nodoklis tiks izmantots sekojošiem mērķiem: Meža dienu
pasākumu norisei Valkas novadā, maksai par atkritumu izvešanu, koku, daudzgadīgo stādījumu
atjaunošanai un puķu stādu iegādei, vides sakārtošanai (slūžu remontam Augšas dīķim Ērģemes pagastā).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2,
4.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta un Dabas
resursu nodokļa likuma 29.panta 1.daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš,
U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula,
A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piešķirt EUR 21000,- (divdesmit viens tūkstotis euro) no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem šādiem
mērķiem: Meža dienu pasākumu norisei Valkas novadā, maksai par atkritumu izvešanu, koku,
daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai un puķu stādu iegādei, vides sakārtošanai (slūžu remontam Augšas
dīķim Ērģemes pagastā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
3. Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
5.§
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu
izdevumu tāmēm 2016.gada savstarpējiem norēķiniem
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, I.Markova)
Valkas novada dome izskata grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietnieces iesniegumu ar
lūgumu apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes un viena izglītojamā izmaksas mēnesī, lai
veiktu savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Aprēķini veikti atbilstoši
Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2,
5.§.) un vadoties no Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem atbilstoši Ministru
kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” bez valsts dotācijām
(1.pielikums).
2. Apstiprināt Valkas novada domes Valkas mākslas skolas 2016.gada viena izglītojamā izmaksas bez
valsts dotācijām mēnesī norēķiniem ar Valgas pašvaldību (2.pielikums).
3. Slēgt līgumus ar pašvaldībām par bērnu uzturēšanos izglītības iestādēs atbilstoši Ministru kabineta
1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
6. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

6.§
Par saistošo noteikumu Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(I.Markova, V.A.Krauklis, V.Šaicāns, U.Ozoliņa, A.Sjademe, S.Pilskalne)
Dome izskata saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” projektu.
Ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 6.§.) un vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa,
K.Simonova, V.Rogainis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula), PRET - 3 deputāti (V.Šaicāns,
A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS – 2 deputāti (S.Pilskalne, M.Kreilis),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada
pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” triju dienu laikā
elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.
3. Domes 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. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 28.janvārī

Nr.1
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 6.§)
“Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
(pielikumā).
2. Paskaidrojuma raksts (pielikumā).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra
Saistošiem noteikumiem Nr.1

Pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra
Saistošiem noteikumiem Nr.1
Valkas novada domes saistošie noteikumi
Nr.1 “Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Paskaidrojuma raksts
Valkas novada ekonomiskā situācija
Valkas novads ir viens no 110 Latvijas Republikas administratīvajiem novadiem un tas izveidots
2009.gada 1.jūlijā. Novada platība ir 906,8 km², iedzīvotāju skaits uz 2016.gada 1.janvāri ir 9523, blīvums
– 10,53 cilvēki./km².
Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, vēsturiskā Vidzemes reģionā.
Novadu veido Valkas pilsēta un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastu teritorijas.
Novada administratīvais centrs ir Valkas pilsēta.
Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes, Smiltenes, Strenču, Burtnieku un Naukšēnu
novadiem. Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku ir apmēram 75 km, no tiem aptuveni trešdaļa ir
pa Gaujas upi.
Valkas novads atrodas 170 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 50 km
attālumā no nacionālās nozīmes attīstības centra Valmieras, robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu un
atrodas 90 km attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas Igaunijā.
Novadu šķērso valsts nozīmes galvenais autoceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts reģionālie
autoceļi Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, dzelzceļš Rīga – Tallina, kas sekmē Valkas
novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.
Liela daļa Valkas novada teritorijas ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un
Aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” (NATURA 2000).
Valkas novads ir vieta, kur ir labvēlīga vide daudznozaru uzņēmējdarbības attīstībai. 62 %
teritorijas aizņem meži un novadā veiksmīgi darbojas vairāki mežsaimniecības un kokapstrādes
uzņēmumi. Lielākie uzņēmumi Valkas pilsētā ir putu polietilēna izstrādājumi un burbuļplēves ražošana
(SIA „PEPI RER”), auto rezerves daļu ražošana (SIA „efn NORD”), kūdras ieguve, mazo HES būvniecība,
meliorācijas darbu pakalpojumi (SIA „Valkas Meliorācija”), metālapstrāde (SIA „Akords – 3”, SIA „Valkas
MD”), šūšana (SIA „Elēģija Vīle”, SIA „SG Valka”,SIA SPE), pārtikas ražošana (gaļas produkcija – SIA
„Servilat”), maizes un konditorijas izstrādājumu ražošana, kokapstrāde (SIA „Prestižs”, SIA „Valkas
meliorācija”, SIA „Valkas Meži”, koka guļbūvju ražošana – SIA „Alfa Log Houses”), būvniecība (SIA
„Valkas Būvnieks”, SIA „MJ Eirobūve”, SIA „Indrāni V”), siltuma un elektrības ražošana (biomasas
koģenerācijas spēkstacija – SIA „Enefit Power & Heat Valka”), degvielas mazumtirdzniecība.
Visās 5 pagastu teritorijās galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība (graudkopība,
kartupeļu audzēšana, lopkopība – galvenokārt piena lopkopība), mežizstrāde un kokapstrāde. Lielākie
uzņēmumi lauku teritorijās ir: Ērģemes pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi Z/S „Dambīši”, Z/S
„Lejasciņi”, Kārķu pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi Z/S „Auri”, Z/S „Jasmīni” (brieži un savvaļas
govis), Vijciema pagastā – SIA „Cellīši un Partneri” (kokapstrāde), Z/S „Piekalnes”, KS „Vijupe”
(lauksaimniecības uzņēmumi), Valkas pagastā – SIA „Vārpas 1” (kokapstrāde), SIA „Valdro Agro”, Z/S
„Kalnieši” (lauksaimniecības uzņēmumi), Zvārtavas pagastā – Z/S „Avoti”.
Valkas novada sociālā situācija
Kopējais iedzīvotāju skaits Valkas novadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem
uz 01.01.2016. – 9523 iedzīvotāji, no tiem:
Valkas pilsētā – 5518
Ērģemes pagastā – 896
Kārķu pagastā – 674
Valkas pagastā – 1302
Vijciema pagastā – 703
Zvārtavas pagastā – 430
Novadā līdz darbaspēju vecumam ir 1171 personas, darbaspēju vecumā 6066 personas un pēc
darbaspēju vecuma 2286 personas.
Faktiskais iedzīvotāju skaits novadā ir mazāks, jo iedzīvotāji ekonomisku apstākļu dēļ meklē
darbu gan ārvalstīs, gan galvaspilsētā. Nestabilā ekonomiskā un sociālā situācija, augstais bezdarbs un
salīdzinoši zemais atalgojums kavē iedzīvotāju atgriešanos novadā.
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2015.gada
31.decembrī bija 8,7 % no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Zemākais bezdarba līmenis
reģistrēts Rīgā–5.4 %, Vidzemes reģionā – 9,5%, Valkas novadā – 8.5 %
Bezdarbnieku skaita sadalījums Valkas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem:

Valkas pilsētā 221 cilvēki;
Ērģemes pagastā 37 cilvēki;
Kārķu pagastā 42 cilvēki;
Valkas pagastā 86 cilvēki;
Vijciema pagastā 11 cilvēki;
Zvārtavas pagastā 31 cilvēki.
Kopā 428 cilvēki.
Valkas novadā joprojām ir salīdzinoši augsts bezdarba rādītājs un sociālās spriedzes
mazināšanai pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus. 2015.gadā novadā tika realizēts
aktīvās nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Šajā nodarbinātības pasākumā
2015.gadā Valkas novadā tika pieteiktas un iedalītas 15 darba vietas, kopumā 51 pretendentiem, (ik pa
4 mēnešiem) no tiem 14 bezdarbnieki pārtrauca dalību pasākumā.
Sociāli ekonomiskā situācija 2015.gadā Valkas novadā ir nedaudz uzlabojusies, ko pierāda
trūcīgo personu skaita samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kā arī mazāks testēto sociālo
pabalstu saņēmušo personu skaits. Saskaņā ar Valkas novada Sociālā dienesta datiem piešķirts trūcīgās
personas statuss 2014.gadā 1128 personām, 2015.gadā 726 personām – tas ir par 402 personām mazāk
kā iepriekšējā gadā. Sociālajos pabalstos 2015.gadā izlietoti 185877 eiro.2015.gadā Samazinājies ir
pabalsta garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai saņēmēju skaits no 905 personām 2011.gadā ,
782 personām 2012.gadā , 535 personām 2013.gadā , 401 personu 2014.gadā uz 237 personām
2015.gadā. Savukārt pieaug to cilvēku skaits, kuriem ir nepieciešams pabalsts veselības aprūpei un
aprūpes pakalpojums, vai nu mājās, vai institūcijā.
Sociālie pakalpojumi 2015.gadā kopā tika nodrošināti 175 personām, tajā skaitā
54 invalīdiem, 24 bērnam, 71 pensionāram un 9 personām darbaspēju vecumā.
Naktspatversmi izmantojusi 1 persona;
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti 96 personām, tajā
skaitā 8 bērniem;
Valkas novada uzdevumi saimnieciskajam gadam un nākamajiem diviem gadiem.
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013 - 2037 gadam vīzija ir, ka Valkas novads ir
cilvēkiem radīta labvēlīga, tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu infrastruktūru
uzņēmējdarbībai un dzīvošanai Ziemeļvidzemē.
Pašvaldība arī šogad turpinās darbu pie infrastruktūras izbūves un sakārtošanas, lai vide būtu
pievilcīga gan uzņēmējdarbībai, gan cilvēku dzīvošanai.
Valkas novada dome 2015.gadā par veiktajiem darbiem pašvaldības ieviestajos Eiropas
Savienības līdzfinansētos projektos ir pārskaitījusi 887423 EUR un saņemtais ES fondu līdzfinansējums ir
844975 EUR.
Pašvaldība ir uzsākusi darbu pie projektu izstrādes valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu konkursam.
2015.gada 21.oktobrī kopīgi ar uzņēmējiem tika spriests par novadā prioritāri pārbūvējamiem
grantsceļiem.Daļai prioritāro ceļu ir veikta sertificēta ceļu būves speciālista izpēte un 2016.gadā sākumā
tiks izsludināts iepirkums uz pašvaldības pārbūvējamo grants ceļu projektēšanu. Plānots pārbūvēt grants
seguma autoceļus, prioritāri, kurus izmanto vismaz divi lauksaimniecības uzņēmumi visu piecu novada
pagastu teritorijās. Kopējais plānotais finansējums pašvaldības grants ceļu pārbūvei programmēšanas
periodā no 2014-2020 gadam ir 1,07 milj.EUR (tai skaitā 90% ES finansējums un 10% Valkas novada
domes līdzfinansējums). Valkas novads aktīvi iesaistās „Lauku partnerība Ziemeļgauja” un "No Salacas
līdz Rūjai" Vietējās attīstības stratēģiju 2014. – 2020. gada plānošanas periodam sagatavošanā, un
saskaņā ar šīm stratēģijām, pašvaldība sadarbībā ar novada biedrībām un uzņēmējiem izstrādās
projektus iesniegšanai LEADER programmai brīvā laika pavadīšanas, kultūras mantojuma saglabāšanas,
vides labiekārtošanas, sociālā un uzņēmējdarbības jomās.
Ir pasūtīta tehniskā projekta aktualizācija tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no
pilsētas robežas līdz Zemgales ielai rekonstrukcijai, šī posma pārbūve ir iekļauta Valsts autoceļu
pārvaldīšanas, uzturēšanas un atjaunošanas finansēšanas plānā 2016.gadam valsts budžeta
programmas „Valsts autoceļu fonds” finansējuma saņemšanai un 2016.gadā ir plānots uzsākt tā pārbūvi.
Plānošanas periodā 2014.g. – 2020.g. Valkas novada dome turpinās attīstīt ūdenssaimniecības
infrastruktūru Valkas pilsētā. Galvenās atbalstāmās projekta darbības aktivitātes šinī plānošanas periodā
ir kanalizācijas tīklu paplašināšana un kvalitātes prasībām neatbilstošu kanalizācijas tīklu pārbūve ar
uzsvaru uz jaunu pieslēgumu izveidi. Valkas novada dome īstenos aktivitātes Valkā ar Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu caur projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta”. Projekta
atbalstīšanas gadījumā plānots veikt kanalizācijas cauruļvadu izbūvi vairākās Valkas pilsētas ielās
(Sēlijas, Smilšu, Ceriņu, Austras, Kūru, Pedeles, Ērģemes, Poruka, Merķeļa, Puškina, Domes bulvāris,
Zvaigžņu) un kanalizācijas pievadu izbūvi atsevišķām ēkām (Tālavas 45, Rīgas 30a), kas atrodas uz
pašvaldībai piederošas zemes. 2016. gadā plānots veikt tehnisko projektu izstrādi, kas sevī ietver
projekta teritorijas topogrāfisko uzmērījumu veikšanu un ģeotehnisko izpēti, kā arī ekspertīzes veikšanu
izstrādātām tehniskam projektam. Būvdarbus paredzēts veikt 2017./2018.g. Projekta kopējās

attiecināmās izmaksas ir EUR 563 043, no kurām sastāda Valkas novada domes līdzfinansējums EUR
140 253 (24.91%) apmērā. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda EUR 422 790 (75.09%) no
attiecināmām izmaksām.
Valkas novada dome līdzdarbojas un sniedz regulārus atzinumus Latvijai pieejamo ES fondu
finansējuma 2014.-2020. gada plānošanas perioda saistošo politikas plānošanas dokumentu un
normatīvo aktu izstrādes procesā. Tiek gatavoti projektu dokumenti reģionālajai attīstībai trijās VARAM
pārraudzībā esošajās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu
(SAM) programmās.
Piesaistot šo finansējumu, pašvaldībā varēs veikt investīcijas Valkas novada pašvaldības
īpašumā esošajās ēkās un īstenot vairākus investīciju projektus: “Ražošanas telpu būvniecība Varoņu
ielā 39A, Valkā”, “Degradēto ēku Valkā, Parka ielā 2 pielāgošana uzņēmējdarbībai” un “Katlu mājas
Valkā, Varoņu ielā 39 pārbūve”. Plānotais ES finansējuma apjoms Valkas pašvaldībai 4 370 323 EUR.
Plānota arī Meža ielas pārbūve un Parka ielas seguma atjaunošana Valkas pilsētā. Plānotais ES
finansējuma apjoms Valkas pašvaldībai 550 512 EUR.
Kultūras
ministrijas
pārraudzībā
esošās
ES
fondu
Darbības
programmas
SAM 5.5.1. ietvaros pašvaldība īstenos projektu “Ērģemes pilsdrupu un Ērģemes baznīcas
infrastruktūras atjaunošana ar mērķi pilnveidot un radīt jaunus kultūras un dabas mantojuma
objektos nodrošinātos pakalpojumus un uzlabot kultūras un dabas mantojuma objektu
sasniedzamību”. Projektu plānots īstenot sadarbībā ar biedrību “Ērģemes bruņinieku pils”. Plānotās
projekta aktivitātes: Ērģemes pilsdrupu torņu un mūru renovācija (infrastruktūras atjaunošana),
apgaismojuma izveidošana Ērģemes pilsdrupās un parkā, vietējo amatnieku darbnīcu izveidošana
Ērģemes pilsdrupu teritorijā, gājēju taku un tiltu izbūve Ērģemes pilsdrupu parkā, kultūras masu
pasākumiem atbilstošas vietas radīšana Ērģemes pilsdrupās (pārvietojamas estrādes un solu izbūve),
piebraucamo ceļu, laukumu un taku izbūve pie Ērģemes baznīcas, Ērģemes baznīcas zvanu torņa
renovēšana ar iespējām izmantot to kā skatu torni un Ērģemes baznīcas zāles renovācija koncertzāles
izmantošanas mērķim. Indikatīvais ES finansējums 750 000 EUR.
Nākamajā plānošanas periodā 2014.g. – 2020.g. Valkas novada dome plāno īstenot arī vairākus
pārrobežu sadarbības projektus gan Igaunijas – Latvijas, gan Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmās. Pamatojieties uz to, ir atrasti sadarbības partneri un uzsākts darbs pie vairākām Igaunijas
– Latvijas pārrobežu sadarbības projektu idejām:
•

•

•

Sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi tiek izstrādāta projekta ideja „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas
centra attīstība”. Projekta mērķi ir radīt kopēju Valgas – Valkas pilsētas centru ar kopīgu
centrālo laukumu, tirgus laukumu un tirgus paviljonu Valkā un gājēju ielu, lai savienotu Valkas un
Valgas luterāņu baznīcas (Sõpruse un Raiņa ielas). Plānotā atrašanās vieta: Valgā starp
Sõpruse un Raja ielām un Valkā starp Raiņa un Rīgas ielām, ietverot bijušo vīna darītavas
teritoriju Valgā. Ir izstrādāta dokumentācija arhitektūras konkursam „Dvīņu pilsētas Valgas –
Valkas centrālā laukuma un gājēju ielas koncepts”, konkursa mērķis ir atrast labāko un
piemērotāko risinājumu kopīgai publiskai ārtelpai Valgā – Valkā, iekļaujot centrālā laukuma un
gājēju ielas izveidi. konkursu plānots rīkot 2016.gada sākumā. Plānotais investīciju apjoms
3 000 000 EUR.
Sadarbībā ar Vidzemes Tūrisma asociāciju tiek gatavots projekts par Greenway (“Zaļo ceļu”)
attīstīšanu Latvijā – Igaunijā. Valkas novadā plānots attīstīt divus maršrutus veco šaursliežu
dzelzceļa ceļu posmos: no vēsturiskās Valkas stacijas Walk II līdz Zāģezeram un no Žuldiņām
līdz LV-EE robežai (kopā 9 km). Plānotais investīciju apjoms 30 000 EUR.
Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu tiek izstrādāts projekta iesniegums, lai turpinātu
attīstīt tūrisma maršrutu Via Hanseatica.

Valkas novada dome ar 2015.gada decembri ir uzsākusi projekta “Multifunkcionāla jaunatnes
iniciatīvu centra izveidi Valkā” realizēšanu, kas ir Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts
jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes
iniciatīvu centru izveide” apakšprojekts, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
(JSPA). Projekta ietvaros ir plānots izveidot Jauniešu iniciatīvu centru Valkas pilsētā, restaurējot un
atjauninot bijušās Valkas telegrāfa telpas, pielāgot šīs telpas jauniešu iniciatīvu centra vajadzībām,
sakārtojot telpas 299,9 m2 platībā, izveidot pandusu pie galvenās ieejas, iegādāties aprīkojumu centra
vajadzībām, kas nepieciešamas centra darbības nodrošināšanai, un nodrošināt centra ilgtspējīgu
darbību. Projekta realizācijas termiņš ir no 2015. gada 30. novembra līdz 2016. gada 31. decembrim.
Kopējais pieejamais finansējums ir EUR 108 073,85, pašvaldības līdzfinansējums ir 5% jeb EUR 5403,6.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada dome 2016.gadā uzsāk
atbalstīt ar līdzfinansējumu Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus
uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu
programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros.
Valkas novada pašvaldības 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību
budžetiem”, „Par pašvaldībām”, ”Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2016.gadam” , kā
arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības,
atbilstoši iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem plānoto līdzekļu ietvaros.

Pamatbudžeta ieņēmumi

2015.g.
plāns
EUR

2015.g.
plāns
EUR

2016.g.
no
kopējiem
ieņēmum
iem
%

Nodokļu ieņēmumi:t.sk.

4039766

4208581

42.05

1.0.0.0.

Ienākuma nodokļi

3622733

3766617

37.63

+168815
+143884

4.0.0.0.

Īpašuma nodokļi
Nodokļi par pakalpojumiem un
precēm

384033

404464

4.05

+20431

Kods

1.0

5.0.0.0.
2.0
9.0.0.0.
10.0.0.0
.
13.0.0.0
.
12.0.0.0
.
3.0
21.0.0.0
.
4.0
18.0.0.0
.
19.0.0.0
.

Koda nosaukums

Nenodokļu ieņēmumi:t.sk.
Valsts nodevas un kancelejas
nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Transferti kopā: t.sk.
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Kopā

33000

37500

Izmaiņa
s
(+;-)
EUR

+4500

113200

58681

0.37
0.59

18900

7200

0.1

12000

2500

0.0

80000

45000

0.49

-9500
-35000

2300

3981

0.0

+1681

2146232

2331441

23.29

+185209

2146232

2331441

23.29

+185209

3252167

3410695

34.07

+158528

3152558

3297293

32.94

+144735

99609

113402

1.13

+13793

9551365

10009398

100.0

-54519
-11700

+458033

Valkas novada 2016.gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi EUR 10009398, tas ir par EUR 458033
vairāk kā iepriekšējā gadā .
Nodokļu ieņēmumi. Viena no lielākajām budžetu ieņēmumu sadaļām ir ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākumu nodokļa – 37.63 % no visiem ieņēmumiem, EUR 3766617. Salīdzinot ar 2015.gadā
saņemtajiem līdzekļiem, ir palielinājums par 4.2 % vai EUR 168815. Ieņēmumi no īpašuma nodokļa
plānoti 4.05 % vai EUR 404464. Tas ir par EUR 20431 vairāk kā iepriekšējā gadā.
Nodokļi par atsevišķiem pakalpojumu veidiem – plānoti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa EUR
37500,-, tas ir par EUR 4500 vairāk, kā iepriekšējā gadā.
Nenodokļu ieņēmumi kopumā plānoti EUR 58681,-, tas ir 0.59 % no kopējiem ieņēmumiem.
Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas – pašvaldība plāno pārdot īpašumus par EUR
45000. Valsts nodevas un kancelejas nodevas EUR 7200,-. Naudas sodi un sankcijas EUR 2500,-.
Pārējie nenodokļu ieņēmumi EUR 3981.
Transferti – veidojas no valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumiem – nākošā
lielākā ieņēmumu sadaļa – 34,07 % vai EUR 3410695. Tie ir lielāki par 4.9 % vai EUR 158528. Valsts
budžeta transferti – valsts finansējums noteiktiem mērķiem (izglītības iestāžu pedagogu atlīdzība,
speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš” finansējums, izlīdzināšanas fonds. Tie ir lielāki par
4.6 % vai EUR 144735, jo lielāku finansējumu saņemsim no izlīdzināšanas fonda.
Pašvaldību budžeta transferti – 1,13 %, EUR 113402 ir finansējums, ko saņem no citām
pašvaldībām par izglītojamiem, kuri mācās mūsu izglītības iestādēs no citiem novadiem, un bērniem , kuri
ievietoti Valkas novada Ģimenes atbalsta centrā „Saulīte” no citām pašvaldībām.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 23.29% no kopējiem ieņēmumiem EUR 23.29. Plānoti
ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un komunālajiem pakalpojumiem (ūdeni,
kanalizāciju, siltumu). Salīdzinot ar 2015.gadu, plānots palielinājums par 4.8 % vai EUR 185209.
Finansēšana
Ir plānots ņemt aizņēmumus EUR 250000, budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai, EUR 43439
Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa iegādei - lietots autobuss
Valkas pagasta pārvaldei, EUR 221430 – jaunas specializētas kravas automašīnas, ar manipulatoru un
ziemas darba aprīkojumu iegāde.

Pamatbudžeta izdevumi, bez aizdevumu atmaksas
Kods

Funkcionālās kategorijas

2015.g.
plāns
EUR

2016.g.
plāns
EUR

2016.g.
no
kopējiem
izdevumiem
%

Izmaiņas
(+;-)
EUR
+88724

01.000
01.700
03.000
04.000

Vispārējie vadības dienesti
Aizdevuma procenti
Sabiedriskā kārtība un
drošība

1032351
85000

1121075
75000

11.4

0

32483

1015578

452429

2465448

2697368

19593

19063

0.2

-530

0.8
0.3

+32483
-563149

06.000

Ekonomiskā darbība (projekti)
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana

07.000

Veselība

08.000

Atpūta, kultūra, reliģija

1070215

1193179

12.2

+122964

09.000

Izglītība

3191941

3281380

33.5

+89439

10.000

Sociālā aizsardzība

920899

919853

9.4

-1046

9801025

9791830

100.0

-9195

Kopā

4.6

-10000

27.6

+231920

Valkas novada pamatbudžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu
iespējas, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi un novada attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES
līdzekļus. Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās
funkcionālajās kategorijās. Valkas novada 2016.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 9791830.-.
Salīdzinot ar 2015.gada sākumā plānotajiem izdevumiem, plānots samazinājums par 0.1 % vai EUR
9195.
Vispārējie vadības dienesti – šajos izdevumos ietilpst Izpildvaras institūcijas (dome, administrācija,
dzimtsarakstu nodaļa, grāmatvedības un finanšu nodaļa, pagastu pārvaldes), pašvaldības parādu
procentu maksājumi. Izpildvaras institūciju izdevumi plānoti 11.4% no kopējiem izdevumiem – EUR
1121075.-, tas sastāda EUR 116.06 uz vienu iedzīvotāju. Iepriekšējo un kārtējā gadā saņemto
aizņēmumu procentu nomaksai 2016.gadā plānots izlietot 0.8 % vai EUR 75000, tas ir par EUR 10000
mazāk , kā 2015.gadā.
Sabiedriskā kārtība un drošība – turpmāk tiks uzskaitīti izdevumi pašvaldības policijai EUR 32483.
Ekonomiskā darbība – budžeta finansējums ekonomiskajai darbībai 2016.gadā plānots 4.6 % no
kopējā budžeta vai EUR 452429. Finansējums paredzēts ekonomiskās darbības struktūrvienību
uzturēšanai (Būvvalde, Attīstības nodaļa, novada autotransports) un projektu realizācijai. samazinājums
pret 2015.gadu EUR 563149 - ,jo realizējamo projektu apjoms uz 2016.gada sākumu samazinājies.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 2016.gadā plānots izlietot 27.6 % no kopējā
budžeta vai EUR 2697368, tas ir par 9.4 % vai EUR 231920 vairāk kā 2015.gadā. Šīs budžeta sadaļas
izdevumus veido Valkas novada komunālās saimniecības (siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija,
teritorijas apsaimniekošana, nedzīvojamo namu apsaimniekošana un uzturēšana, ielu apgaismojums)
uzturēšanas izdevumi .Palielinājumā lielāko daļu sastāda jaunas specializētas kravas automašīnas , ar
manipulatoru un ziemas darba aprīkojumu iegāde
Veselība – veselības aprūpei no budžeta plānoti EUR 19063, līdzekļi paredzēti feldšerpunktu
uzturēšanai.
Atpūta, kultūra un reliģija – 2016.gada budžetā plānoti līdzekļi 12.2 % apmērā no kopējā budžeta vai
EUR 1193179.-.Valkas novada dome finansē visas novada kultūras iestādes: kultūras namus, tautas
namus, bibliotēkas, muzeju, sporta iestādes un sporta pasākumus.
Izglītība – izglītības funkcijas finansēšanai 2016.gadā plānoti 33.5% vai EUR 3281380.-. Salīdzinot
ar 2015.gada budžetu, plānots pieaugums par 2.8 % vai EUR 89439.-. Finansējums paredzēts visām
Valkas novada izglītības iestādēm (pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, ģimnāzija, mūzikas un
mākslas skola, sporta skola, bērnu un jauniešu centrs „Mice”, ).
Sociālā aizsardzība – 2016.gadā plānots finansējums 9.4 % vai EUR 919853.-. Sociālās
aizsardzības izdevumi ietver sociālo iestāžu (Sociālās aprūpes nams, nakts patversme, Valkas novada
ģimenes atbalsta centrs „Saulīte”, sociālais dienests, bāriņtiesa) uzturēšanas izdevumus un līdzekļus
sociālai palīdzībai trūcīgajiem novada iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 2015.gada budžetu, plānots
samazinājums par 0.1 % vai EUR 1046.- .

Pamatbudžeta izdevumi, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ar aizdevumu atmaksu

Kods

Ekonomiskās kategorijas

2015.gads
EUR

2016.gads
EUR

%

Izmaiņas
(+;-)
EUR

1000

Atlīdzība (d. a. un soc.n.)

5076333

5442162

55.6

+365829

2000

Preces un pakalpojumi

3369098

3325254

34.0

-43844

3000

56267

72291

0.7

+16024

4000

Subsīdijas un dotācijas
Aizdevumu un procentu
atmaksa

60000

45000

5000

0.5

-15000

Pamatkapitāla veidošana

814438

488739

5.0

-325699

6000

Sociālie pabalsti

367073

346384

3.5

-20689

7000

Transferti
Zaudējumi no valūtas kursa
svārstībām
KOPĀ

57566

72000

0.7

+14434

8000

250
9801025

-250
9791830

100.0

-9195

Būtisku daļu no 2016.gada plānotā budžeta veido atlīdzības (atalgojums, darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksas)
izdevumi – 55.6 % vai EUR 5442162,tas ir par 7.2% vai EUR
365829 vairāk kā 2015.gadā.Pieaugums saistīts ar minimālās algas pieaugumu , algas pieaugumu
pārējiem darbiniekiem un jaunu amata vietu izveidi, Budžeta līdzekļi preču un pakalpojumu apmaksai
plānoti 34 % apmērā no kopējā budžeta vai EUR 3325254 , tas ir par 1.5 % vai EUR 43844 mazāk , kā
2015.gadā . Tie ir Valkas novada visu iestāžu uzturēšanas izdevumi (komandējumiem, remontiem,
apkurei, elektroenerģijai, sakariem, precēm). Pamatkapitāla veidošanai 5 %.Aizdevumu procentu
atmaksa no kopējā budžeta veido 0.7 % vai EUR 45000, salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājums
EUR 15000. Finansējums sociāliem pabalstiem plānots 3.5 % vai EUR 346384.Transferti plānoti 0.7 %
no kopējā budžeta – EUR 72000.
Pielikumā : aizņēmumi un galvojumi 2016.gadā un 2017.-2019.gadā
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums
pie paskaidrojošā raksta
Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1
“Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets”

Aizdevējs
1
Aizņēmumi

Valkas novada domes aizņēmumi un galvojumi 2016.gada un 2017.-2019.gadā
Līguma
2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads
Mērķis
noslēgšanas
EUR
EUR
EUR
EUR
datums
5
6
2
3
4
7

Valsts kase

Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Pasaciņa infrastruktūras
attīstība P-36/2009

28.04.2009

9 937

9912

9876

9839

Valsts kase
Valsts kase

Ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšanai Valkas pamatskolā, Valkas pilsētas
PII "Pasaciņa" un Valkas pilsētas domē P-84/2008
Vijciema pašvaldības ēku remontdarbiem P-46/2004

07.05.2008
21.04.2004

2 676
3 252

2660
3233

2645
3213

2630
3194

Valsts kase

Vijciema pašvaldības iestāžu remontdarbiem un labiekārtošanai P-405/2008

25.11.2008

4 319

4294

4270

4246

Valsts kase

20.12.1997

8 793

8740

8686

8633

Valsts kase

Kārķu pagasts Kokogļu ceha celtniecībai p-135/1997
ELFLA projektu "Kārķu pagasta sporta zāles būvniecība " īstenošanai P230/2009

02.10.2009

8 111

8123

8094

8066

Valsts kase

Valkas pilsētas kultūras nama renovācija" 2 un 3 kārta P-231/2009

03.10.2009

39 486

29383

29280

29177

22.10.2009
02.12.2009

3 233
5 240

3212
5209

3176
5179

3139
5148

02.12.2009

11 612

11588

11548

11507
25594

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

ERAF projekta "Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana Valkas ģimnāzija"
īstenošanai P-264/2009
SIA Vidzemes slimnīca pamatkapitāla palielināšanai P-375/2009
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta ""Valkas un Valgas
kopējas mākslas vides attīstība" īstenošanai. P-357/2009

19.02.2004

27 502

26866

26230

Valsts kase

Valkas pilsētas infrastruktūras sakārtošanai P-10/2004
Valkas pilsētas iestāžu materiālās bāzes uzlabošanai un projektu finansēšanai
P-48/2005

09.04.2005

30 001

29821

29642

Valsts kase

Valkas pilsētas iestāžu materiālas bāzes uzlabošanai P-138/2005

11.08.2005

1 234

1227

1219

1212

Valsts kase

21.12.2005

2 897

2880

2863

2846

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Lietotas ziemas dienesta automašīnas iegāde P-252/2005
PHARE projekta "Pārrobežu infrastruktūras attīstība Valka-Valga" īstenošanai
P-251/2005
Valkas pilsētas 1 kārtas 1 daļas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija
Projektu finansēšanai un iestāžu materiālas bāzes uzlabojumiem P-18/2006
Projektu finansēšanai un iestāžu materiālas bāzes uzlabojumiem P-123/2006

21.12.2005
13.10.2001
17.02.2006
31.05.2006

1 751
9 309
35 811
2 803

1741
0
35598
2786

1731
0
35385
2769

1720
0
35172
2753

Valsts kase

Valkas pilsētas Rīgas ielas asfalta seguma nomaiņai P-246/2008

31.05.2006

14 760

14674

14589

14504

Valsts kase

ERAF projektu "e-Vidzeme" īstenošanai P-75/2007

03.05.2007

6 267

6233

6195

6156

Valsts kase

Ausekļa ielas trotuāra seguma remonts Valkas pilsēta P-76/2007

03.05.2007

2 953

2936

2919

Valsts kase
Valsts kase

Valkas pilsētas domes sociālās aprūpes nama renovācija P-77/2007
ERAF projekta "Valkas pilsētas atkritumu izgāztuves rekultivācija" P-55/2008

02.06.2007
04.04.2008

11 533
19 934

11466
19819

11400
19705

11333
19590

Valsts kase

ERAF projekta "Rīgas ielas un Vienības gatves krustojuma rekonstrukcija
Valka" īstenošanai P-85/2008

08.05.2008

7 741

7697

7654

7610

Valsts kase

Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju
baseinos" īstenošanai P-86/2008

08.05.2008

22 512

22383

22253

22124

Valsts kase

ERAF projekta "Dalītās atkritumu vākšanas un kompostēšanas sistēmas
izveide un ieviešana Valkā" īstenošanai P-87/2008

08.05.2008

16 979

16882

16784

16687

Valsts kase

Valkas pilsētas starptautiskā studiju centra izveide P-83/2008

08.05.2008

3 293

3274

3255

3236

Valsts kase

ERAF līdzfinansētā Igaunijas-Latvijas programmas projekta "Valgas Valkas
pilsētu atraktivitātes uzlabošana" P-1/2009

27.02.2009

17 855

17753

17652

17565

Valsts kase

Ēkas "Valžkalni" pagrabstāva remontam (konferenču zāle) un dziļurbuma
izbūve P-296/2008

27.08.2008

12 593

12520

12447

12374

Valsts kase

Finanšu stabilizācijas aizdevums FS-4/2001

02.02.2002

5 811

2930

2912

2895

Valsts kase

Kārķu Tautas nama vienkāršotajai rekonstrukcijai FS-7/2008

10.10.2008

4 383

4357

4331

4304

Valsts kase

Turnas tautas nama teritorijas labiekārtošana P-27/2010

27.02.2010

3 378

3371

3359

3347

Valsts kase

ELFLA projektu ''Valkas novada infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana"
īstenošanai. P-178/2010

22.06.2010

16 431

16380

16322

16264

Valsts kase

ERAF projekta "Valkas pilsētas PII "Pasaciņa" telpu renovācija. P-239/2010

03.08.2010

3 962

3966

3932

3916

20.08.2010

6 280

6257

6233

6209

03.07.2010

28 340

28227

28115

28003

06.07.2011

11 776

11756

11708

11659

06.07.2011

9 476

9508

9470

9431

20.12.2011

16 496

16414

16327

16240

21.12.2011

14 831

14831

14831

84973

21.03.2012

6 685

6677

6639

6600

08.06.2012

3 408

3401

3380

3360

25.10.2012

12 554

12565

12508

12456

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valkas kultūras nama renovācija īstenošanas pabeigšanai (4.kārtas
īstenošanai) P-291/2010
ERAF projekts "Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsēta"
īstenošanai. P-194/2010
Aizņēmums P-210/2011 Valkas pagasta Lugažu ciema Ūdenssaimniecības
attīstība
Aizņēmums P-209/2011 Valkas pagasta Sēļu ciema Ūdenssaimniecības
attīstība
Aizņēmums A2/1/11/803 P-493/2011 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Kārķu ciema
Aizņēmums A2/1/11/803 P-494/2011 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Valkā,2 kārta.
KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas
publiskā apgaismojuma infrastruktūrā P-28/2012
Valkas mākslas skola, kā kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra attīstība. P140/2012, A2/1/12/223
Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai P-420/2012
A2/1/12/629

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Pašvaldības prioritāra investīciju projekta "Vijciema kultūras nama, Vijciema
pagasta mājas un aprīkojuma atjaunošana " īstenošanai P136/2013,A2/1/13/215
Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Lugažu ciemā,2.kārta"
īstenošanas pabeigšanai P-137/2013,A2/1/13/215
Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Valkā, 2.kārta" īstenošanai P-191/2013
Projekta "Vijciema kultūras nama, Vijciema pagasta mājas un aprīkojuma
atjaunošana " īstenošanai P-263/2013
KPFI projekta "Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija
Valkas novadā" īstenošanai P-320/2013
KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai J.Cimzes Valkas mūzikas skolā" īstenošanai P-1/2014
Projekta "Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā" īstenošanai P141/2014
Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta
Ērģemes ciemā" īstenošanai P-179/2014
Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu pagasta Kārķu
ciemā, 2.kārta" īstenošanai P-180/2014
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei P181/2014
Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes
uzlabošanai P-184/2014
Sadzīves atkritumu izgāztuves Celīši rekultivācija Valkas novada Vijciema
pagastā P-225/2014
Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošana p-308/2014
Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes
uzlabošanai P-309/2014
Ceļa seguma periodiskā uzturēšana Kronvalda un Tālavas ielās P-334/2004
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas
pamatskolā P-414/2014
Prioritāru investīciju projektu īstenošanai P-413/2014
Gājēju ietves renovācija Rīgas un Ausekļa ielās P-310/2014
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas
novada Bērnu -jaunatnes sporta skolas sporta zālē

23.05.2013

7 859

7815

7772

7731

23.05.2013
20.06.2013

2 787
28 494

2772
28378

2756
28263

2741
28155

03.08.2013

7 197

7171

7144

7119

29.08.2013

3 391

3375

3360

3345

24.01.2014

8 455

8475

8428

8383

12.05.2014

1 949

2524

2510

2496

21.05.2014

741

741

741

741

21.05.2014

274

274

274

274

21.05.2014

39 277

39040

38802

38564

21.05.2014

17 517

22493

22367

22240

17.06.2014
16.07.2014

280
2 251

280
4118

280
4096

280
4073

16.07.2014

5 771

10388

10330

10272

30.07.2014

157

493

2224

2215

11.09.2014
11.09.2014

3 231
2 539

3231
4868

3231
4851

3231
4835

22.10.2014

1 893

6273

6247

6221

20.01.2015

1 626

1626

1626

1626

17.02.2015

3 451

3467

3451

3434

Valsts kase
Valsts kase

Valkas pamatskolas ēdnīcas aprīkojums
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā (Beverīnas, Oškalna un Rīgas
ielas)
Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošana-datortehnikas iegāde

17.03.2015
20.05.2015

915
12 011

10138
11994

10113
11949

10068
11935

Valsts kase

Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošana

20.05.2015

212

3328

4387

4377

Valsts kase

Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošana-telts iegāde

20.05.2015

2 259

2278

2272

2267

Valsts kase

Investīcijas Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanai
Investīcijas Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanai- datortehnika
Investīcijas Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanai- Bērnu jaunatnes sporta skolas sporta zāle
Investīcijas Valkas novada ceļu atjaunošanā
Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļu
iegādei

Valsts kase

Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošana

KOPĀ:

x

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

1
Galvojumi

19.05.2015

1 187

13393

17440

17381

19.06.2015

2 488

2495

2486

2477

22.07.2015
22.07.2015

302
523

2370
4735

4512
8965

4497
8939

22.07.2015

14 803

14763

14711

14660

22.07.2015

283

2188

4230

4216

662321

689034

700544

734505

0

0
0

x
2

3

Parex banka
Swedbank
Swedbank

Studiju kredīts
Studiju kredīts
Studiju kredīts

07.11.2006
30.11.2009
26.11.2009

268
996
1 245

0
996
1245

0
996
1245

996
1245

Swedbank

Studiju kredīts

25.11.2009

518

518

518

518

SEB banka

Studiju kredīts

30.11.2010

228

228

228

228

SEB banka

Studiju kredīts

31.10.2012

78

78

78

78

SEB banka

Studējošā kredīts

31.10.2012

68

68

68

68

SEB banka

Studiju kredīts

14.11.2012

84

84

84

84

SEB banka

Studiju kredīts

14.04.2015

Valsts kase

SIA Vidzemes slimnīca

06.11.2013

5 240

5209

5179

5148

SEB banka

SIA Valkas namsaimnieks

13.12.2012

45 806

45806

45806

45806

KOPĀ:
Kopā
saistības

x

x

54531

54232

54202

54171

716852

743266

754746

788676

8,82

8,96

Saistību
apjoms % no
pamatbudžeta
ieņēmumiem
Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā saimnieciskajā gadā:

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

8,51

8423343

V.A.Krauklis

9,36

7.§
Par saistošo noteikumu Nr.2
„Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets”
apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, I.Markova)
Dome izskata saistošo noteikumu Nr.2 „Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets” projektu.
Ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 7.§.) un vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa,
K.Simonova, A.Simulis, V.Rogainis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula,
A.Sjademe), PRET - 2 deputāti (V.Šaicāns, M.Kreilis), ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets””
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.2 „Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets” triju dienu laikā
elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.
3. Domes 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 nodaļa.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 28.janvārī

Nr.2
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 7.§)
“Valkas novada domes 2016.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 2016.gada Valkas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi
(pielikumā).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

8.§
Par saistošo noteikumu Nr.3 „Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu
un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, I.Markova)
Dome izskata saistošo noteikumu Nr.3 „Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu
budžets” projektu.
Ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 8.§.) un vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību

budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa,
K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu
budžets”.
2. Saistošos noteikumus Nr.3 „Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” triju
dienu laikā elektroniskā veidā 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. Apstiprināt ziedojumu līdzekļu atlikuma sadalījumu pa struktūrvienībām un mērķiem uz 2016.gada
1.janvāri (pielikumā).
5. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 28.janvārī

Nr.3
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 8.§)

“Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu 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 2016.gada Valkas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājuma budžeta ieņēmumu
un izdevumu tāmes (pielikumā).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 8.§)
Valkas novada domes ziedojumu līdzekļu atlikuma uz 01.01.2016.
sadalījums pa struktūrvienībām un mērķiem
Nr.
p.k.

Iestādes nosaukums

Summa
EUR

Mērķis

1.

Kārķu pagasta pārvalde

Pasākuma „Meža dienas” organizēšanai

2.

Valkas novada dome

Teritorijas labiekārtošanai

16,75

Salūts

200,00

Dzīvnieku patversmes darbības nodrošināšanai

120,62

Šūpoļu izgatavošanai

7492,46

Bērnu atrakcijām

107,00

Pasākuma organizēšanai pensionāriem

142,29

Sieviešu korim

142,29

Cirka pulciņa inventāram

157,71

Bērnu radošai darbnīcai

60,76

Ērģemes pilsdrupu atjaunošanai

3.
4.

5.

Teritorijas apsaimniekošanas
nodaļa
Attīstības nodaļa

Valkas pilsētas Kultūras nams

80,51
7115,13

6.

Pārējie kultūras pasākumi

Amatierteātra rekvizītu iegādei
Pasākumiem

7.

Vijciema pamatskola

Rotaļu iegādei

4,25

8.

Ozolu pamatskola

Skolēnu zināšanu padziļināšanai

5,69

9.

Valkas ģimnāzija

228,08
6903,80

Darbības nodrošināšanai

2572,22

Sporta inventāra iegādei

265,00

10.

Kārķu pamatskola

Mācību vides sakārtošanai

178,77

11.

Bērnu jaunatnes sporta skola

350,30

12.

Valkas pagasta Lugažu bibliotēka

Futbola inventāram
Bibliotēku krājumu papildināšanai

Valkas pagasta Sēļu bibliotēka

Bibliotēku krājumu papildināšanai

46,70

Vijciema bibliotēka

Bibliotēku krājumu papildināšanai

14,28

15.

Kārķu bibliotēka

Bibliotēku krājumu papildināšanai

26,24

16.

Ērģemes bibliotēka

Bibliotēku krājumu papildināšanai

15,71

17.

Valkas centrālā bibliotēka

Bibliotēku krājumu papildināšanai

80,96

18.

Valkas novadpētniecības muzejs

Muzeja teritorijas labiekārtošana

140,64

19.

Vijciema pagasta tautas nams

Teātra rekvizītu iegādei

217,86

Telpu labiekārtošana

20.

Zvārtavas pagasta komunālā
saimniecība

Aumeistaru kapu labiekārtošana

182,62

Sociālam aprūpes namam

Uzturēšanas izdevumu segšanai

50,00

Bērnu jauniešu centrs "Mice""

Deju festivāla organizēšanai

205,76

13.
14.

21.
22.

2,32

9,55

Kopā
Valkas novada domes priekšsēdētājs

27136,27
(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

9.§
Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai
___________________________________________________________________________
(I.Markova, V.A.Krauklis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Jansons, S.Pilskalne, V.Zariņš)
Izvērtējot Valkas novada domes iestāžu, struktūrvienību iesniegumus 2016.gada budžeta projektam,
secinām, ka nepieciešami apjomīgi ieguldījumi iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā.
Valkas novada domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi.
Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.pantam, pašvaldībai ir tiesības ņemt
aizņēmumus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu (sēdes protokols
Nr.2, 9.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22¹.,23.pantiem,
Ministru kabineta 2002.gada 17.decembra noteikumu Nr.543 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 11.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta, 15.panta 1.daļas
1.punkta, 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš,
U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula), PRET – 2
deputāti (A.Sjademe, A.Gailis) ATTURAS – 2 deputāti (V.Šaicāns, M.Kreilis),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Konceptuāli atbalstīt aizņēmumu ņemšanu:
1.1. Investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai
(1.pielikums);
1.2. Investīcijām Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļu iegādei
(2.pielikums);
1.3. Investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai (3.pielikums);
1.4. Izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai (4.pielikums);
1.5. Izdevumiem Valkas novada sociālo programmu investīciju projektiem (5.pielikums).
2. Pēc iepirkumu procedūru veikšanas precizēt nepieciešamos aizņēmuma apmērus.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 9.§)
Investīcijas Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
un materiālās bāzes uzlabošanai 2016
Nr.
p.k.
1.

Iestāde, struktūrvienība

Izdevumi

EUR ar PVN

Valkas ģimnāzija

Meiteņu tualetes remonts

28396

2.

Ērģemes pamatskola

Telpu renovācijas tehniskā projekta izstrāde

10000

3.

J.Cimzes mūzikas skola

Telpu renovācija un mūzikas instrumenti

48000

4.

Valkas pamatskola

Telpu renovācija
Sadalošais tīkls sporta zālei

30000
2000
118396

Kopā
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 9.§)
Investīcijas Valkas novada autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamo transportlīdzekļu iegādei
2016
Nr.
p.k.

Iestāde, struktūrvienība

autotransports

EUR ar PVN

1.

Valkas pilsētas Ūdens un kanalizācijas nodaļa

automašīna

7500

2.
3.

Ērģemes komunālā saimniecība
Kārķu pamatskola

automašīna
automašīna

13600
13000

4.
5.

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa
Vijciema komunālā saimniecība
Kopā

automašīna
automašīna

14000
14000
62100

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis
3.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 9.§)

Investīcijas Valkas novada ceļu un ielu atjaunošanā
2016
Nr.p.k.
1.

Iestāde, struktūrvienība

Valkas novada dome

Izdevumi

EUR ar PVN

Viestura ielas pārbūve

315611,34

Lugažu stacijas nobrauktuves
un ietves seguma atjaunošana

36000,00
351611,34

Kopā
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis
4.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 9.§)

Izdevumi Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai
Nr.
p.k.
1

2

3
4
5

Iestāde, struktūrvienība
Siltumapgādes nodaļa

Attīstības un plānošanas nodaļa

Ūdens un kanalizācijas nodaļa
Valkas novadpētniecības muzejs
Valkas novada dome

Valkas novada domes priekšsēdētājs

izdevumi
Siltumtrase Rīgas iela 25 projektēšana un
būvniecība
TR Varoņu ielas angāram
TP aktualizācija Parka iela 1
Tehniskā projekta izstrāde
(ūdenssaimniecības projekts)
Ražošanas teritorijas attīstībai
Galvenās sūknētavas jauns sūknis
Muzeja ekspozīcijas zāles remonts
Līdzfinansējums ceļu projektiem

(personiskais paraksts)

2016
EUR ar
PVN

V.A.Krauklis

50000
43200
34000
20000
20000
15000
12112
55688
250000

5.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 9.§)
Investīcijas sociālā aprūpes nama infrastruktūrā un aprīkojumā
Nr.p.k.
1
2

2016
summa EUR
25382

Iestāde, struktūrvienība
Sociālais aprūpes nams

izdevumi
Telpu renovācija

Valkas novada ģimenes atbalsta
centrs "Saulīte"
Kopā

Telpu rekonstrukcija (projektēšana un
būvniecība)

Valkas novada domes priekšsēdētājs

222640
248022

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

10.§
Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna
apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(G.Smane, V.A.Krauklis)
Lēmuma apspriešanā un balsošanā par to deputāte K.Simonova nepiedalās.
Valkas novada dome veica Attīstības programmas 2015.-2021.gadam (apstiprināta ar 2015.gada
30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 1.§)) investīciju plāna aktualizāciju, ievērojot apstiprināto
pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Likuma „Par pašvaldībām” 61.¹.panta 2.daļa nosaka, ka publisko
apspriešanu nerīko par pašvaldības budžetu, tāpēc investīciju plāna aktualizācijai sabiedriskā apspriešana
netiek rīkota.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 15.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 2.§) un vadoties no Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punkta, kas nosaka, ka rīcības plānu un
investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gada;. aktualizēto
rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā, kā arī pamatojoties uz
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas 2014.gada 3.decembra Metodiskajiem
ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13
deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizēto investīciju plānu
(1.pielikumā).
2. Apstiprināt investīciju plāna atsevišķo sadaļu attiecībā uz ES finansējuma specifisko atbalsta mērķi
(SAM) – 3.3.1. palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, specifisko atbalsta mērķi (SAM) – 5.6.2. teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām, specifisko atbalsta mērķi (SAM) – 4.2.2. atbilstoši pašvaldības integrētajiem attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību ēkās un Specifiskais atbalsta
mērķis (SAM) 5.3.1.: Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot vides stāvokli (2.pielikumā).
3. Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 5.sadaļas Investīciju plāna aktualizēto
versiju publiskot Valkas novada pašvaldības mājas lapā www.valka.lv .
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
11.§
Par finansiālu atbalstu vieglatlētikas mācību - treniņu nometnei Portugālē
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2016.gada 16.janvārī ir saņēmusi iesniegumu no Murjāņu sporta ģimnāzijas, reģ.
Nr.90000082152, juridiskā adrese: "Klintslejas 4", Murjāņi, Sējas novads, LV-2142, kurā lūdz rast iespēju
piešķirt daļēju finansējumu Latvijas jaunatnes izlases dalībniecei vieglatlētikā *** mācību - treniņa

nometnei Portugālē, Albufeira, no 2016.gada 10. līdz 30.aprīlim, lai sekmīgi sagatavotos 2016.gada
vasaras sezonas startiem.
Vienas personas kopējās izmaksas ir EUR 800,00: ceļa izdevumi - EUR 300,00; uzturēšanās,
ēdināšana – EUR 450,00; sporta bāzes īre – EUR 50,00.
Valkas novada dome jau 2015.gada 30.decembrī pieņēma lēmumu “Par finansiālu atbalstu Pasaules
skolu čempionātā vieglatlētikas krosā” (protokols Nr.18, 22.§), ar kuru nolēma piešķirt finansējumu EUR
205,- apmērā dalībai Pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā Ungārijā, Budapeštā no 2016.gada
21. līdz 26.aprīlim, bet tā kā minētie sporta pasākumi pārklājās, tad ir izlemts doties uz Portugāli. Līdz ar to
Valkas novada domes 2015.gada 30.decembra lēmums ir atceļams.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada
11.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 2.§), Finanšu komitejas 2016.gada 15.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 3.§.) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis,
L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piešķirt finansējumu EUR 400,00 (četri simti euro, 00 centi) Murjāņu sporta ģimnāzijai Latvijas
jaunatnes izlases dalībnieces vieglatlētikā *** mācību - treniņa nometnei Portugālē, Albufeira, no
2016.gada 10. līdz 30.aprīlim.
2. Atcelt Valkas novada domes 2015.gada 30.decembra sēdes lēmumu “Par finansiālu atbalstu Pasaules
skolu čempionātā vieglatlētikas krosā” (protokols Nr.18, 22.§).
3. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no sporta pasākumiem paredzētiem līdzekļiem.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
12.§
Par finansiālu atbalstu vieglatlētikas mācību - treniņu nometnei Spānijā
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2016.gada 16.janvārī ir saņēmusi iesniegumu no Murjāņu sporta ģimnāzijas, reģ.
Nr.90000082152, juridiskā adrese: "Klintslejas 4", Murjāņi, Sējas novads, LV-2142, kurā lūdz rast iespēju
piešķirt daļēju finansējumu Latvijas jaunatnes izlases dalībniekam vieglatlētikā *** un Latvijas jaunatnes
izlases kandidātam vieglatlētikā ***, mācību - treniņa nometnei Spānijā, Albir, no 2016.gada 4. līdz
25.aprīlim, lai sekmīgi sagatavotos 2016.gada vasaras sezonas startiem.
Vienas personas izmaksas ir EUR 922,00: ceļa izdevumi - EUR 220,00; uzturēšanās, sporta bāzes īre
– EUR 672,00; transfērs – EUR 30,00. Abu dalībnieku kopējās izmaksas ir EUR 1844,00.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada
11.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 1.§), Finanšu komitejas 2016.gada 15.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis,
L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piešķirt finansējumu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centi) (vienai personai 500,00 euro)
Murjāņu sporta ģimnāzijai Latvijas jaunatnes izlases dalībnieka vieglatlētikā *** un Latvijas jaunatnes
izlases kandidāta vieglatlētikā *** dalībai mācību - treniņa nometnē Spānijā, Albir, no 2016.gada 4. līdz
25.aprīlim.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no sporta pasākumiem paredzētiem līdzekļiem.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
13.§
Par finansiālu atbalstu Latvijas Skeletona komandas dalībniecei
___________________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome 2015.gada 10.novembrī ir saņēmusi Biedrības “Latvijas Bobsleja un Skeletona
Federācija”, iesniegumu (reģistrēts 10.11.2015. Nr.3-3/15/2044), kurā lūdz rast iespēju finansiāli atbalstīt
Latvijas Skeletona komandas dalībnieci ***, kura deklarēta Valkas novadā.

Iesniegumā pievienotajā tāmē norādīts finansējums treniņiem EUR 350.00, dalībai sacensībās EUR
5830.00, inventāra iegādei EUR 6000.00. 2015./2016. sezona ir paredzēts piedalīties divās kvalifikācijas
sacensībās Pasaules Jaunatnes Olimpiādē un Pasaules junioru čempionātā, kopējais finansējums EUR
12180.00, no kura EUR 3000.00 ir valsts līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 15.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis,
L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piešķirt finansējumu EUR 700,00 (septiņi simti euro) Biedrībai “Latvijas Bobsleja un Skeletona
Federācijai”, reģ. Nr.LV400080223533, juridiskā adrese: Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014,
Latvijas Skeletona komandas dalībnieces *** dalībai Pasaules jauniešu olimpiādē un Pasaules junioru
čempionātā.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no Sporta budžeta.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
14.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā
no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam
___________________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Saskaņā ar 2016. gada 18. decembra likumu “Par valsts budžetu 2016.gadam” ir noteikts finansējums
pedagogu atalgojumam 2016.gada 8 mēnešiem, t.i. no 1.janvāra līdz 31.augustam. Valkas novadam
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām iedalīti:
- pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm EUR 668 136 (programmas 05.00.00 daļa);
- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā EUR 49 912 (programma 10.00.00)
- interešu izglītības programmu realizēšanā EUR 26 419 (programmas 05.00.00 daļa)
- speciālās pirmsskolas izglītības iestādei EUR 68 120 (programmas 01.00.00 daļa).
Mērķdotācijas lielums 2016.gadam tiek noteikts saskaņā ar izglītojamo skaitu uz 2015.gada
1.septembri. Mērķdotācijas sadale Valkas novadā tiek veikta saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada
28.marta lēmumu „Par mērķdotācijas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksas sadales kārtību Valkas novadā” (protokols Nr.4, 30.§).
Mērķdotācijas lielums vienā mēnesī pamata un vispārējās vidējās izglītības 6 iestādēm EUR 83 517,
interešu izglītības programmu realizēšanā 2 iestādēm EUR 3302, bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
6 iestādēm EUR 6239, speciālās pirmsskolas izglītības vienai iestādei EUR 8515.
2015.gada 1.septembrī tika konstatēts, ka Valkas novadā ir samazinājies izglītojamo skaits un tāpēc
mērķdotācijas sadalē 2015.gada septembrim – decembrim tika plānota rezerve, lai varētu no 2016.gada
janvāra nosegt mērķdotācijas samazinājumu saglabājot pedagogiem 1.semestra atalgojuma līmeni.
2016.gada mērķdotācijas sadalē ir iekļauta iepriekš neizmantotā rezerve.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 15.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis,
L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadali Valkas novadā no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.augustam (1.- 4.pielikums).
2. Iekļaut valsts mērķdotācijas daļu katras izglītības iestādes budžetā.
3. Izglītības iestāžu vadītājiem atbilstoši iedalītajam finansējumam veikt pedagogu tarificēšanu.
4. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

1.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 14.§)
Valsts budžeta mērķdotācijas sadale
pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam

Ērģemes pamatskola

Darba alga
mēnesī
tarifikācijā,
EUR
6839,23

Kārķu pamatskola
Ozolu pamatskola
Vijciema pamatskola
Valkas pamatskola
Valkas ģimnāzija

5346,50
5796,79
5238,94
29579,23
16748,42

210,78
156,13
126,58
1154,09
407,29

1261,24
1367,46
1235,87
6977,74
3950,95

6608
7164
6475
36557
20699

69 549,11

2330,99

16406,63

85956

Izglītības iestāde

Kopā

Valsts sociālās
t.sk. piemaksa par
apdrošināšanas
kvalitātes pakāpi,
obligātā iemaksa,
EUR
EUR
276,12
1613,37

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Pavisam kopā
finansējums
mēnesī, EUR
8453

V.A.Krauklis
2.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 14.§)

Valsts budžeta mērķdotācijas sadale pašvaldību izglītības iestādēs
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam

Izglītības iestāde

Darba alga
mēnesī
tarifikācijā,
EUR

Valsts sociālās Pavisam kopā
t.sk. piemaksa par
apdrošināšanas finansējums
kvalitātes pakāpi,
obligātā iemaksa, mēnesī, EUR
EUR
EUR

Ērģemes pamatskola

564,96

133,27

698

Kārķu pamatskola
Ozolu pamatskola
Vijciema pamatskola
Valkas pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestāde "Pasaciņa"
Valkas novada Bērnu un
jauniešu centrs "Mice"

252,63
165,31
513,56

35,06

59,60
39,00
121,15

312
204
635

3186,09

36,24

751,60

3938

60,14

315

1164,76

6102

Kopā

254,93
4937,48

Valkas novada domes priekšsēdētājs

71,30

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

3.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 14.§)
Valsts budžeta mērķdotācijas sadale
interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam

Izglītības iestāde

Darba alga
mēnesī
tarifikācijā,
EUR

Valkas novada Bērnu un
jauniešu centrs "Mice"

2676,74

Valkas novada Bērnu jaunatnes sporta skola

115,72

Kopā

Valsts sociālās
t.sk. piemaksa par
apdrošināšanas
kvalitātes pakāpi,
obligātā iemaksa,
EUR
EUR
69.84

2792,46

69.84

Pavisam kopā
finansējums
mēnesī, EUR

631,44

3308

27,30

143

658,74

3451

Interešu izglītības programmu īstenošanai piešķirtās stundas un
pedagoģiskās slodzes Valkas novadā (valsts mērķdotācija)
Interešu izglītības
programmas veids
Jauniešu radošās
iniciatīvas grupas
Koris

Stundu
skaits

Slodze

3

0,143

9

0,429

Mazie mūzikas kolektīvi

2

0,095

Māksla

7

0,333

Sarīkojumu/balles dejas

11

0,524

Tautas dejas

33

1,571

Teātris

14

0,667

Tehnika

3

0,143

Vides izglītība

10

0,476

Sports

6

0,286

98

4,667

Kopā:
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

4.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 14.§)
No valsts budžeta mērķdotācijas finansēto
Valkas novada izglītības iestāžu vadītāju amata algas
no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam
Nr.
p.k.

Izglītības
iestāde

Algas likme
EUR

1.

Valkas ģimnāzija

932.00

2.

Valkas pamatskola

946.00

3.

Ērģemes pamatskola

755.00

4.

Kārķu pamatskola

755.00

5.

Ozolu pamatskola

755.00

6.

Vijciema pamatskola

755.00

8.

Valkas novada Bērnu un
jauniešu centrs "Mice"

777.00

7.

SPII “Pumpuriņš”

783.00

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

15.§
Par nekustamā īpašuma pirkuma līguma atliktā maksājuma parāda samaksas kārtību
___________________________________________________________________________
(A.Jurjāne)
Starp Valkas novada domi kā pārdevēju un SIA “***”, reģ. Nr.***, juridiskā adrese: ***, kā pircēju
2012.gada 17.septembrī tika noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums par īpašumu Blaumaņa ielā
12A, Valkā, kas sastāv no zemes gabala 3183m2 platībā (kadastra Nr. 9401 005 0134) un uz tā esošām
nedzīvojamām ēkām atbilstoši Valkas pilsētas domes 2009.gada 30.marta lēmumam „Par pirkuma līguma
slēgšanu par pašvaldības īpašuma objektu Valkā, Blaumaņa iela 12A" (protokols Nr.4, §.36). Līgumā ir
noteikts, ka atlikušo pirkuma maksas daļu LVL 11049,00 jeb EUR 15721,35 pircējs samaksā piecu gadu
laikā, t.i., līdz 2017. gada 31.oktobrim un par pirkuma maksas nenomaksāto summu pircējs līdz samaksas
termiņa beigām maksā pārdevējam 6% gadā, t.i., 1,5% ceturksnī. Līguma tekstā ikreizējais procentu
maksājuma apmērs netika norādīts, un pircējs to netika maksājis. Tāpēc starp pusēm 2015.gada
15.decembrī tika noslēgta vienošanās par pirkuma līguma grozījumiem, kur norādīti visi pirkuma maksas
un procentu maksājumi latos un euro, pārējie līguma nosacījumi nav grozīti.
Pircējs savā 2015.gada 28.decembra iesniegumā ir lūdzis atļaut kavēto procentu summu EUR 1697,30
samaksāt trīs maksājumos: 30.12.2015. – EUR 565,00, 25.01.2016. – EUR 565,00, 25.02.2016. – EUR
567,30.
Visus pārējos pircēja pienākumus SIA “***” ir pildījusi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 15.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis,
L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piekrist, ka nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 12A, Valkā pircējs SIA “***”, reģ. Nr.***, juridiskā
adrese: ***, kavēto procentu summu EUR 1697,30 samaksā trīs maksājumos līdz 2016.gada
25.februārim.
2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

16.§
Par noteikumu Nr.1 “Par ielu nosaukumu zīmju un
norāžu izvietošanu Valkas novadā” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(A.Jurjāne, V.A.Krauklis, A.Sjademe)
Valkas novada dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.1 “Par ielu nosaukumu, ēku numura un
telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā”. Sakarā ar to,
ka ielu nosaukumu zīmju izvietošana ir pašvaldības pienākums, ielu nosaukumu zīmju gabarīti un krāsa
nav ietverti saistošajos noteikumos. Lai ievērotu vienotu kārtību visā pašvaldības teritorijā, nepieciešams
pieņemt vienotus noteikumus.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2016.gada 15.janvāra
lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis,
M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.1 “Par ielu nosaukumu zīmju un norāžu izvietošanu Valkas novadā”
(pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektors.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 28.janvārī

Nr.1
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 16.§)

“Par ielu nosaukumu zīmju un norāžu izvietošanu Valkas novadā”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izvietojamas ielu nosaukumu un norāžu zīmes Valkas novadā un
ielu nosaukumu zīmju un norāžu noformējuma prasības.
2. Ielu nosaukuma zīmju uzstādīšanu, uzturēšanu un nomaiņu ielu krustojumos uz ēkām nodrošina
pašvaldība, par to informējot attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
3. Ielas nosaukuma zīme atbilst šādām prasībām:
1) izmērs 160x420mm, 160x640mm (atkarībā no zīmju skaita plāksne var būt garāka,
skatīt.pielikumu),
2) fona krāsa – tumši zila (RAL 5013 vai ekvivalents), balti, gaismu atstarojoši latviešu alfabēta burti,
3) materiāls – alumīnijs (skārds, plastikāts), krāsots pulverkrāsošanas tehnikā,
4) ielu nosaukumu zīmes tiek izvietotas pie ēku sienām 2,5-3,0m augstumā no zemes.
4. Ielu nosaukumu norādes zīmju un zīmju stiprinājuma stabu uzstādīšanu, uzturēšanu un nomaiņu ielu
krustojumos nodrošina pašvaldība.
5. Ielu nosaukumu norādes zīme atbilst šādām prasībām:
1) izmērs 160x700mm vai 160mmx800mm (atkarībā no zīmju skaita plāksne var būt garāka,
skatīt.pielikumu),
2) fona krāsa – zaļa (RAL 6026 vai ekvivalents), balti, gaismu atstarojoši latviešu alfabēta burti,
3) materiāls – alumīnijs (skārds), krāsots pulverkrāsošanas tehnikā,
4) ielu nosaukumu norādes zīmes izvieto uz norāžu zīmju stiprinājumu stabiem.
6. Zīmju stiprinājuma stabs: karsti cinkota tērauda caurules stabs, garums 2500-4000mm virs zemes,
diametrs 60-90mm, sieniņu biezums 1,5-2mm, augšējais gals noslēgts ar uzgali, nostiprinājums tādā
veidā, kas nodrošina staba vertikālo noturību.
7. Virziena rādītāju ar informāciju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem uzstādīšanu,
uzturēšanu un nomaiņu ielu krustojumos nodrošina pašvaldība.
8. Virziena rādītājs ar informāciju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem atbilst šādām
prasībām:

1) alumīnijs (emaljēts metāls), izmēri: 160mmx750mm vai 160mmx800mm, balts fons
pulverkrāsošanas tehnikā, burti un cipari no atstarojoša materiāla zaļā krāsā, informāciju var
papildināt attiecīga ikona.
2) izmērs 160mmx750mm vai 160mmx800mm (atkarībā no zīmju skaita plāksne var būt garāka,
skatīt.pielikumu),
3) fona krāsa – balta pulverkrāsošanas tehnikā, burti un cipari no atstarojoša materiāla zaļā krāsā,
informāciju var papildināt attiecīga ikona,
4) materiāls – alumīnijs (skārds), krāsots pulverkrāsošanas tehnikā,
5) virziena rādītājus ar informāciju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem un norādes
zīmes izvieto uz norāžu zīmju stiprinājumu stabiem.
9. Atbildīgie par ielu nosaukumu zīmju un norāžu izvietošanu - Valkas pilsētā – izpilddirektora vietnieks –
atbildīgais par Valkas pilsētu, pagastos – pagastu pārvalžu vadītāji.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra
noteikumiem Nr.1

Pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra
noteikumiem Nr.1

17.§
Par nolikuma Nr.1 “Valkas novada Ceļu fonda nolikums” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(J.Dienavs, V.A.Krauklis, V.Šaicāns, A.Cekuls, A.Sjademe, V.Zariņš)
Sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” ir radusies nepieciešamība veikt izmaiņas Valkas
novada Ceļu fonda nolikumā.
Lai nodrošinātu likumu un Ministru kabineta noteikumu prasībām atbilstošu Ceļu fonda apsaimniekošanu,
nepieciešams pieņemt jaunu nolikumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 15.janvāra sēdes lēmumu (protokols
Nr.1, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta un 41.panta 1.daļas 2.punkta, likuma
“Par autoceļiem” 12.panta 8.daļas un Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 “Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula), PRET - nav, ATTURAS – 2 deputāti (A.Sjademe, S.Pilskalne),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt nolikumu Nr.1 “Valkas novada ceļu fonda nolikums” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra nolikumu Nr.4 „Valkas novada ceļu
fonda nolikums”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOLIKUMS
2016.gada 28.janvārī

Nr.1
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1, 17.§)
VALKAS NOVADA CEĻU FONDA NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Likuma “Par autoceļiem” 12.panta 8.daļu un
Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173
“Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”

1.
2.

I. Vispārīgie noteikumi
Šis nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka Valkas novada pašvaldības ceļu fonda (turpmāk tekstā –
Ceļu fonds) līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.
Ceļu fonds ir Valkas novada domes izveidots speciālā budžeta naudas līdzekļu fonds, kura ienākumus veido
mērķdotācija, kura tiek saņemta atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumiem Nr.173 „Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”.

II. Ceļu fonda līdzekļu avoti
3. Ceļu fonds veidojas no Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda apakšprogrammas “Mērķdotācijas
pašvaldību autoceļiem (ielām)” ietvaros Valkas novada pašvaldībai piešķirtajiem līdzekļiem.
4. Ceļu fonda līdzekļi tiek ieskaitīti un uzskaitīti atsevišķi pašvaldības speciālā budžeta kontā.
III. Ceļu fonda līdzekļu izlietojums
5. Ceļa fonda līdzekļus izlieto šādiem mērķiem:
5.1. pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu veikšanu saistīto darbinieku
atlīdzībai;
5.2. pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai,
būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu
īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam un pašvaldību autoceļu un ielu tīkla
finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai;
5.3. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību autoceļus un ielas, kā arī bankas konta
apkalpošanas izmaksu segšanai.

IV. Ceļu fonda pārvalde
7. Ceļu fonda turētājs un rīkotājs ir Valkas novada dome.
8. Pašvaldība speciālo budžetu - Ceļu fondu - izlieto atbilstoši pašvaldības apstiprinātai vidējā termiņa
programmai (trijiem gadiem).
9. Saskaņā ar apstiprināto novada pašvaldības budžeta plānu kārtējam gadam, tiek apstiprināta precizēta Ceļu
fonda līdzekļu sadale kārtējam gadam.
10. Valkas novada dome mērķdotācijas līdzekļus pārskaita ceļu remonta un uzturēšanas darbu izpildītājiem
saskaņā ar domes iestāžu, kā pasūtītāju, iesniegtajiem iepirkuma procedūras noslēguma protokoliem,
līgumiem, apstiprinātām tāmēm, izpildīto darbu pieņemšanas aktiem un izpildītāju rēķiniem.
11. Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa nodrošina mērķdotācijas novada ceļiem un ielām
ieņēmumu un izdevumu uzskaiti.
12. Par Ceļu fonda līdzekļu izlietojumu Valkas novada dome atskaitās Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts
ceļi”, reizi ceturksnī sniedzot pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

18.§
Par noteikumu Nr.2 “Ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Valkas pilsētā” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(J.Dienavs, V.A.Krauklis, V.Zariņš, M.Kreilis, U.Ozoliņa)
Latvijas Republikas likums “Par autoceļiem” neattiecas uz pilsētu ielām. Likuma pirmā panta otrais punkts
nosaka, ka pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs
iestādes. Valkas novadā līdz šim nav bijuši apstiprināti noteikumi, kas regulētu pilsētas ielu uzturēšanas un
lietošanas kārtību.
Lai noteiktu vienotu kārtību šajā jomā un nodrošinātu pilsētas ielu normālu funkcionēšanu, nepieciešams
pieņemt atbilstošus noteikumus.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2016.gada 15.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un 41.panta 1.daļas
2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis,
M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.2 “Ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Valkas pilsētā” (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektora vietnieks.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 28.janvārī

Nr.2
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1, 18.§)
Ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Valkas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par autoceļiem”
1.panta otro punktu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šie noteikumi nosaka Valkas pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību un šo noteikumu izpildes kontroles
kārtību.
2. Valkas pilsētas ielas ir pašvaldības īpašumā un pārziņā esošas transportlīdzekļu un gājēju satiksmei paredzētas
kompleksas koplietošanas inženierbūves, kas ietvertas Valkas pilsētas teritorijas plānojumā.
3. Par Valkas pilsētas ielu pārvaldi, aizsardzību, attīstību, uzturēšanu un lietošanas kārtību atbild pašvaldība.
II. IELU UZTURĒŠANA
4. Ielu ikdienas uzturēšanas prasību kritēriji tiek noteikti, ņemot vērā ielu nozīmīgumu un transportlīdzekļu
satiksmes intensitāti, un piešķirot ielām uzturēšanas klasi ( A, B, C, D).

5. A klases uzturēšana tiek noteikta tranzīta ielām, kas ir daļa no valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera
– Igaunijas robeža.
6. B klases uzturēšana tiek noteikta tranzīta ielām, kas ir daļa no reģionālās nozīmes autoceļiem:
6.1. P22 Valka – Rūjiena;
6.2. P24 Smiltene – Valka;
6.3. Rīgas ielai posmā no Zemgales ielas līdz Igaunijas robežai;
6.4. Ausekļa ielai posmā no Raiņa ielas līdz Rūjienas ielai;
6.5. Beverīnas ielai;
6.6. Emīla Dārziņa ielai;
6.7. Raiņa ielai posmā no Rīgas ielas līdz Beverīnas ielai;
6.8. Semināra ielai.
7. C klases uzturēšana tiek noteikta:
7.1. Ausekļa ielai posmā no Rūjienas ielas līdz Avotkalna ielai;
7.2. Austras ielai;
7.3. Avotkalna ielai;
7.4. Blaumaņa ielai;
7.5. Cimzes ielai posmā no Rīgas ielas līdz Valdemāra ielai;
7.6. Domes bulvārim;
7.7. Ērģemes ielai;
7.8. Friča Roziņa ielai;
7.9. Gaujas ielai;
7.10. Indrānu ielai;
7.11. Kronvalda ielai;
7.12. Latgales ielai;
7.13. Līvu ielai;
7.14. Merķeļa ielai;
7.15. Meža ielai;
7.16. Miera ielai;
7.17. Parka ielas vecajam posmam;
7.18. Poruka ielai posmā no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai;
7.19. Puškina ielai;
7.20. Raiņa ielai posmā no Igaunijas robežas līdz Rīgas ielai un no Beverīnas ielas līdz Lugažiem;
7.21. Sēlijas ielai posmā no Rīgas ielas līdz Smilšu ielai;
7.22. Smilšu ielai posmā no Ausekļa ielas līdz Sēlijas ielai;
7.23. Varoņu ielai posmos starp Tālavas ielu un Rūjienas ielu un starp Parka ielu un pilsētas robežu;
7.24. Viestura ielai;
7.25. Zāģezera ielai;
7.26. Zvaigžņu ielai.
8. D klases uzturēšana tiek noteikta pārējām ielām vai ielu posmiem.
9. Ielu uzturēšana atkarībā no nepieciešamības iedalās:
9.1. ikdienas uzturēšana;
9.2. atjaunošana;
9.3. ārkārtas uzturēšana.
10. Ielu ikdienas uzturēšana ietver sekojošus darbus:
10.1. ielu, tiltu, caurteku, gājēju celiņu un veloceliņu ikdienas uzturēšana ziemā;
10.2. tiltu un caurteku uzturēšana;
10.3. satiksmes organizēšana;
10.4. ielu seguma uzturēšana;
10.5. ielu kopšana;
10.6. ielu apsekošana;
10.7. gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana.
11. Ielu atjaunošanas (renovācijas) darbus veic ielu elementu konstrukciju atjaunošanai.
12. Ielu ārkārtas uzturēšanas darbus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa ielām ārkārtējos
meteoroloģiskos apstākļos vai pa avārijas stāvoklī esošām ielām.
13. Ja avārijas stāvoklī esošā ielā, vai tās posmā, nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus
braukšanas apstākļus, to aprīko ar brīdinošām ceļa zīmēm.
14. Ja ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, transportlīdzekļu satiksmi ierobežo vai slēdz ar Valkas novada domes
izpilddirektora rīkojumu.
III. IELU LIETOŠANAS TIESĪBAS
15. Ielu lietotājiem ir tiesības lietot satiksmei visas ielas, uz kurām neattiecas īpašs aizliegums.

16. Informāciju par to, ka uz konkrētām pilsētas ielām tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu satiksme,
desmit dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma stāšanās spēkā ievieto Valkas novada domes mājaslapā
internetā www.valka.lv un publicē Valkas novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Valkas Novada Vēstis”.
IV. IELU AIZSARDZĪBA
17. Ielu lietotājiem un ielu nodalījuma joslām pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem),
apsaimniekotājiem vai lietotājiem aizliegts bez saskaņošanas ar Valkas novada domi veidot pieslēgumus ielām
vai zem ielām un ietvēm iebūvētajām komunikācijām.
V. IELU UZTURĒŠANAS PRASĪBU IZPILDES KONTROLE
18. Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli veic Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks - atbildīgais par
Valkas pilsētu.
19. Ielu stāvokļa apsekošanu vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
nodaļa veic reizi mēnesī, datus fiksējot ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā (1.pielikums). Obligāti ielu
apsekošanu veic tūlīt pēc sniega nokušanas un pirms sasaluma iestāšanās. Darbus defektu novēršanai veic
atbilstoši laika apstākļiem un pieejamajam finansējumam. Izpildi fiksē Darbu nodošanas un pieņemšanas
žurnālā (2.pielikums).
20. Ielu ikdienas uzturēšanu ziemas sezonā (no 1.novembra līdz 31.martam) veic atbilstoši laika apstākļiem.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

VI. IELU UZTURĒŠANA ĀRKĀRTĒJOS LAIKA APSTĀKĻOS UN
AVĀRIJAS STĀVOKLĪ ESOŠU IELU UZTURĒŠANA
Ielu ārkārtas uzturēšana ir neatliekami uzturēšanas darbi, kurus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi
pa ielām ārkārtējos laika apstākļos vai pa avārijas stāvoklī esošām ielām prioritārā kārtībā, ņemot vērā
konkrētā ielas ekonomisko un sociālo nozīmi.
Iela vai tās posms ir avārijas stāvoklī, ja tā konstrukciju nolietošanās dēļ nevar nodrošināt uzturēšanas klasei
atbilstošu prasību izpildi.
Ja avārijas stāvoklī esošā ielā vai tās posmā, nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus
braukšanas apstākļus, to aprīko ar ceļa zīmēm, kas brīdina ielas lietotājus par iespējamo apdraudējumu.
Ja ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, transportlīdzekļu satiksmi ierobežo vai slēdz.
Ārkārtēji laika apstākļi ziemas sezonā šo noteikumu izpratnē ir tādi laika apstākļi, kad iestājas kāds no
minētajiem nosacījumiem:
25.1. nepārtraukti snigušā sniega kārtas biezums 4 stundās pārsniedz 10cm (intensīva snigšana);
25.2. intensīva snigšana turpinās nepārtraukti ilgāk par 6 stundām vai ar pārtraukumiem ilgāk par 12
stundām;
25.3. atkala vai lietus vairākas reizes diennaktī uz sasalušas brauktuves izveido apledojumu;
25.4. vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē un veidojas sniega sanesumi.
Ārkārtēji laika apstākļi vasaras sezonā šo noteikumu izpratnē ir tādi laika apstākļi, kad iestājas kāds no
minētajiem nosacījumiem:
26.1. nokrišņi appludina vai citādi bojā ielas;
26.2. vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē;
26.3. uz ielām veidojas apledojums, snieg vai putina.

VII. IELU UZTURĒŠANA ZIEMĀ
27. Krasi mainīgos un ārkārtējos laika apstākļos, kā arī ielu uzturēšanas darbu izpildes termiņos satiksmes drošība
ir atkarīga no transportlīdzekļu vadītāja rīcības, kurai jāatbilst Ceļu satiksmes likuma 19.panta un Ministru
kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” prasībām.
28. Pilsētas ielu uzturēšanas klases ziemā tiek noteiktas atbilstoši vasaras uzturēšanas klasēm.
29. Vispirms tīra A, B tad C klases ielas. D klases ielas iztīra finansiālo un tehnisko iespēju robežās.
30. D klases uzturēšana šo noteikumu izpratnē ir ielas (satiksmes intensitāte mazāka par 100 transportlīdzekļiem
diennaktī, un pa kurām nenotiek pasažieru pārvadāšana ar autobusiem) brauktuves attīrīšana no sniega pēc
iespējām.
31. Ielu uzturēšanas nepieciešamību ziemā nosaka pēc attiecīgās ielas stāvokļa. Ielas jāuzsāk attīrīt no sniega,
pirms irdena sniega biezums pārsniedz 8 cm B klases ielām, 10cm C klases ielām. Piebraukta sniega biezums
nedrīkst pārsniegt 4 cm B klases ielām, 6 cm C klases ielām un 10 cm D klases ielām.
32. Laiks ielu brauktuves attīrīšanai no sniega tiek skaitīts no sniega snigšanas beigām līdz ielas brauktuves
attīrīšanai no sniega. Ja vēja ātrums ir lielāks par 8 metriem sekundē, tad uz ceļa brauktuves šķērsvirzienā tiek
pieļauti sniega sanesumi (vīles) ar sniega biezumu 20 cm.
33. Laiks ielu brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu tiek skaitīts no slīdamības izveidošanās brīža līdz tās
novēršanai.
34. Ielu brauktuvju kaisīšana ar kaisāmo materiālu jāuzsāk ne vēlāk kā 1 stundu pēc slīdamības izveidošanās.
Atkalas laikā kaisīšana jāuzsāk nekavējoties, vispirms kaisot A un B, tad C klases ielas. Kaisīšanu veic izkaisot
0,3 m3 kaisāmā materiāla uz 1 km joslas brauktuves.
35. Beidzoties ziemas sezonai, Izpildītājs no ielu brauktuves savāc izkaisīto materiālu. Ielu braucamā daļa no

kaisāmā materiāla jānotīra divu nedēļu laikā.
36. Ielu uzturēšanas darbus ziemā veic pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa un/vai pašvaldības iepirkuma
procesā izvēlēts komersants. Ielu uzturētājs pilsētas ielu uzturēšanu ziemā veic, pamatojoties uz noslēgto
līgumu un saskaņā ar šiem noteikumiem. Izpildītājs aizpilda ziemas dienesta žurnālu (3.pielikums).
37. Ielu uzturētājs pilsētas ielu uzturēšanu ziemā organizē ņemot vērā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centra informāciju un izvērtējot reālo situāciju.
38. Gājēju ietvju attīrīšana no sniega un slīdamības likvidēšana jāveic katru dienu, ņemot vērā laika apstākļus.
Tīrot gājēju ietves, aizliegts sniegu mest uz braucamās daļas, tas valnī jānovieto ietves malās.
VIII.NOBEIGUMA NOTEIKUMI
39. Noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

19.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
“*** individuālais uzņēmums” privātpraksei
___________________________________________________________________________
(I.Meļķis)
Izskatot individuālā uzņēmuma “*** individuālais uzņēmums”, reģ. Nr.***, juridiskā adrese: ***, Valka, Valkas
novads, 2016.gada 11.janvārī iesniegto iesniegumu ar lūgumu pagarināt neapdzīvojamām telpām Valkā, Rūjienas
ielā 3E – 307 kab. nomas līgumu no 2016.gada 1.janvāra, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2016.gada
15.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis,
L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Pagarināt ar individuālo uzņēmumu “*** individuālais uzņēmums”, reģ. Nr.***, juridiskā adrese: ***, Valka, Valkas
novads, 2008.gada 1.aprīlī noslēgto līgumu par neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E-307 kab. nomas
līguma termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas līgumā ar
individuālo uzņēmumu “Zobārstes Leles individuālais uzņēmums” 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 Administratīvā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
20.§
Par noteikumu Nr.3 „Par kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā
sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada Sociālais dienests sadarbībā ar Valkas novada bāriņtiesu ir sagatavojuši noteikumu „Par kārtību,
kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā” projektu. Noteikumu projekts 2015.gada
29.decembrī tika apspriests starpinstitucionālajā sapulcē, kurā piedalījās pārstāvji no Valkas novada Sociālā
dienesta, Valkas novada bāriņtiesas, Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas, Pašvaldības
un Valsts policijas un Valkas ģimnāzijas. Starpinstitucionālajā sapulcē tika detalizēti pārrunāts noteikumu projekts un
ietverti jauni priekšlikumi.
Minētie noteikumi nepieciešami, lai Valkas novadā būtu vienota pieeja darbam ar bērniem problēmsituācijās, lai
institūcijām, kuras nodarbojas ar problēmjautājumu risināšanu, būtu vienots rīcības plāns.
Pamatojoties uz Sociālo lietu komitejas 2016.gada 11.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 1.§) un vadoties no
likuma 15.panta 1.daļas 23.punkta un 41.panta 1.daļas 2.punkta, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 2.panta 3.daļas
un 58.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis,
M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.3 „Par kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības
jomā” (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Sociālais dienests.
3. Lēmuma izpildi kontrolē priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 28.janvārī

Nr.3
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 20.§)
Par kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība
bērnu tiesību aizsardzības jomā
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 23.punktu
un 41.panta 1.daļas 2.punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma
2.panta 3.daļu un 58.pantu

1.

2.
3.
4.

5.

I.
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Noteikumos lietotie termini:
1.1. Bērns – persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu.
1.2. Pārkāpums – bērna pieļautais normatīvo aktu pārkāpums, t.sk., izglītības iestādes iekšējās kārtības
noteikumu un Valkas novada domes saistošo noteikumu pārkāpums.
1.3. Problēmziņojums - atbilstoši lietvedības pamatprincipiem, iesnieguma formā noformēts, amatpersonas
parakstīs dokuments, kas satur visu nepieciešamo informāciju par bērnu, kurš izdarījis likumpārkāpumu,
viņa vecākiem, problēmu un ieinteresētās iestādes paveikto.
1.4. Vienošanās ar bērnu – savstarpēja, rakstveidā noformēta vienošanās ar bērnu (katra iestāde var izstrādāt
sev piemērotāko līguma/vienošanās formu).
Noteikumi ir saistoši Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļai, izglītības
iestādēm, Sociālajam dienestam, Pašvaldības policijai, Valkas novada Administratīvajai komisijai un Valkas
novada bāriņtiesai, visas iestādes kopā tekstā turpmāk – Institūcijas.
Noteikumu mērķis ir uzlabot darbu novadā ar bērniem un ģimenēm, veicinot sadarbību starp institūcijām bērnu
un ģimeņu problēmu risināšanā, nodrošinot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos bērnu tiesību un
interešu aizsardzības pasākumus.
Instrukcijas pielietošanas uzdevums ir realizēt pakāpeniskuma principu darbā ar bērniem, kuriem
nepieciešama sociālā palīdzība un kuri pieļauj normatīvo aktu pārkāpumus, un viņu ģimenēm, pārkāpumu
līmenisku izskatīšanu, lai sociālpsiholoģiskās un administratīvās ietekmēšanas metodes būtu atbilstošas bērna
sociālās palīdzības vajadzībām, izdarītajam pārkāpumam un bērna vecumam.
Valkas novada domei ir tiesības slēgt Sadarbības līgumus par šo noteikumu piemērošanu izglītības iestādēs,
kuru dibinātājs nav Valkas novada pašvaldība.

II.
DARBA ORGANIZĀCIJA
6. Darbs ar bērnu, kurš izdarījis normatīvo aktu pārkāpumus vai kurš ir cietis no vardarbības, tiek organizēts trīs
posmos.
7. Katra darba posma mērķis – sniegt nepieciešamo sociālpsiholoģisko palīdzību un nepieļaut, ka bērns atkārtoti
izdara pārkāpumu vai tiek pakļauts vardarbībai. Ja iepriekšējā darba posmā nav rezultāta, tiek uzsākts
nākamais darba posms.
8. Katra no institūcijām, konstatējot, ka bērnam nepieciešama palīdzība vai arī bērns izdarījis pārkāpumu, rosina
lietas izskatīšanu, informējot par to institūcijas, kuru kompetencē ir sniegt palīdzību un atbalstu.
9. PIRMAIS POSMS
9.1. Izglītības iestādēs izdarītos normatīvo aktu pārkāpumus fiksē rakstveidā (tie var tikt noformēti kā klases
audzinātāja un bērna sarunu pieraksti/protokoli, vienošanās ar bērnu, bērna paskaidrojumi,
problēmziņojumi vecākiem, problēmziņojumi administrācijai, sociālā pedagoga dokumentācija, izraksts no
administrācijas sanāksmes protokola, izraksts no pedagoģiskās padomes sēdes protokola u.c.).
9.2. Darbu ar bērnu, kas ir vispārizglītojošās skolas audzēknis, skolā organizē ievērojot skolas noteiktos
iekšējos normatīvos aktus.
9.3. Skola atkarībā no pārkāpuma rakstura, izvērtējot bērna pārkāpumu, vecāku sadarbību ar skolu, raksta
problēmziņojumu Sociālajam dienestam sociālā atbalsta un palīdzības saņemšanai, Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes nodaļai, ja ir neattaisnoti stundu kavējumi.
10. OTRAIS POSMS (darbā ar bērnu iesaistās Sociālais dienests, Pašvaldības policija un/vai Valsts policija,
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa).
10.1. Saņemot problēmziņojumu no skolas, Sociālais dienests veic sociālo darbu ar bērnu un viņa ģimeni:
1) apseko ģimeni, sastādot sadzīves apstākļu apsekošanas aktus:
2) veic pārrunas ar bērnu un viņa vecākiem;

3) veic bērna dzīves vietas kaimiņu u.c. personu aptauju;
4) lemj par sociālā atbalsta programmas izstrādi un uzsāk darbu ar ģimeni.
10.2. Gadījumos, kad ģimene atsakās sadarboties, sociālie darbinieki informē par to Pašvaldības policiju vai
Valsts policiju.
10.3. Ja Sociālais dienests, izvērtējot situāciju ar bērnu, secina, ka nepieciešams sasaukt starpinstitucionālo
sapulci, tad Sociālais dienests to sasauc.
10.4. Sociālais dienests nodrošina Starpinstitucionālās sapulces gaitas fiksēšanu protokolā.
Starpinstitucionālās sapulces protokols glabājas bērna lietā.
Starpinstitucionālo sapulci vada Sociālā dienesta pārstāvis un atkarībā no nepieciešamības tiek uzaicināti
piedalīties Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa, attiecīgā izglītības iestāde,
Pašvaldības policija, Valkas novada bāriņtiesa un Valsts policija.
10.5. Pašvaldības policija, veicot ar normatīvajiem aktiem uzliktās funkcijas,
1) izvērtē iegūto informāciju un iesniegtos dokumentus, ja normatīvie akti to paredz - sastāda
administratīvo pārkāpumu protokolu par veikto vecāku vai bērna pārkāpumu;
2) administratīvo pārkāpumu protokolus nosūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai uz Administratīvo
komisiju.
10.6. Administratīvā komisija pieņem lēmumu, pēc vajadzības pieaicinot sēdē izglītības iestāžu pedagogus
vai sociālos pedagogus, un par pieņemto lēmumu paziņo Sociālajam dienestam.
10.7. Sociālais dienests iekārto bērna lietu, ņemot uzskaitē ģimeni kā ģimeni, kurā netiek pietiekami
nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un lemj par starpinstitucionālo sadarbību, uzaicinot
iesaistīties nepieciešamās institūcijas.
10.8. Saņemot problēmziņojumu no skolas, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa veic pārrunas
ar bērnu par viņa pienākumiem izglītības iestādē un bērna vecākiem par viņu pienākumiem attiecībā uz
bērna izglītošanu.
10.9. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa par pārrunu rezultātu informē Sociālo dienestu.
11. TREŠAIS POSMS
11.1. Sociālais dienests turpina veikt sociālo darbu ar bērnu un viņa ģimeni. Gadījumos, kad ģimene
joprojām nav gatava līdzdarboties vai sociālā dienesta palīdzība nav devusi rezultātus, sociālais
dienests informē par to Valkas novada bāriņtiesu.
12. Darbs ar bērniem, kuri ieguvuši pamatizglītību un neturpina mācības izglītības iestādēs, tiek veikts, sākot ar 2.
darba posmu.
III.
IEINTERESĒTO IESTĀŽU SADARBĪBA
13. Sociālais dienests sniedz sociālpsiholoģisko un materiālo palīdzību ģimenēm un bērniem, vajadzības
gadījumā piesaista nepieciešamos resursus – pērk/nodrošina pakalpojumu, sadarbojas ar citām valsts
institūcijām. Informē policiju par vardarbības gadījumiem pret bērniem un faktiem, kad vecāku bezatbildības dēļ
ir pieļauti neattaisnoti skolas kavējumi u.c., veic preventīvo darbu ar bērnu un ģimeni, sastāda un realizē
sociālās atbalsta un palīdzības vai sociālās korekcijas programmas likumā paredzētajos gadījumos, informē
Valkas novada bāriņtiesu, ja bērna vecāki atsakās sadarboties.
14. Administratīvā komisija pēc administratīvo protokolu izskatīšanas, ja lietas ierosināšanas iniciators ir bijis
Sociālais dienests, sniedz informāciju Sociālam dienestam par bērnu, kurš izdarījis normatīvo aktu pārkāpumu
un viņu vecākiem, lai Sociālais dienests varētu sastādīt korekcijas programmu bērnam, pēc nepieciešamības
piesaistot citas institūcijas.
15. Starpinstitucionālās sapulcēs plāno darbu ar bērnu un viņa ģimeni, ievērojot šajos noteikumos paredzētos
sadarbības principus, nosakot atsevišķu gadījumu risināšanas uzdevumus un katras iestādes veicamo
pasākumu apjomu, sniedzot atbalstu un palīdzību bērnam un viņa ģimenei.
16. Iesaistīto institūciju speciālisti ievēro ētikas un konfidencialitātes principus, atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, iestādes nolikumam un darba kārtības noteikumiem.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

21.§
Par saistošo noteikumu Nr.4 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(L.Engere, V.A.Krauklis, M.Kreilis)
2010.gada 29.aprīlī tika apstiprināti Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr.17 “Par nomas maksas
noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”.
Uz doto brīdi augstāk minētie saistošie noteikumi ir novecojuši un neatbilst šodienas ekonomiskajai situācijai.
Ņemot vērā faktu, ka Valkas novada dome līdz šim nav pieņēmusi saistošos noteikumus, kas regulētu vienotu
kārtību pašvaldības īpašumā, valdījumā un lietošanā esošās zemes nodošanai nomā, būtu nepieciešami apjomīgi
grozījumi, precizējumi un papildinājumi saistošajos noteikumos Nr.17. Lietderīgāk ir pieņemt jaunus saistošos

noteikumus, lai noteiktu vienotu kārtību zemes gabalu iznomāšanai un nomas maksas noteikšanai Valkas novada
teritorijā
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 15.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,
1.§), Saimniecisko lietu komitejas 2016.gada 15.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 2.§) un vadoties no likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkta, un 43.panta trešo daļas, Ministru kabineta
2007.gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis,
L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Gailis, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – 1
deputāts (V.Šaicāns),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.4 „Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.4 „Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” triju darba dienu laikā rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Domes Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada
domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Lāsma Engere.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2016.gada 28.janvārī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

Nr.4
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 21.§)

Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un
Ministru kabineta 2007.gada 30. oktobra noteikumu
Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu

1.

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Valkas novada pašvaldībā (turpmāk –
pašvaldība) tiek noteikta nomas maksa par pašvaldības zemes nomu un atsevišķus nomas līguma
nosacījumus.
2. Pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomā ar vai bez apbūves tiesībām.
3. Noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad:
3.1. pašvaldība zemi iznomā valsts vai pašvaldības iestādēm;
3.2. pašvaldība zemi iznomā atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”;
3.3. tiek izlietotas zemes nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 26.panta otro daļu;
3.4. pašvaldība iznomā zemi biedrībām vai nodibinājumiem, un iznomājamās zemes izmantošanas mērķis ir
sabiedrības vai tās grupu interesēs.
4. Neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu nomas maksu (bez pievienotās vērtības nodokļa) nosaka:
4.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti mazdārziņu, sakņu dārzu un palīgsaimniecību vajadzībām – 1.5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadā;
4.2. zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas komerciāla rakstura lietošanas būves, t.sk., kioski, – 0.50 EUR/m2,
bet ne mazāk kā EUR 28.00 gadā;
4.3. zemesgabaliem, kuri iznomāti ar apbūves tiesībām viesnīcu vai ražošanas ēku būvniecībai – 1.5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā;
4.4. zemesgabaliem, kuri iznomāti ar apbūves tiesībām cita veida ēku būvniecībai – 2% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0.07 EUR/m2;
4.5. zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1.5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 40,00 EUR/ha.
5. Nomas maksas maksājumi jāveic ne retāk kā divas reizes gadā, pēc Valkas novada domes piesūtītā rēķina,
saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.
6. Nomas maksa tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apmērā.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Par nomas līguma noteikto maksājumu termiņu kavējumiem iznomātājs aprēķina nokavējuma naudu 0.1%
apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
Ja neapbūvēts zemesgabals tiek iznomāts ražošanas objekta būvniecībai, Domei, pieņemot lēmumu par
zemesgabala iznomāšanu, ir tiesības sniegt nomniekam atbalstu, samazinot nomas maksu 50 % apmērā uz
laiku no zemesgabala nodošanas nomā piecus gadus pēc ražošanas objekta nodošanas ekspluatācijā.
Zemesgabala nodošana nomas lietošanā nerada nekādas priekšrocības zemes nomniekam iegūt
zemesgabalu īpašumā, ja vien to neparedz citi normatīvie akti.
Neapbūvēta zemes gabala, kas iznomāts bez apbūves tiesībām, nomniekam, nav tiesību nodot vai iznomāt
zemes gabalu apakšnomā citai personai.
Pārtraucot vai izbeidzot nomas lietošana tiesības, kompensācija par stādījumiem un būvēm, kā arī par
ieguldījumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu, nomniekam netiek paredzēta.
Nomniekam, atsakoties no nomas lietošanas tiesībām, nomātais zemesgabals jāsakārto, pagaidu būves
jādemontē. Ja to neizdara nomnieks un sakārtošanas darbi jāveic pašvaldībai, tad nomniekam ir pienākums
atmaksāt pašvaldībai sakārtošanas darbu izmaksas.
Pašvaldībai jāpārskata līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtie zemes nomas līgumi.
Nepieciešamības gadījumā, rakstiski informējot Nomnieku, jāveic grozījumi noslēgtajos nomas līgumos
atbilstoši šiem noteikumiem.
Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa Valkas novada domes saistošos
noteikumus Nr.17 “Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis
Pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra
saistošiem noteikumiem Nr.4

Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā
Paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas raksturojums
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkts
nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas
apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Nomas maksu pašvaldība ir tiesīga noteikt saskaņā ar ārējiem
normatīvajiem aktiem, it īpaši attiecībā uz zemi, kuras kadastrālā
vērtība un iznomājamās platības ir nelielas. Tā rezultātā ir gadījumi,
kad nomas maksa nesedz administrēšanas izdevumus. Lai
racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamo mantu,
ir lietderīgi iznomāt pašvaldības zemi par daudzmaz adekvātu
nomas maksu un ar Valkas novada pašvaldības domes (turpmāk –
dome) izdotajiem saistošiem noteikumiem noteikt nomas maksas
apmēru, vienlaikus nosakot minimālo nomas maksas apmēru,
ņemot vērā plānoto zemes lietošanas (iznomāšanas) mērķi.
Saistošo noteikumu projekta
Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai izriet no
nepieciešamības raksturojums,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta,
dokumenta būtība
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkta.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrības
vajadzības pašvaldības valdījumā un īpašumā esošas zemes
nomas tiesību izmantošanā Valkas novada administratīvajā
teritorijā.
Saistošo noteikumu projekta būtība ir noteikt kārtību, kādā
pašvaldībā tiek pieņemti lēmumi par pašvaldībai piederošu vai
piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu, un tiek noteikts zemesgabala
nomnieks, nomas maksa un veikta noslēgto nomas līgumu
nosacījumu izpildes kontrole.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā
ar
Saistošo noteikumu projektu
Valkas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas maksu,
kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas administrēšanai
nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo noteikumu izpildei
tiek prognozēta pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu
sadaļu.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai
paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskās
personas, kuras novada administratīvajā teritorijā savu
vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt pašvaldībai piederošu
vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām
jaunas tiesības, bet nodrošinās tiesības nomāt pašvaldībai
piederošo vai piekrītošo zemi.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas
tiesības un iespējas nomāt pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus
Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu
piemērošanā – Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valka.
Saistošo
noteikumu
izdošanas
neradīs
papildus
slogu
administratīvajām procedūrām.
Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic Valkas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļa.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

22.§
Par noteikumu Nr.4 “Par pašvaldības zemes iznomāšanas kārtību Valkas novadā” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(L.Engere, V.A.Krauklis, M.Kreilis)
Lai noteiktu vienotu kārtību pašvaldības zemes iznomāšanā, ir izstrādāti noteikumi „Par pašvaldības zemes
iznomāšanas kārtību Valkas novadā.”
Lai gan 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” ir iekļauta nodaļa “neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemes gabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un
nomas maksas aprēķināšanas kārtība”, tajā nav atrunāta kārtībā, kādā tieši pašvaldība izvērtē iesniegumus un
pieņem lēmumu par zemes gabalu nomu. Nav noteikta arī vienota kārtība nomas līgumu izbeigšanai.
Noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā zemes gabali tiek nodoti nomā ar vai bez apbūves tiesībām, sākot no
iesnieguma iesniegšanas, līdz pat nomas līgumu izbeigšanai.
Noteikumos ir atrunāti gadījumi, kuros netiek rīkota nomas tiesību izsole, priekšroku dodot personām, kas jau
apsaimnieko zemes gabalus, kuri tieši robežojas ar nomājamo zemes gabalu, vai gadījumos, kad nomātais zemes
gabals tiek nodots ģimenes locekļiem vai ģimenes locekļiem piederošai zemnieku saimniecībai.
Tas nozīmē, ka jebkurai personai jau pirms iesnieguma iesniegšanas, būs iespēja saprast iesnieguma virzības
secību, pieņemtā lēmuma pamatotību, kā arī nosacījumus, kas jāņem vērā, ja nevēlas, lai nomas līgums vienpusēji
no Domes puses tiktu izbeigts.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 15.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,
1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkta, un 42.panta pirmās
daļas 2.punkta, Ministru kabineta 2007.gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 18.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa,
K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe,
V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.4 „Par pašvaldības zemes iznomāšanas kārtību Valkas novadā” (pielikumā).
2. Domes Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt, lai noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada domes ēkā
Semināra ielā 9, Valkā un pagastu pārvaldēs.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Lāsma Engere.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 28.janvārī

Nr.4

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 22.§)
“Par pašvaldības zemes iznomāšanas kārtību Valkas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta
a) apakšpunkta, un 41.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2007.gada 30. oktobra noteikumu
Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Valkas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) tiek
pieņemti lēmumi par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu un veikta noslēgto nomas
līgumu nosacījumu izpildes kontrole.
2.Šajos noteikumos lietotie termini "zeme" un "zemesgabals" atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
lietotajiem terminiem "zemes vienība" un "zemes vienības daļa".
3. Pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomā ar vai bez apbūves tiesībām.
4. Noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad:
4.1. pašvaldība zemi iznomā valsts vai pašvaldības iestādēm;
4.2. pašvaldība zemi iznomā atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”;
4.3. tiek izlietotas zemes nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 26.panta otro daļu;
4.4. pašvaldība iznomā apbūvētu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas un būves;
4.5. pašvaldība iznomā zemi biedrībām vai nodibinājumiem, un iznomājamās zemes izmantošanas mērķis ir
sabiedrības vai tās grupu interesēs.
5. Lēmumu par pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas iznomāšanu pieņem Valkas novada
domes Zemes komisija, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. Par zemesgabala nomnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi pieteikumu (1.pielikums
un 2.pielikums) Valkas novada domei. Pašvaldība, iniciējot neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu, organizē
nomas tiesību izsoli.
7. Pašvaldība sludinājumu par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem
izliek pašvaldības domes ēkas informācijas stendā, publicē Valkas novada domes mājaslapā www.valka.lv un
novada ikmēneša informatīvajā izdevumā “Valkas Novada Vēstis”, izņemot gadījumus:
7.1. ja zemesgabals turpmāk tiek iznomāts nomnieka ģimenes loceklim, nomniekam vai tā ģimenes loceklim
piederošai zemnieku saimniecībai un par to domē ir saņemts abu personu iesniegums;
7.2. ja iesniegums saņemts no personas par zemes gabalu vai tā daļu, kura pieguļošās teritorijas (zemes gabali,
kas tieši robežojas) jau apsaimnieko iesnieguma iesniedzējs un to var dokumentāli pierādīt, iesniedzot
iesniegumu. Priekšroka dodama zemes apsaimniekotājam, kurš apsaimnieko procentuāli lielāko pieguļošo
teritoriju;
7.3. ja tiek iznomāta zemes gabala daļa mazdārziņa vajadzībām un zemes gabals Valkas novada domes
īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju
izvērtējumā ir atzīmēts kā mazdārziņu teritorija.
8. Ja viena mēneša laikā no informācijas publicēšanas dienas ikmēneša informatīvajā izdevumā “Valkas Novada
Vēstis” tiek iesniegti vairāki pieteikumi zemes gabala nomai, tiek rīkota nomas tiesību izsole, nosakot, ka izsolē
solīšanu izsoles dalībnieki sāk no nomas maksas apmēra, ko ar saistošajiem noteikumiem apstiprinājusi Valkas
novada dome.
II. Iznomāšanas procesa uzsākšana
9. Iznomāšanas procesu uzsāk pēc Valkas novada domes iniciatīvas vai pēc fiziskas vai juridiskas personas
ierosinājuma.
10. Iesniegumu par zemesgabala iznomāšanu izskata Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas
teritorijas plānošanas daļa (turpmāk – Nodaļa).
11. Ja Nodaļa konstatē, ka zemesgabala iznomāšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav iespējama, tā
sagatavo pamatotu lēmumprojektu izskatīšanai Zemes komisijā par atteikumu iznomāt attiecīgo zemesgabalu.
Zemes komisijas lēmumu adresāts viena mēneša laikā no saņemšanas dienas var apstrīdēt Valkas novada domē,
savukārt domes lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78. pantu var pārsūdzēt
Administratīvā rajona tiesā.

12. Ja Nodaļa, izskatot iesniegumu par zemesgabala iznomāšanu, konstatē, ka zemesgabala iznomāšana saskaņā
ar normatīvajiem aktiem ir iespējama, bet par šī zemes gabala iznomāšanu nav bijusi publicēta informācija, tā
sagatavo nepieciešamo informāciju par zemes gabalu un publicē sludinājumu par zemes gabala iznomāšanu.
13. Gadījumos, kad tiek konstatēts, ka iznomājamais zemes gabals ir starpgabals vai par tādu atzīstams (tam nav
piekļuves iespēju, vai tā konfigurācija apgrūtina zemes gabala apsaimniekošanu), nomas tiesību izsole var tikt
rīkota tikai starp pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem.
III. Lēmums par zemesgabala iznomāšanu
14. Zemes komisija lēmumu par zemes gabala iznomāšanu pieņem ne agrāk kā mēneša laikā no informācijas par
iznomājamiem zemesgabaliem publicēšanas šo noteikumu 7.punktā minētajā kārtībā.
15. Lēmums par zemes nomas tiesību izsoli tiek pieņemts gadījumos:
15.1. ja noteikumu 8.punktā minētajā termiņā uz zemesgabala nomu piesakās vairākas personas;
15.2. ja iznomājamā zemes gabala platība ir lielāka par 0.05ha.
16. Lēmumā par zemesgabala iznomāšanu norāda:
16.1. iznomājamā zemesgabala adresi, kadastra numuru vai apzīmējumu un zemesgabala platību;
16.2. zemesgabala izmantošanas mērķi vai norādi, ka zemesgabala nomnieks var izmantot zemesgabalu
mērķim, kas atbilst Valkas novada teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
16.3. nomas līguma termiņu;
16.4. zemes nomas maksu vai zemes nomas maksas sākotnējo apmēru (ja tiks rīkota nomas tiesību izsole);
16.5. īpašus noteikumus, ja tādi ir.
17. Neapbūvētu zemesgabalu nomas līguma termiņa noteikšanas pamatprincipi:
17.1. zemesgabalam, uz kura tiks būvēts patstāvīgs īpašuma objekts – vismaz 10 gadi;
17.2. zemesgabalam, uz kura tiks būvēta īslaicīgas lietošanas būve – ne ilgāk kā uz 5 gadiem;
17.3. zemesgabalam ielas sarkano līniju robežās – ne ilgāk kā uz 5 gadiem, paredzot atceļošu nosacījumu, ja
tiek uzsākta ielas būvniecība, rekonstrukcija vai inženierkomunikāciju ierīkošana vai arī zemesgabals ir
nepieciešams gājēju vai transporta satiksmes organizēšanai;
17.4. zemesgabalam, kurš tiks izmantots mazdārziņa, augļudārza, palīgsaimniecības vai zaļās zonas
labiekārtošanai – ne ilgāk kā uz 5 gadiem bez apbūves tiesībām, paredzot atceļošu nosacījumu, ja
zemesgabals ir nepieciešams Valkas novada domei pašvaldību funkciju nodrošināšanai;
17.5. zemesgabalam pagaidu būvju izvietošanai - uz būvniecības darbu laiku, bet ne ilgāk kā uz 2 gadiem;
17.6. pārējos gadījumos iznomāšanas termiņu nosaka, izvērtējot zemesgabala tiesisko statusu, iznomāšanas
mērķi, spēkā esošos normatīvos aktus un Domes lēmumus, iespēju robežās ievērojot iesniedzēja
vēlmes;
17.7. Izņēmuma kārtā, izvērtējot katra konkrētā gadījuma faktiskos un tiesiskos apstākļus, pieļaujams noteikt
atšķirīgu nomas termiņu, kas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Valkas novada
domes lēmumiem.
18. Iznomājot zemesgabalu ar apbūves tiesībām:
18.1. nomniekam 1 gada laikā no nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanas dienas Valkas novada
Būvvaldē jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāvā;
18.2. nomniekam 3 gadu laikā no nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanas dienas jābūt uzsāktai
būvobjekta būvniecībai;
18.3. nomniekam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā jāuzbūvē un jānodod
ekspluatācijā būvniecības objekts, noformējot nepieciešamos dokumentus;
18.4. atsevišķos gadījumos pēc nomnieka motivēta iesnieguma būvniecības termiņš var tikt pagarināts,
izvērtējot esošo situāciju un Domei pieņemot attiecīgu lēmumu. Maksimālais būvniecības termiņš nedrīkst
pārsniegt nekustamā īpašuma nomas līguma termiņu;
18.5. ja nomnieks uzsākto būvniecību nepabeidz nekustamā īpašuma nomas līguma darbības laikā, tad
nomnieka pienākums ir par saviem līdzekļiem sakārtot zemesgabalu sākotnējā stāvoklī 3 mēnešu laikā
pēc nekustamā īpašuma nomas līguma termiņa beigu datuma, ja puses nav vienojušās par citu
nepabeigtā būvniecības objekta izmantošanas kārtību.
19. Personai, kurai, pamatojoties uz Domes lēmumu, ir piešķirts nomā zemesgabals, ir pienākums trīs mēnešu
laikā no lēmuma spēka stāšanas dienas parakstīt līgumu ar Valkas novada domi par attiecīgā zemesgabala nomu.
20. Gadījumā, ja persona neizpilda Noteikumu 19. punkta noteikumus, tad Domei ir tiesības atcelt attiecīgo
lēmumu un pieņemt lēmumu par zemesgabala piešķiršanu nomā citai personai.
21. Gadījumos, kad nekustamais īpašums ir iznomāts ar apbūves tiesībām, bet nekustamā īpašuma apbūves
blīvums pēc objekta (ēkas, būves) nodošanas ekspluatācijā ir mazāks par 50%, iznomātā nomas platība tiek
pārskatīta un precizēta uz nepieciešamo platību objekta (ēku, būvju) apsaimniekošanai, uzturēšanai un
saimnieciskās darbības veikšanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
IV. Nomas tiesību izsole
22. Neapbūvētu zemesgabalu nomas tiesību izsole tiek rīkota pamatojoties uz Domes lēmumu.
23. Neapbūvētu zemes gabalu nomas tiesību izsoli rīko Komisija tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai
darījumos ar lauksaimniecības zemi.

24. Nomas tiesību izsoles rezultātus apstiprina un lēmumu par nomas līguma noslēgšanu pieņem Dome.
25. Ja nomas tiesību izsole ir atzīta par nenotikušu, turpmāk zemesgabalu iznomā, izsludinot jaunu nomas tiesību
izsoli.
26. Lēmums par zemesgabala iznomāšanu, zaudē spēku, ja zemesgabals netiek iznomāts 1 gada laikā pēc šī
lēmuma pieņemšanas.
V. Nomas līguma izbeigšana
27. Nomas līgums tiek izbeigts, ja:
27.1. beidzies Līguma termiņš;
27.2. puses rakstveidā vienojušās par Līguma izbeigšanu;
27.3. Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktos noteiktajās procedūrās, kas saistītas ar zemes iznomāšanas
mērķi, tiek saņemts atzinums, ka Zemes gabalu nav iespējams izmantot iznomātajam mērķim;
27.4. Nomnieks ir zaudējis īpašuma tiesības uz ēkām/būvēm (piemēro gadījumos, kad Zemesgabals iznomāts
Nomniekam piederošo ēku/būvju uzturēšanai);
27.5. ēkas/būves gājušas bojā (piemēro gadījumos, kad Zemesgabals iznomāts Nomniekam piederošo
ēku/būvju uzturēšanai) un tās normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir dzēstas no Valsts Kadastra reģistra
informācijas sistēmas;
27.6. Nomnieks ir ieguvis īpašuma tiesības uz Zemes gabalu.
28. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, neatlīdzinot zaudējumus, ja:
28.1. Zemes gabals nepieciešams tālākai pašvaldības funkciju nodrošināšanai, par to 1 (vienu) mēnesi
iepriekš rakstveidā brīdinot nomnieku (piemēro līgumiem ar zemes iznomāšanas mērķi lauksaimniecība), saglabājot Nomnieka tiesības ievākt sezonas ražu;
28.2. Ministru kabinets izdevis rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda - attiecībā uz rezerves zemes fonda un zemes reformas pabeigšanai paredzētajiem zemes
gabaliem;
28.3. iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā
trešajai personai kā līdzvērtīgā zeme, par to rakstiski brīdinot nomnieku;
28.4. Nomnieks divu gadu laikā nav veicis nomas maksas un citus Līgumā paredzētos maksājumus pilnā
apmērā;
28.5. Nomnieks izmanto iznomāto Zemes gabalu citiem mērķiem nekā noteikta Nomas līgumā;
28.6. gada laikā no Nomas līguma parakstīšanas brīža Nomnieks nav uzsācis iznomātās zemes gabala
apsaimniekošanu atbilstoši nomas Līgumā paredzētajiem mērķiem;
28.7. Nomnieks Zemes gabalu bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas iznomā trešajām personām.
29. Ēkas un būves, kas nomas līguma termiņa laikā uzbūvētas bez Iznomātāja piekrišanas, izņemot tās, kas jau
pirms nomas līguma noslēgšanas ir patstāvīgs Nomnieka īpašuma objekts, uzskatāmas par nelikumīgu
būvniecību ar visām no tā izrietošajām sekām.
VI. Noslēguma jautājums
30. Kontroli par Noteikumu 18.1, 18.2, 18.3. un 19.punktu ievērošanu veic Attīstības un plānošanas nodaļas
Teritorijas plānošanas daļa.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

1.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 28.janvāra
noteikumiem Nr.4
„Par pašvaldības zemes iznomāšanas kārtību Valkas novadā”

Valkas novada domei
FIZISKAS PERSONAS IESNIEGUMS PAR ZEMES NOMU
1. Ziņas par iesniedzēju:
1.1. Vārds, uzvārds _____________________________________________________________________
1.2. Personas kods _____________________________________________________________________
1.3. Dzīvesvietas deklarētā adrese
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.4. Faktiskā dzīvesvietas adrese (ja nav deklarētā adrese)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.5. Tālrunis__________________________________________________________________________

2. Ziņas par zemesgabalu, ko vēlas nomāt:
2.1. Adrese __________________________________________________________________________
2.2. Zemesgabala nomas mērķis: ________________________________________________________
2.3. Nepieciešamā zemesgabala platība (ha) ___________________
2.4. Vēlamais nomas termiņš (gados) _________________________

3. Piezīmes (papildus informācija, ko iesniedzējs uzskata par nepieciešamu sniegt)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________

___________________________

/datums/

/paraksts/

2.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 28.janvāra
noteikumiem Nr.4
„Par pašvaldības zemes iznomāšanas kārtību Valkas novadā”

Valkas novada domei
JURIDISKAS PERSONAS IESNIEGUMS PAR ZEMES NOMU
1. Ziņas par iesniedzēju:
1.1. Uzņēmuma nosaukums ______________________________________________________________
1.2. Vienotais reģistrācijas numurs _________________________________________________________
1.3. Uzņēmuma juridiskā adrese:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.4. tālrunis, fakss, e-pasts
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.5. Banka, norēķinu konts
____________________________________________________________________________________

2. Ziņas par zemesgabalu, ko vēlas nomāt:
2.1. Adrese __________________________________________________________________________
2.2. Zemesgabala nomas mērķis: ________________________________________________________
2.3. Nepieciešamā zemesgabala platība (ha) ___________________
2.4. Vēlamais nomas termiņš (gados) _________________________

3. Piezīmes (papildus informācija, ko iesniedzējs uzskata par nepieciešamu sniegt)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________

_______________________________

/datums/

/paraksts/

23.§
Iesnieguma par dzīvokļa Valkā, Kūru ielā 9, dzīvoklis 4, atsavināšanu izskatīšana
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata pašvaldībai piederošā dzīvokļa Valkā, Kūru ielā 9 dzīvoklis 4, īrnieces *** 2016.gada 4.janvāra
iesniegumu (reģistrēts 04.01.2016. Nr.3-3/16/5) ar lūgumu un ierosinājumu atļaut viņai atsavināt īrēto dzīvokli Valkā,
Kūru ielā 9, dzīvoklis 4.
*** ar 2007.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 33.§) tika piešķirts dzīvoklis Valkā, Kūru ielā 9,
dzīvoklis 4.
Minētā dzīvokļa īres līgums starp Valkas pilsētas domi un *** noslēgts 2007.gada 27.jūlijā.
Dzīvoklis, pieteikuma iesniedzējai piešķirts pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
7., 14. un 15.pantu un Valkas pilsētas domes 2007.gada 23.maija Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu”.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 20. pants nosaka, ka šajā likumā paredzētajos gadījumos
un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz
dzīvojamās mājas privatizācijai un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām.
Izvērtējot iepriekšminēto var secināt, ka *** iesniegums par dzīvokļa atsavināšanu nav atbalstāms un ir noraidāms.
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2016.gada 15.janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 1.§) un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 20.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR
– 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Noraidīt ***, 2016.gada 4.janvārī iesniegto iesniegumu par dzīvokļa Valkā, Kūru ielā 9, dzīvoklis 4, atsavināšanu,
jo minētais dzīvoklis piešķirts iesnieguma iesniedzējai kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā.
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 Administratīvā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
24.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa iela 3, atkārtotu izsoles organizēšanu
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Atbilstoši Valkas novada domes 2015.gada 24.septembra sēdes lēmumam (protokols Nr.13.,10.§), Par
pašvaldības īpašuma Valkā, Raiņa iela 3, izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, šā gada 19.novembrī
plkst.11:00 bija paredzēta nekustamā īpašuma – Valkā, Raiņa iela 3, izsole.
Līdz noteiktajam termiņam uz izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks, neskatoties uz to, ka informācija par
izsoles rīkošanu, izsoles vietu un laiku bija publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (09.10.2015.Nr.198(5516)),
vietējā laikrakstā „Ziemeļlatvija” (publicēts 13.10.2015.), kā arī Valkas novada domes mājaslapā www.valka.lv. Visos
sludinājums ir publicēts identisks teksts, kurā norādīts gan izsoles objekta apraksts, izsoles sākumcena,
reģistrācijas maksa, nodrošinājuma naudas apjoms, maksāšanas veids, kā arī izsoles laiks, vieta un reģistrācijas
pieteikumu pieņemšanas laiks un vieta.
Atsavināšanas objekts: nekustamais īpašums Valkā, Raiņa iela 3, sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu: 9401 001 0321, platība 0.1139ha, uz zemes gabala atrodas Valkas novada domei piederoša
dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 9401 001 0321. Nekustamais īpašums reģistrēts Valkas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.483 uz Valkas novada pašvaldības vārda.
Ar Valkas novada domes 2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13,10.§) tika nolemts noteikt
izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam Valkā, Raiņa iela 3:
1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 8748.00 (astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro);
2. nodrošinājuma apmēru EUR 874.0 ( astoņi simti septiņdesmit četri euro);
3. atsavināšanas izsoles soli EUR 100,00 (viens simts euro);
4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 ( trīsdesmit euro).
Izsoles objekta nosacītā cena veidojusies ņemot vērā sekojošu informāciju:
1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 2015.gada
3.septembrī sagatavoto nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa iela 3, visvairāk iespējamo tirgus vērtību: EUR
1130.00 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit euro un 00 centu);
2. saskaņā ar datiem no Valsts zemes dienesta, zemes gabala kadastrālā vērtība uz 2015.gada 1.janvāri ir
EUR 2597.00, ēku kadastrālā vērtība uz 01.01.2015. sastāda EUR 5824.00, kopā: EUR 8421.00

3. Ar zemes gabala atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 327.31 (trīs simti
divdesmit septiņi euro un 31 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
- zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva): EUR 35.57 (trīsdesmit pieci euro, 57 centi);
- „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”, pakalpojums Objekta tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar
2015.gada 3.septembrī sagatavoto cenas piedāvājumu ir EUR 121.00 ar PVN.
- Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta 1999.gada 15.aprīlī. saskaņā ar Arhīvu likumu, bankas un
grāmatvedības dokumentu glabāšanas termiņš ir 5 gadi. Tas nozīmē, ka uz šodienu nav iespējams
konstatēt patiesos 1999.gadā veiktos izdevumus par zemes gabala robežu kadastrālo uzmērīšanu un
reģistrāciju zemesgrāmatā, tādēļ, ņemot vērā šodienas izcenojumus, izdevumi par zemes gabala kadastrālo
uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā kopumā sastāda – EUR 170.74 (viens simts septiņdesmit euro un
74 centi).
Apspriežot jautājumu par tālāko rīcību ar minēto nekustamo īpašumu, ņemot vērā šodienas situāciju, Pašvaldības
īpašuma privatizācijas komisija pēc diskusijām nolemj rīkot atkārtotu izsoli, iepriekš noteiktajai izsoles sākuma cenai
pieskaitot pirmās izsoles organizēšanas izdevumus.
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2016.gada 15.janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 2.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto daļu; 10.pantu, 13.pantu un 32.panta
1.daļas pirmo punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 3.panta
pirmās daļas 2.punktu un 7.panta pirmo daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atsavināt otrajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Valkā,
Raiņa ielā 3, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: 9401 001 0321, platība 0.1139ha, un
dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 9401 001 0321 001.
2. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam Valkā, Raiņa iela 3:
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 9000.00 (deviņi tūkstoši euro);
2.2. nodrošinājuma apmēru EUR 900.0 (deviņi simti euro);
2.3. atsavināšanas izsoles soli EUR 200,00 (divi simts euro);
2.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 (trīsdesmit euro).
3. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (pielikumā).
4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2016. gada 16.martā plkst. 10:00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva apspriežu
telpā.
5. Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un
„Valkas Novada Vēstis”, kā arī mājas lapā www.valka.lv .
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1, 24.§)
Nekustamā īpašuma
Valkā, Raiņa iela 3, Valkas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
I. Vispārīgie jautājumi
1. Izsoles rīkotājs – Valkas novada domes Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija, Beverīnas ielā 3,
Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
2. Izsoles mērķis – atsavināt nekustamo īpašumu –– Raiņa iela 3, Valka, Valkas novadā (turpmāk – nekustamais
īpašums), un nodot to Pircēja īpašumā.
3. Par piedalīšanos izsolē dalībnieks maksā reģistrācijas maksu – EUR 30,00 (trīsdesmit euro).
4. Papildus dalības maksai dalībnieks maksā nodrošinājumu EUR 900.0 (deviņi simti euro).
5. Visi maksājumi ir veicami euro.
6. Maksājumi ir veicami Valkas novada domes reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134,
A/S”SEB BANKA”, Valkas NG, kods UNLALV2X.
II. Informācija par nekustamo īpašumu
7. Informācija par nekustamo īpašumu:
7.1. Nekustamā īpašuma adrese
Raiņa iela 3, Valka, Valkas novadā
7.2. Kadastra numurs
9401 001 0321

7.3.

Nekustamā īpašuma sastāvs

7.4.
7.5.
7.6.

Īpašnieks
Apgrūtinājumi
Ēkas tehniskais stāvoklis

7.7.
7.8.

Cita informācija
Papildus informācija

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0321 un kopējo
platību 1139 m2, dzīvojamā māja 9401 001 0321 001 ar kopējo
platību 131.2 m2
Valkas novada dome
Saskaņā ar spēkā esošo Valkas novada teritorijas plānojumu
Dzīvojamā ēka celta 1924.gadā.
Konstruktīvo pamatelementu tehniskais stāvoklis 45%
Lietošanas mērķis – (NĪLM kods 0601).
Par Nekustamo īpašumu pie Valkas novada domes Izpilddirektora
Aivara Cekula, telefons:647 07620.

III. Izsoles sākuma cena un norise
8. Izsoles sākumcena - EUR 9000.00 (deviņi tūkstoši euro)
9. Izsole notiks 2016.gada 16. martā plkst. 10:00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā,
pirmajā stāvā – apspriežu telpā.
10. Izsole ir atklāta, mutiska, ar augšupejošu soli.
11. Izsolē piedalās tikai tie dalībnieki, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesīgi iegūt īpašumā
zemi un ēku un ir izpildījuši šo noteikumu IV nodaļas prasības.
12. Pirmais un turpmākie solīšanas soļi: EUR 200,00 (divi simti euro).
IV. Izsoles dalībnieki
13. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, pretendentam līdz 2016.gada 15.marta plkst.12:00 jāiesniedz Valkas novada
domē Beverīnas ielā 3, Valkā, 16.kabinetā šādi dokumenti:
Nr.p.k.
13.1.
13.2.

Fiziskai personai
pieteikums par piedalīšanos izsolē
personu
apliecinoša
dokumenta
kopija, uzrādot oriģinālu

13.3.

maksājuma
dokumentu
kopija,
uzrādot oriģinālu, kas apliecina 3. un
4.punktā
noteikto
maksājumu
veikšanu,
ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks
– notariāli apliecināta pilnvara un
pilnvarnieka pases kopija, uzrādot
oriģinālu.

13.4.

Juridiskai personai
pieteikums par piedalīšanos izsolē
apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai
izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu)
kompetences apjomu
maksājuma dokumentu kopija, uzrādot oriģinālu, kas
apliecina 3. un 4.punktā noteikto maksājumu
veikšanu,
ja juridisko personu pārstāv cita fiziskā persona –
notariāli apliecināta pilnvara un pilnvarnieka pases
kopija, uzrādot oriģinālu.

14. Izsoles komisija var pārbaudīt vai pretendentam Latvijā, vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150,00.
15. Pretendentus, kuri nav izpildījuši šo noteikumu 13.punkta prasības, neiekļauj izsoles dalībnieku sarakstā un pēc
informācijas saņemšanas par viņu bankas norēķinu kontu, atmaksā viņiem nodrošinājumu.
16. 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, nepieļauj dalību izsolē un neatmaksā
nodrošinājumu. Atkārtotas izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.
17. Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.
V. Izsole
18. Izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpās uzrāda pasi un ar parakstu uz izsoles noteikumiem,
apliecina, ka viņš ar tiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot.
19. Ja izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu,
uzskatāms, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli.
20. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
21. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu.
Ja solītājs atsakās parakstīties, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
22. Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem neatmaksā
nodrošinājumu.
23. Pēc protokola parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem Izziņu (skat.pielikumā), kurā
norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. Rēķins par nosolīto nekustamo īpašumu tiek
sagatavots un izsūtīts izsoles uzvarētājam piecu darba dienu laikā pēc izsoles protokola apstiprināšanas Valkas
novada domes sēdē.

VI. Izsoles rezultāti
24. Par izsoles uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu.
25. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu.
26. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu, par ko tiek paziņots izsoles uzvarētājam.
27. Piedāvātā augstākā summa, Izsoles uzvarētājam, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā līdz
2016.gada 16.jūnijam. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā ir iesniegts kredītiestādē
attiecīgais maksājumu uzdevums (bankas atzīme).
28. Izsoles uzvarētāja samaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā. Nokavējot
27.punktā noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, nodrošinājums tiek
zaudēts par labu Valkas novada pašvaldībai.
29. Pēc 27.punktā noteiktā maksājuma samaksas, izsoles rezultāti tiek apstiprināti Valkas novada Domes sēdē.
30. Pirkuma līgums ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts 30 dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes
sēdē.
31. Ja izsoles uzvarētājs neveic nosolītās cenas samaksu šo noteikumu 27.punktā noteiktajā termiņā, tiesības
nopirkt nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas nosolītājam.
32. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas
paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu.
33. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 33.punktā piešķirtās tiesības, izsole atzīstama
par nenotikušu.
34. Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē vai skaitās neieradušies uz izsoli, saņem atpakaļ iemaksāto
nodrošinājumu viena mēneša laikā. Lai saņemtu nodrošinājumu, izsoles dalībnieki iesniedz izsoles rīkotājam
iesniegumu ar norādi par bankas norēķinu kontu, uz kuru nodrošinājums ir jāpārskaita.
35. Izsoles dalībnieki samaksāto reģistrācijas maksu atpakaļ nesaņem.
VII. Noslēguma jautājums
36. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

IZZIŅA
par izsolē iegūto objektu
Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds,

uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums

____________________________________________________________________________________________
adrese un tālruņa numurs
____________________________________________________________________________________________
izsolē, kas notika 2016.gada _______________ Valkā, Beverīnas ielā 3,
ieguva īpašumā nekustamo īpašumu: Raiņa iela 3, Valka, Valkas novads, kadastra numurs 9401 001 0321
Objekta sākumcena: EUR 9000.00 (deviņi tūkstoši euro un 00 centu)
Iemaksāts nodrošinājums: EUR 900.00 (deviņi simti eiro un nulle centi)
Nosolītā cena: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Summa apmaksai (nosolītā cena, atņemot iemaksāto drošības naudu), kas jāveic līdz 2016.gada 16.jūlijam
____________________________________________________________________________________
Izziņai ir informatīvs raksturs, maksājumi jāveic pēc Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības piesūtītā
rēķina
Izsoles komisijas priekšsēdētājs _____________________________________
Protokoliste _____________________________________________________

25.§
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „***” atsavināšanu
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo: ***, 2016.gada 13.janvāra iesniegumu par zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9488 006 0212, Valkas pagastā atsavināšanu, tika konstatēts:
1) Zemes gabals “***” ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0212, platība 21.9ha, atrodas Valkas novada Valkas
pagasta administratīvajā teritorijā, nekustamā īpašuma “***”, kadastra numurs 9488 006 0008, sastāvā.
2) Pēc ziņām no Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 006
0212, platība 21.9ha, ir bijis piešķirts lietošanā ***. Zemes gabals nav apbūvēts.
3) Ar Valkas pagasta padomes 2009.gada 10.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.§) uz zemes gabalu Valkas
pagastā „***”, kadastra apzīmējums 9488 006 0212, *** tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības, atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta 1.daļas 3.punktam.
4) Augstāk minētās personas iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi. Saskaņā ar
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daļu,
zemes nomas pirmtiesības realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās
dienas.
5) 2009.gada 21.augustā starp Valkas pagasta pārvaldi un *** ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.82 par zemes
gabala Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums 9488 006 0212, platība 21.9ha nomu.
Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2019.gada 31.decembrim.
6) likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
5.daļas 2.punkts nosaka, ka Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā
termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi;
7) pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu, pašvaldībai
piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi
tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
8) saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu iegūst
likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu;
9) saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos„ 27.pantu, darījumus var veikt tikai ar īpašumu, uz
kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to, pirmkārt, ir jāveic augstāk minētā zemes
gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas darbības, kas saistītas
ar nekustamā īpašuma atsavināšanu;
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2016.gada 15.janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 3.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova,
V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma Valkas pagastā “***”, kadastra numurs 9488 006 0008, sastāvā reģistrētā,
pašvaldībai piekrītoša, neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0212, platība 21.9ha, vairāk
vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā
īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
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 Administratīvā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).

26.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
___________________________________________________________________________
(V.Rogainis, A.Sjademe)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada domes
Dzīvokļu komisijas 2016. gada 20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1 ),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, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2 - istabu dzīvokli mājā
Nr.22-13, Sēļos, Valkas pagastā, kopējā platība 53,5 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
2. P i e š ķ i r t ***, pēdējā deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības I kārtas reģistrā, 1- istabas
dzīvokli Tirgus ielā 12-29, Valkā , kopējā platība 27,2 m2, dzīvojamā platība 19,1 m2, 4.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “Valkas Namsaimnieks” (Rīgas ielā 22,Valkā).
3. P i e š ķ i r t ***, pēdējā deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2 - istabu
dzīvokli Varoņu ielā 30-4, Valkā, kopējā platība 43,3 m2, dzīvojamā platība 26,5 m2, 1.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe –daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “Valkas Namsaimnieks” (Rīgas ielā 22,Valkā).
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).
27.§
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja 2016.gada 18.janvāra rīkojuma Nr.6-v
“Par dāvanas naudas veidā piešķiršanu” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
2016.gada 16.janvārī Valkas pagasta iedzīvotājai *** bija 100 gadu jubileja. Valkas novada dome priekšsēdētāja
personā sveica jubilāri. Līdz šim pieņemtā prakse ir dāvināt 100 euro naudas veidā, veicot pārskaitījumu uz jubilāra
bankas kontu. Ņemot vērā to, ka 2015.gada decembra domes sēdē šis jautājums nebija skatīts, Valkas novada
domes priekšsēdētājs 2016.gada 18.janvārī izdeva rīkojumu Nr.6-v “Par dāvanas naudas veidā piešķiršanu”.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības
nolikums” 16.15.punktu domes priekšsēdētājs ārkārtas gadījumos izdod rīkojumus par jautājumiem, kas ir domes
kompetencē, kuri pēc tam apstiprināmi tuvākajā domes sēdē.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta un Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības
nolikums” 16.15.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova,
V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2016.gada 18.janvāra rīkojumu Nr.6-v “Par dāvanas naudas
veidā piešķiršanu” (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
28.§
Par “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas” izsniegšanu
___________________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Nekustamie īpašumi ar
lūgumu izsniegt Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts – grants un smilts atradnē “Omuļi (I
iecirknis)”, kas atrodas Valkas novadā, Ērģemes pagastā, nekustamā īpašumā “Valsts mežs 94520020048”, ar
kadastra Nr.94520020048, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94520020049.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26.punta un 27.punkta prasībām, Akciju sabiedrība “Latvijas valsts
meži”, lai saņemtu atļauju, iesniegumam ir pievienojusi:
1. derīgo izrakteņu atradnes pasi ar pielikumiem uz 9 lapām;
2. izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu uz 1 lapas;
3. Valmieras reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus ar grozījumiem – 8 lapas;
4. Zemesgrāmatu apliecību uz 2.lpp;
5. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26.punktu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Izsniegt Akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.***, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
smilts – grants un smilts atradnē “Omuļi” (I iecirknis), kas atrodas Valkas novadā, Ērģemes pagastā,
nekustamā īpašumā “Valsts mežs 94520020048”, ar kadastra Nr.94520020048, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 94520020049.
2. Atļauju izsniegt pēc valsts nodevas EUR 142,29 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvi nomaksas.
3. Uzdot Valkas novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Guntai Smanei reģistrēt atļauju “Atļauju
izsniegšanas žurnāla” – papīra formā ar kārtas skaitli 1-2016 un pēc attiecīgo dokumentu uzrādīšanas nodot
Atļauju īpašniekam, kā arī informēt Valsts vides dienestu par izsniegto bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju.
4. Apstiprināt sekojošus pielikumus lēmumam:
4.1. 1.pielikums – Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi;
4.2. 2.pielikums – Karte vai plāns, kurā attēlo atradnes robežu, atļaujas adresāta īpašuma vai nomā esošo
zemes gabalu robežas, atļaujas laukuma robežu ar robežpunktiem, tabula ar robežpunktu koordinātēm
LKS-92TM sistēmā
4.3. 3.pielikums - Derīgo izrakteņu ieguves limits.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201
1.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 28.§)
Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi
1. Maksimālais derīgo izrakteņu ieguves limits atļaujas darbības laikā atradnē “Omuļi” (I iecirknis”) licences
laukumā saskaņā ar LVĢMA 2007.gada 27.decembrī izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu periodā no
2005.gada 4.novembra līdz 2017.gada 26.decembrim tiek noteikts 273.4 tūkst. m3 smilts – grants (A kategorijas
krājumi) un 34.5 tūkst. m3 smilts (A kategorijas krājumi) apjomā.
2. Nostiprināt dabā licences laukuma robežpunktus un saglabāt tos visā atļaujas darbības laikā, obligāti ievērojot
derīgo izrakteņu krājuma aprēķina robežas.
3. Atradnes izstrādes dziļums nedrīkst pārsniegt derīgo izrakteņu krājuma aprēķina dziļumu.
4. Atļaujā noteiktajā licences laukumā uzskaitīt iegūtās smilts – grants un smilts apjomus un krājumu atlikumus.
5. Ne retāk kā reizi piecos gados un /vai pēc ieguves limita izbeigšanās, Valmieras reģionālā vides pārvaldē un
Valkas novada domē iesniegt licences laukumā esošā karjera topogrāfisko plānu, kuru jāsagatavo Latvijas
normālo augstumu sistēmu epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
6. Veicot saimniecisko darbību karjerā, ievērot likumu “Par zemes dzīlēm” un “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”,
kā arī Ministru kabineta 06.09.2015 noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” prasības.
7. Veicot saimniecisko darbību karjerā, ievērot Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes
27.04.2007 izsniegtos tehniskos noteikumus Nr.291-2007-945200 (ar 05.10.2010. grozījumiem) prasības.

8. Derīgo izrakteņu ieguvi veikt saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātu un saskaņotu derīgo
izrakteņi ieguves projektu.
9. Pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas karjera rekultivācija jāuzsāk gada laikā.
10. Rekultivācijas veidu saskaņot ar pašvaldību.
11. Bez speciālas izpētes un atļaujas karjerā aizliegts ierīkot atkritumu izgāztuvi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 28.§)

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

3.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 28.§)

BIEŽI SASTOPAMO DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES ATĻAUJA
Nr. 1-2016
Izsniegta

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281

Atradnes nosaukums
Atradnes administratīvā
piederība un adrese

Atradne “Omuļi” (I iecirknis)

Derīgo izrakteņu veids

Valkas novadā, Ērģemes pagastā, nekustamā īpašumā “Valsts mežs
94520020048”, ar kadastra Nr.94520020048, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 94520020049
Smilts – grants un smilts
Atļauja izsniegta 2016.gada ___.februārī
un ir derīga līdz 2017.gada 26.decembrim

Pielikumā:
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Pielikuma nosaukums
Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi
Karte vai plāns, kurā attēlo atradnes robežu, atļaujas adresāta īpašuma vai nomā esošo
zemes gabalu robežas, atļaujas laukuma robežu ar robežpunktiem, tabula ar
robežpunktu koordinātēm LKS-92TM sistēmā
Derīgo izrakteņu ieguves limits

Lpp. skaits
1
1
1

Atļaujas pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.
Pašvaldības pārstāvis: Priekšsēdētājs V.A.Krauklis __________________________

Z v*
Piezīme. • Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v ") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

29.§
Par Valkas novada Ozolu pamatskolas reorganizāciju
_______________________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, U.Ozoliņa, S.Pilskalne)
Lēmuma apspriešanā un balsošanā par to deputāte L.Ziemiņa nepiedalās.
Lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu ilgtspējīgu vispārējās izglītības tīklu un lai nodrošinātu pašvaldības finanšu
līdzekļu un materiālo resursu racionālu un efektīvu izmantošanu, nepieciešams pārstrukturizēt Valkas novada skolu
tīklu, reorganizējot Valkas novada pagastu pamatskolas. Reorganizācijas rezultātā pamatskola tiktu pārveidota par
sākumskolu, kurā tuvāk dzīves vietai mācīsies pirmsskolas un 1.-6. klases izglītojamie, bet 7.-9. klases
izglītojamajiem tiktu nodrošināta iespēja mācīties Valkā. Nokļūšanai Valkā pašvaldība nodrošinātu transportu un
iespēju dzīvot dienesta viesnīcā Valkā. Pēdējos gados skolu ēkās ir ieguldīti finanšu līdzekļi, lai ēka un telpas būtu
atbilstošas mūsdienu izglītības prasībām - drošas un modernas. Ir veikta administratīvā pārstrukturizācija - visām
pagastu pamatskolām ir pievienotas pirmsskolas izglītības grupas. Jau vairākus gadus samazinās izglītojamo skaits
novadā, un pamatizglītības apguve lauku pamatskolās tiek organizēta, veidojot apvienotās klases. Izglītības kvalitāti
ietekmē materiāli tehniskais nodrošinājums un pedagoģiskā personāla nodrošinājums, kā arī tā kvalifikācija.
Strādājot apvienotajās klasēs, samazinās pedagogu darba slodze, kā sekas šim procesam ir tas, ka kļūst sarežģīti
nodrošināt skolu ar kvalificētiem pedagogiem speciālistiem mācību priekšmetos ar nelielu stundu skaitu.
2015. gada rudenī notika Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas organizētās vadības sarunas ar katras
skolas vecākiem un uzklausīts vecāku viedoklis par iespējamo risinājumu - sākumskolas izveidi. Vecāki pauda
viedokli, ka attālums un ceļā pavadītais laiks ir svarīgs faktors, lai izvēlētos tuvāku mācību iestādi. 2016. gada
11. janvāra Izglītības, kultūras un sporta komitejā, kurā piedalījās visu vispārizglītojošo skolu direktori, tika
sagatavots priekšlikums par pagastu skolu reorganizāciju. Diskusijā ar skolu direktoriem tika apzināti dažādi faktori,
kas jāņem vērā, plānojot tālāko novada skolu tīkla attīstību, un katras konkrētās skolas reālo situāciju. No
priekšsēdētāja saņemta informācija par iespējamo atbalstu reorganizētām izglītības iestādēm pašvaldībās 2014.2020. gadu struktūrfondu plānošanas periodā, ja reorganizācijas lēmums tiks pieņemts līdz 1.februārim.
Izvērtējot katras skolas atrašanās vietu, skolēnu skaitu, pedagogu nodrošinājumu un bērnu iespējas nokļūt
Valkā, sākumskolas izveide ir iespējama Ērģemē un Vijciemā. Kārķu pamatskolas bērniem ceļā uz Valku būtu

jāpavada nesamērīgi liels laiks un tuvāk atrodas Naukšēnu novada vidusskola. Garš ceļš un slikts ceļa stāvoklis ir
maršrutā Ozolu skola – Valka un tuvākās izglītības iestādes ir Gaujienā, Grundzālē, Bilskā, bet prognozējamais
izglītojamo skaits ir ļoti mazs.
Balstoties uz iepriekšminēto, tiek secināts, ka Valkas novadā skolu tīklu veidos viena vidusskola Valkā
(apvienojot Valkas pamatskolu un Valkas ģimnāziju, domes lēmums 29.10.2015.), trīs sākumskolas (1.-6.kl.) ar
pirmsskolas grupām Ērģemē, Zvārtavā un Vijciemā, viena pamatskola (1.-9.kl.) Kārķos (Kārķu pamatskola netiek
reorganizēta).
Pagastu pamatskolu reorganizācija jānoslēdz līdz 2017./2018.mācību gada sākumam, lai būtu pietiekams laiks
sagatavot reorganizācijas procesu un uzlabot sākumskolas mācību vidi, tādējādi nodrošinot vēl augstākas kvalitātes
izglītības iespējas novada izglītības iestādēs atbilstoši izglītojamo vecumposmam un vajadzībām.
Lai nodrošinātu reorganizācijas procesu, nepieciešams izveidot darba grupu, kas risinās organizatoriskos
jautājumus.
Līdz domes sēdei notika domes pārstāvju tikšanās ar pagastus skolu vecākiem un skolotājiem 18.janvārī
Ērģemes pamatskolā, 21.janvārī Vijciema pamatskolā, 27.janvārī Ozolu pamatskolā. Tikšanās laikā tika apzināts
viņu viedoklis.
Tikšanās parādīja, ka vietējā Ērģemes un Vijciema sabiedrības lielākā daļa un viedokļu līderi ir kategoriski pret
skolu reorganizāciju, jo uzskata, ka tas ir sākums pilnīgai skolu slēgšanai, kas savukārt apdraud pagasta
dzīvotspēju. Savukārt Zvārtavas pagastā sabiedrība saprot situāciju, kāda ir izveidojusies.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 11.janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punkta un Izglītības
likuma 26.panta 1. un 4. daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, K.Simonova,
V.Rogainis, M.Kreilis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, A.Sjademe), PRET – 1 deputāts (V.Zariņš),
ATTURAS – 2 deputāti (V.Šaicāns, S.Pilskalne),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Uzsākt Ozolu pamatskolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4412901069, juridiskā adrese Ozolu skola,
Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4701) reorganizāciju, pārveidojot to par Ozolu sākumskolu, kas
turpinās realizēt Ozolu pamatskolas licencētās un akreditētās izglītības programmas.
2. Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama līdz 2017.gada 31.augustam.
3. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no Valkas novada
pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.
4. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļai veikt nepieciešamās darbības reorganizācijas nodrošināšanai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, tajā skaitā saskaņošanu ar IZM, izveidot
reorganizācijas darba grupas, kā arī nodrošināt nepieciešamo domes lēmumu sagatavošanu un pieņemto
lēmumu izpildi.
5. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
30.§
Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2016.gadam
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis,)
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju Valkas novadam 2016. gadā piešķirts finansējums
EUR 16 615,00 mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu
obligātā izglītības vecuma izglītojamajiem. Finansējums aprēķināts saskaņā ar izglītības iestādēs uz 2015.gada
1.septembri reģistrēto izglītojamo skaitu. 2015.gada 1.septembrī pašvaldības izglītības iestādēs reģistrēti 111
izglītojamie 5.-6.gadīgo apmācības programmā un 767 izglītojamie 1.-12.klasēs. Vienam izglītojamam 2016.gadā
paredzēts vidēji EUR 18,92 mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei. Finansējuma sadalē ievērota proporcija
64% mācību literatūrai un 36% mācību līdzekļiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis,
L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali Valkas novadā 2016.gadam mācību līdzekļu un mācību literatūras
iegādei (pielikumā).
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt finanšu līdzekļu iekļaušanu izglītības iestāžu budžeta tāmēs.
3. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 30.§)
Mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto
valsts budžeta līdzekļu sadale 2016.gadam
Valkas novada pašvaldības izglītības iestādēm

Finansējums

1174
985
719
1155
7228
3878

t.sk.
Valsts budžeta
kapitālo
izdevumu
transferti
pašvaldībām
noteiktam
mērķim (mācību
literatūra), EUR
751
630
460
739
4626
2482

Valsts budžeta
uzturēšanas
izdevumu
transferti
pašvaldībām
noteiktam mērķim
(mācību līdzekļi),
EUR
423
355
259
416
2602
1396

1362

872

490

72

114

73

41

6

16615

10633

5982

878

kopā, EUR

Ērģemes pamatskola
Kārķu pamatskola
Ozolu pamatskola
Vijciema pamatskola
Valkas pamatskola
Valkas ģimnāzija
Pirmsskolas izglītības iestāde
Pasaciņa
Bērnu un jauniešu centrs Mice Rūķu skola
Kopā:
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Obligātā
izglītības
vecuma
izglītojamie
62
52
38
61
382
205

V.A.Krauklis

31.§
Par dzīvojamās mājas ”Mežbrēķi” uzņemšanu bilancē
___________________________________________________________________________
(R.Priede)
Nekustamais īpašums Valkas novada Zvārtavas pagastā „Mežabrēķi”, sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu: 9496 008 0128, platība 1.87ha, kas piekrīt pašvaldībai. Uz zemes gabala atrodas Valkas novada
domei piederoša ēkas, dzīvojamā māja un palīgēka Īpašuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu nav
nostiprinātas zemesgrāmatā.
Ar Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra sēdes lēmumu tika nolemts uzsākt pašvaldībai piekrītošā
nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā „Mežbrēķi”, kadastra numurs 9496 008 0128 atsavināšanas procedūru un
reģistrēt nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā „Mežabrēķi”, kadastra numurs 9496 008 0128 zemesgrāmatā uz
Valkas novada domes vārda.
Ar 1993. gada 9. novembra Pieņemšanas - nodošanas aktu starp Zvārtavas pagasta pašvaldību un SIA “Gauja”,
kurā norādīts, ka likvidējamā SIA “Gauja” nodod Zvārtavas pagasta pašvaldībai dzīvojamo māju “Mežbrēķi” un
saimniecības ēku.
2015.gada decembrī ir saņemts sertificētas mērnieces Aidas Indusas sagatavots zemes gabala Zvārtavas
pagastā “Mežbŗēķi”, situācijas plāns, no kura ir redzams, ka uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja.
Saimniecības ēka laika gaitā sabrukusi
Nepieciešams uzņemt Valkas novada domes bilancē uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 94960080128
esošo dzīvojamo māju “Mežbrēķi”.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas
17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis,
M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:

1. Uzņemt Valkas novada domes bilancē Valkas novada domei piekritīgo dzīvojamo māju “Mežbrēķi”, kas atrodas
uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 94960080128, ēkas vērtība tiks reģistrēta pēc ēkas tehniskās
inventarizācijas veikšanas.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
32.§
Par siltumtrašu atzaru nomu no SIA „Valkas Namsaimnieks”
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
SIA „Valkas Namsaimnieks” īpašumā ir siltumtrašu atzari, pa kuriem notiek siltumenerģijas piegāde objektiem,
kuru īpašnieks ir Valkas novada dome, un par kuru novadītā siltuma gala patērētājs ir Valkas novada dome.
Tā kā siltumenerģijas tarifus Valkas pilsētā nosaka Valkas novada dome un SIA „Valkas Namsaimnieks” veic
tikai siltumenerģijas pārvades un iekasēšanas funkcijas, tad būtu lietderīgi iznomāt no SIA „Valkas Namsaimnieks”
tos siltumtrašu atzarus, pa kuriem tiek pievadīta siltumenerģija Valkas novada domes ēkām.
Jau kopš 2014.gada 30.janvāra Valkas novada dome nomā no SIA „Valkas Namsaimnieks” siltumtrases atzarus
sākot no maģistrālajām siltumtrasēm uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksu, uz Valkas pamatskolu un uz
Pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaciņa”. Minētos siltumtrašu atzarus Valkas novada dome izmanto sev piederošo
būvju nodrošināšanai ar siltumenerģiju. Līdz šim spēkā esošā nomas līguma termiņš beidzās 2015.gada
31.decembrī, bet faktiski Valkas novada dome turpina izmantot minētos siltumtrašu atzarus, tādēļ ir ierosinājums
noslēgt atkārtoti nomas līgumu ar termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta un 21.panta
1.daļas 23.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova,
V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Noslēgt ar SIA „Valkas Namsaimnieks” nomas līgumu par siltumtrases atzaru sākot no maģistrālajām
siltumtrasēm uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksu, uz Valkas pamatskolu un uz Pirmsskolas izglītības iestādi
„Pasaciņa” nomu uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim. Siltumtrašu atzarus izmantot Valkas novada domei
piederošo būvju nodrošināšanai ar siltumenerģiju.
2. Noteikt, ka nomas maksa par līguma 1.punktā minēto objektu nomu ir EUR 35 000,- bez PVN par visu līguma
darbības periodu.
3. Uzdot priekšsēdētāja vietniekam juridiskajos un sociālā darba jautājumos sagatavot nomas līguma projektu un
iesniegt priekšsēdētājam parakstīšanai.
4. Atļaut SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim parakstīt SIA „Valkas Namsaimnieks” vārdā šī lēmuma
1.punktā minēto līgumu.
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs un SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
33.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “***”
___________________________________________________________________________
(D.Zalužinska, V.A.Krauklis)
Valkas novada domē 2016. gada 22. janvārī ir saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr. 3.1.1./16/140) no
sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā SIA) “***” par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu
nekustamajiem īpašumiem Valkā, Parka ielā 25A; Parka ielā 25F; Parka ielā 23A; Parka ielā 23C; Parka iela 25C;
Meža iela 2D, Varoņu iela 35, Varoņu iela 35A un dzīvoklim Varoņu iela 40, dz.40, pamatojoties uz Valkas novada
domes saistošo noteikumu Nr.20, „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”, 14
punktu, un ēkai Valkā, Parka ielā 25G, Kadastra Nr. 9401 007 0152 001, pamatojoties uz Valkas novada domes
saistošo noteikumu Nr. 20, „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”, 12.2.
punktu.
Saistošie noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tiek piešķirtas pamatojoties uz personas
iesniegumu, ja personai nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz
EUR 14.23.
SIA „***” nav nekustamā īpašuma nodokļu parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem.
Nekustamā īpašuma nodoklis par 2016. gadu, par iesniegumā minētajiem īpašumiem ir aprēķināts:
Īpašums
Aprēķināts 2016. gadā 25% atlaide
15.49
Z-Meža iela 2D
61.95
4.33
Z-Parka iela 23A
17.31
20.86
Ē-Parka iela 23A
83.42

Z-Parka iela 23C
Ē-Parka iela 23C
Z-Parka iela 25A
Ē-Parka iela 25A
Z-Parka iela 25C
Ē-Parka iela 25C
Z-Parka iela 25F
Z-Varoņu iela 35
Ē-Varoņu iela 35
Z-Varoņu iela 35A
Ē-Varoņu iela 35A
DZ-Varoņu iela 40-40

41.82
129.48
51.41
952.04
60.24
159.42
16.34
33.74
755.84
67.32
843.63
58.24

Ē-Parka iela 25G
Kopā

553.91
3886.11

10.46
32.38
12.85
238.03
15.06
39.86
4.09
8.44
188.97
16.83
210.91
14.56
90% atlaide
498.52
1331.64

Saistošo noteikumu 14. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25% apmērā var piešķirt preču
ražošanas uzņēmumiem, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis iepriekšējā taksācijas gadā pārsniedz EUR 21 343.08.
Saistošo noteikumu 20.6. punkts nosaka, ka, lai saņemtu nodokļa atvieglojumus 14.punkta kārtībā, nodokļa
maksātājam Valkas novada domē jāiesniedz Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par iepriekšējā gadā samaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Saskaņā ar izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes, SIA „***” 2015.gadā ir iemaksājis budžetā
iedzīvotāju ienākuma nodokli EUR 141 697.50 apmērā.
Ņemot vērā augstāk minēto Valkas novada dome ir tiesīga piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25%
apmērā SIA “***”, par nekustamajiem īpašumiem Valkā, Meža iela 2D, Kad Nr. 9401 007 0023; Parka ielā 23A, Kad
Nr. 9401 007 0112; Parka ielā 23C, Kad Nr. 9401 007 5109; Parka ielā 25A, Kad Nr. 9401 007 0228; Parka ielā
25C, Kad Nr. 9401 007 0027; Parka ielā 25F, Kad Nr. 9401 007 0236; Varoņu iela 35, Kad Nr. 9401 007 0222,
Varoņu iela 35A, Kad Nr. 9401 007 0202 un dzīvoklim Varoņu iela 40, dz.40, Kad Nr. 9401 900 0689.
Saistošo noteikumu 12.2.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā var piešķirt, ja
persona izbūvē Valkas novadā ražošanas objektus, darba vietu radīšanai, par saviem finanšu līdzekļiem, veicot
ieguldījumus, kas pārsniedz nekustamā īpašuma nodokļa summu par kārtējo gadu, divus gadus pēc ražošanas
objekta nodošanas – ekspluatācijā.
Saistošo noteikumu 20.4.punkts nosaka, ka, lai saņemtu nodokļa atvieglojumus 12.2.punkta kārtībā, nodokļa
maksātājam Valkas novada domē jāiesniedz izziņa un pierādošie dokumenti par taksācijas gadā ieguldītajiem
finanšu līdzekļiem ražošanas objektu būvniecībā.
SIA “***” ir iesniedzis Valkas novada domē Aktu par būves nodošanu ekspluatācijā, kur būvniecības kopējās
izmaksas ir uzrādītas EUR 431 563.31 apmērā.
Ņemot vērā augstāk minēto Valkas novada dome ir tiesīga piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90%
apmērā SIA “***”, par ēku Valkā, Parka ielā 25G, Kadastra Nr. 9401 007 0152 001.
Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa atlaides apmērs sastāda EUR 1331.64 (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit
viens eiro un sešdesmit četri centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 3.daļu, Valkas novada domes saistošo
noteikumu Nr.20, „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”, 14. un 12.2.punktu
un LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1 . Piemērot SIA “***”, reģistrācijas Nr.***, juridiskā adrese ***, Valka, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par
2016. gadu, 25% apmērā par nekustamiem īpašumiem Valkā, Meža iela 2D, Kad Nr. 9401 007 0023; Parka
ielā 23A, Kad Nr. 9401 007 0112; Parka ielā 23C, Kad Nr. 9401 007 5109; Parka ielā 25A, Kad Nr. 9401 007
0228; Parka ielā 25C, Kad Nr. 9401 007 0027; Parka ielā 25F, Kad Nr. 9401 007 0236; Varoņu iela 35, Kad Nr.
9401 007 0222, Varoņu iela 35A, Kad Nr. 9401 007 0202, dzīvoklim Varoņu iela 40, dz.40, Kad Nr. 9401 900
0689 un 90% apmērā, par ēku Valkā, Valkā, Parka ielā 25G, Kadastra Nr. 9401 007 0152 001, kopsummā
EUR 1331.64 (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit viens euro un sešdesmit četri centi).
2 . Uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu, veikt izmaiņas nekustamā
īpašuma nodokļu uzskaites programmā.
3 . Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.
pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā (Valmieras
tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).

34.§
Par zāles Beverīnas ielā 3 nodošanu biedrības "Latvijas –Igaunijas institūts”
lietojumā izglītojošu bezmaksas pasākumu rīkošanai, noslēdzot sadarbības līgumu
___________________________________________________________________________
(A.Jurjāne, V.A.Krauklis, A.Sjademe)
Biedrība „Latvijas–Igaunijas institūts” (reģ. nr. 441030180300) paredzējusi rīkot seminārus, kas varētu interesēt
vairāk apmeklētāju, nekā biedrības lietojumā nodotās telpas Semināra ielā 29 var uzņemt. Tie ir bezmaksas
izglītojoši semināri un lekcijas par sabiedrībai aktuālām tēmām (piemēram, bēgļu integrācija Latvijā u.c.). Biedrība
lūdz atļauju izmantot šiem pasākumiem zāli Beverīnas ielā 3 bez maksas, ikreiz saskaņojot laiku. Ir paredzēti 1-2
pasākumi mēnesī, vakaros.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punkta un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Latvijas–Igaunijas institūts” (reģ. nr. 441030180300), ar kuru nodot
lietojumā 1-2 reizes mēnesī zāli pašvaldības ēkas otrajā stāvā Beverīnas ielā 3 uz laiku līdz vienam gadam
izglītojošu bezmaksas pasākumu rīkošanai.
2. Domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot sadarbības līgumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
35.§
Par ceļu uzņemšanu bilancē
___________________________________________________________________________
(J.Dienavs, V.A.Krauklis,)
Veicot Valkas novada ceļu uzskaites pārbaudi, tika konstatēts, ka Valkas novadā ir ceļi, kuri ir nepieciešami
piekļuvei vairākām dzīvojamajām ēkām, bet kuri nav pašvaldību ceļu uzskaitē. Pagastu pārvaldes nav tiesīgas veikt
šo ceļu uzturēšanas darbus, lai gan, piemēram pa ceļu “Naglas – Bāliņi” brauc arī pašvaldības skolēnu autobuss.
Vairumā gadījumu zeme zem šiem ceļiem ir iemērīta daudzos privātīpašumos, sakarā ar to, ka zemes reformas
laikā trūka vienotu kritēriju zemju zem ceļiem īpašumu tiesību noteikšanā. Šobrīd Zemes pārvaldības likums ļauj
sakārtot zemju zem ceļiem īpašumtiesības, atsavinot tās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā īpašuma atsavināšanu.
Lēmuma minētie ceļi ir iekļauti arī topošajā Valkas nova domes teritorijas plānojumā.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova,
V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis),
PRET - nav, ATTURAS – nav),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Uzņemt no 2015.gada Valkas novada domes bilancē Valkas novadā esošos ceļus, saskaņā ar lēmuma pielikumā
esošo sarakstu.
2. Valkas novada domes meliorācijas speciālistam sastādīt un iesniegt Grāmatvedības un finanšu nodaļā
pamatlīdzekļu pieņemšanas aktus.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmuma
(sēdes protokols Nr.1, 35.§.)
Valkas novada domes bilancē uzņemamo ceļu saraksts

Nr.

1.

Pagasts

Nosaukums

garums

platums

nolietojums

m

m

%

Pašreizējā
vērtība
EUR

Zemes
īpašnieks

Bērzu iela

213

5

80

1546,38

privātīpašumi

2.

Liepu iela

305

5

80

2214,30

privātīpašumi

3.

Valža iela

317

5

80

2301,42

privātīpašumi

4.

Saknītes - Kukris

2410

5

bez segas

960,56

5.

Ērģemes

Centrs - garāžas

314

6

0

27898,00

privātīpašumi

6.

Dišleri - Jaunķiguļi

780

6

80

6795,36

privātīpašumi

7.

Kalnjāņgloži – Pumpuri

550

6,8

80

5430,48

privātīpašumi

8.

Krāces - Jaunmuižnieki

400

5

40

8712,00

privātīpašumi

9.

Mētras – Senči – Lazdas

650

5

0

27898,00

privātīpašumi

10.

Naglas - Bāliņi

1750

6;4

80

7650,03

privātīpašumi

12.

Veckārķi - Raudupes

400

5

bez segas

227,76

pašvaldība

Apsītes – Lībieši

1140

4

bez segas

519,28

privātīpašumi

14.

Buli – Jauntilgaļi

260

5

80

1887,6

pašvaldība

15.

Burga – Jaunlubāni

490

4

80

2845,92

privātīpašumi

16.

Oši – Zemītes

110

4

10

2874,96

pašvaldība

17.

Pedele – Ķeizarpurvs

3330

9

40; 80

117481,32

pašvaldība

18.

Taigas – Avoti

19.

Žurbas - Apsītes

13.

20.
21.

Kārķu

pašvaldība

Valkas

Zvārtavas

Bērzkalni – Puriņi 1
Ozolskolas ceļš

Valkas novada domes priekšsēdētājs

170

8

80

1974,72

pašvaldība

1350

6

80

11761,2

pašvaldība

910

8

80

10570,56

93

3,5

0

2516,58

(personiskais paraksts)

privātīpašumi
pašvaldība

V.A.Krauklis

36.§
Par izstāšanos no Latvijas Pašvaldību savienības
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
2009.gada 30.jūlijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par dalību biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”
(protokols Nr.4, 43.§), ar kuru pēc administratīvi teritoriālās reformas kā jaunizveidotā Valkas novada pašvaldība
nolēma apstiprināt dalību minētajā biedrībā.
Biedrības darbības pamatmērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju vietējo un reģionālo interešu pilnīgāku
pārstāvību. Viens no biedrības uzdevumiem saskaņā ar statūtiem ir pārstāvēt Biedrības un tās biedru intereses un
aizstāvēt to tiesības valsts varas un pārvaldes institūcijās. Diemžēl aizvien izteiktāka kļūst tendence, ka Latvijas
Pašvaldību savienība pārstāv galvenokārt republikas pilsētu intereses, bet reģionālo pašvaldību intereses paliek
otrajā plānā, kaut tās veido gan skaitliski, gan teritorijas ziņā lielāko Latvijas daļu. Tas spilgti izpaužas Eiropas
Savienības finansējumu sadalījumā, kur republikas pilsētām tiek piešķirts proporcionāli daudz lielāks finansējums kā
pārējām novadu pašvaldībām kopā, bet Latvijas Pašvaldību savienība nav strikti iestājusies par taisnīgāku
sadalījumu.
Novadu pašvaldībām caur Latvijas Pašvaldību savienību kļūst aizvien grūtāk pārstāvēt savas intereses ne tikai
finanšu piesaistes jautājumos, bet arī citās jomās, jo aizvien vairāk dominē lielo pilsētu intereses.

Bez tam Latvijas Pašvaldību savienība ir palielinājusi biedru naudas apmēru 2016.gadam par 6%, neskatoties
uz to, ka ne Valkas novada pašvaldībai, ne arī daudzām citām Latvijas pašvaldībām budžeta pieaugums nemaz
nesasniedz 6% attiecībā pret iepriekšējo gadu.
Saskaņā ar biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” statūtu 3.4.punktu Biedrs var jebkurā laikā izstāties no
Biedrības iesniedzot valdei pašvaldības domes lēmumu par izstāšanos no Biedrības.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu
un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 10.§) un vadoties
no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 95.panta 4.daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
S.Pilskalne, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atstāt jautājumu bez izskatīšanas.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

