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SĒDES

PROTOKOLS

Nr. 8
Valkā,
Sēde sasaukta 2016.gada 30.jūnijā plkst.10.00.
Sēdi atklāj 2016.gada 30.jūnijā plkst.10.00.

2016.gada 30.jūnijā

Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Kancelejas vadītāja Gundega Ukre.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Agris SIMULIS, Valdis ROGAINIS, Kristīne SIMONOVA,
Maruta STABULNIECE, Vita BĒRZIŅA, Aivars SJADEME, Aivars GAILIS, Sandra PILSKALNE, Valdis
ŠAICĀNS, Sergejs KUNCEVIČŠ, Viesturs ZARIŅŠ,
Nepiedalās deputāti:
Andis SULA – slimo
Unda OZOLIŅA – atvaļinājumā
Mārtiņš KREILIS – aizņemts pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aivars Cekuls – novada domes izpilddirektors
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Līga Čukure – novada domes jurists
Antra Ķīkule – iekšējās kontroles galvenā speciāliste
Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs
Evija Smane – sabiedrisko attiecību speciāliste
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Guntis Vilguts – datortīklu administrators
Gunta Smane – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Sarmīte Reke – arhivāre
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks
Iveta markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietniece
Viktors Kaņepe – speciālists – finanšu analītiķis
Jānis Krams – Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Feliks Bošs – Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja v.i.
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes sēdi un iepazīstina ar tās darba kārtību.
Deputāti atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti - V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš, PRET –
nav, ATTURAS – nav, nobalsoja par domes priekšsēdētāja piedāvāto DARBA KĀRTĪBU:
1. Par nolikuma Nr.3 “Valkas novada domes arhīva nolikums” un reglamenta Nr.1 “Valkas novada
domes Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas reglaments” apstiprināšanu.
2. Par Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes arhīva nolikuma apstiprināšanu.
3. Par nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Tīne” uz zemes gabaliem Dzelzceļa līnija “ValkaIgaunijas robeža”.
4. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu novadgrāvim
Valkas pagastā “Ķeizarpurvs - Pedele”.

5. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.7 “Par Pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Mētras” atsavināšanas procedūras izbeigšanu un
nomas līguma noslēgšanu.
7. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmuma “Par Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1,1.§) 20., 21.,
22., 27., 61.un 65.pielikumā.
8. Par finansiālu atbalstu Starptautisko Baltijas suņu daudzcīņas sacensību rīkošanā.
9. Par finansiālu atbalstu mācībām koledžā Ķīnā.
10. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Jauniešu klubs “Pēda””.
11. Par finansiālu atbalstu hokeja treniņnometnei.
12. Par līdzmaksājuma noteikšanu Valkas Mākslas skolā.
13. Par līdzmaksājuma noteikšanu J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā.
14. Par finansiālu atbalstu Jaunsargu nometnes rīkošanā.
15. Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu.
16. Par projektu “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”.
17. Par finansiālu atbalstu Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas pedagogu saliedēšanas
semināram.
18. Par saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets”
apstiprināšanu.
19. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas nolikuma apstiprināšana.
20. Par 2016./2017.akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām.
21. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
22. Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Sterēļi” atsavināšanas procedūras atkārtotu
uzsākšanu.
23. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Valkā, Ķieģeļceplis.
1.§
Par nolikuma Nr.3 “Valkas novada domes arhīva nolikums” un
reglamenta Nr.1 “Valkas novada domes Dokumentu un arhīva pārvaldības
ekspertu komisijas reglaments” apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(S.Reke)
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes arhivāres Sarmītes Rekes iesniegto Valkas
novada domes arhīva nolikumu un Valkas novada domes Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu
komisijas reglamentu.
Minētie dokumenti nepieciešami, lai dokumentu un arhīva pārvaldība pašvaldībā tiktu īstenota
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 8.punktu, Arhīvu likumu, 2012.gada 6.novembra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”, kā arī citiem ar
arhīva darbību saistītajiem normatīvajiem aktiem un dokumentiem.
Arhīva nolikums jāapstiprina no jauna, jo tajā, saskaņā ar vairākiem no jauna pieņemtiem
normatīvajiem aktiem, veikti būtiski labojumi un papildinājumi. Izmaiņas izdarītas arī Ekspertu komisijas
nolikumā un, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības
noteikumi” 8. un 10.punktu, iepriekšējais dokumenta nosaukums “Valkas novada domes Ekspertu
komisijas nolikums” nomainīts pret nosaukumu “Valkas novada domes Dokumentu un arhīva pārvaldības
ekspertu komisijas reglaments”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu
(protokols Nr.7, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 8.punkta, 41.panta
1.daļas 2.punkta un MK 2016.gada 6.novembra noteikumu Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības
noteikumi” 10.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr.3 “Valkas novada domes arhīva nolikums” (pielikumā).
2. Apstiprināt reglamentu Nr.1 “Valkas novada domes Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu
komisijas reglaments” (pielikumā).
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2010. gada 28. janvāra nolikumu Nr.2 “Valkas novada domes arhīva
nolikums” un nolikumu Nr.3 “Valkas novada domes ekspertu komisijas nolikums” (protokols Nr.1, 7.§).
4. Lēmuma izpildi kontrolē kancelejas vadītāja Gundega Ukre.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
2016.gada 30.jūnijā

Valkā

Nr.3

APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.8, 1.§)
VALKAS NOVADA DOMES ARHĪVA
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar Arhīvu likumu un likuma
“Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Valkas novada domes darbībā izveidojušies uzkrātie informatīvi vērtīgie dokumenti (pastāvīgi un
ilgstoši glabājamie dokumenti, to skaitā personālsastāva dokumenti) veido Valkas novada domes
arhīvu, kas ir Latvijas Nacionālā arhīva fonda sastāvdaļa.
Valkas novada domes arhīva (turpmāk tekstā – arhīvs) darbs tiek organizēts saskaņā ar šo
nolikumu, kurā ir fiksēts arhīvā glabājamo dokumentu sastāvs, arhīva uzdevumi, funkcijas un
tiesības.
Par arhīva darbu kopumā ir atbildīgs Valkas novada domes izpilddirektors.
Par arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu, apstrādi, aprakstīšanu,
savlaicīgu nodošanu pastāvīgā glabāšanā valsts arhīvā un arhīvglabātavas uzturēšanu kārtībā,
atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir atbildīga ar Valkas novada domes izpilddirektora rīkojumu ieceltā
atbildīgā persona - Valkas novada domes arhivāre.
Arhīva darbība tiek organizēta saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”14. panta 2. daļas 8.punktu,
Arhīvu likumu, Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un
arhīvu pārvaldības noteikumi” un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar
Valkas novada domes lēmumiem, Valkas novada domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora
norādījumiem un šo nolikumu.
Arhīva darbībā ar padomdevēja tiesībām piedalās dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu
komisija (turpmāk – Ekspertu komisija), kuras kompetencē ir lietu nomenklatūras, dokumentu uzziņu
sistēmas, dokumentu glabāšanas termiņu un arhīvisko vērtību, dokumentu iznīcināšanas aktu
izskatīšana un izvērtēšana, kā arī citas Ekspertu komisijas reglamentā norādītās funkcijas.
Mainoties Valkas novada domes izpilddirektoram vai arhivārei, tiek veikta arhīva dokumentu esības
un fiziskā stāvokļa pārbaude, kas tiek fiksēta dokumentu nodošanas – pieņemšanas aktā. Norādītā
uzdevuma veikšanai ar Valkas novada domes izpilddirektora rīkojumu tiek izveidota komisija vismaz
3 cilvēku sastāvā.
Pieņemot un nododot lietas tiek pārbaudīts:
8.1. arhīva lietu esības un fiziskais stāvoklis;
8.2. fonda lieta (vairāklīmeņu arhīviskie apraksti, uzskaites saraksti, akti par iztrūkstošajām lietām,
akti par nodošanu-pieņemšanu pastāvīgā valsts glabāšanā, akti par dokumentu esības un
fiziskā stāvokļa pārbaudēm, arhīva pases, dokumentu iznīcināšanas akti u. c);
8.3. arhīva inventārs.
II. Arhīva dokumentu sastāvs

9.

Arhīvs glabā:
9.1. Valkas novada domes lietvedībā pabeigtus dokumentus;
9.1.1. Pastāvīgi glabājamos dokumentus;
9.1.2. Ilgstoši glabājamos dokumentus;
9.2. Likvidēto Valkas novada domes iestāžu dokumentus;
9.3. Fonda lietu (vairāklīmeņu arhīviskie apraksti, uzskaites saraksti, akti par nodošanu – pieņemšanu
pastāvīgā valsts glabāšanā, akti par dokumentu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudēm, akti par
iztrūkstošajiem dokumentiem, dokumentu iznīcināšanas akti, arhīva pases u.c.).

III. Arhīva uzdevumi un funkcijas
10. Arhīva galvenie uzdevumi:
10.1. Apstrādāt, aprakstīt, uzkrāt, uzskaitīt, saglabāt un izmantot, līdz nodošanai valsts arhīvā,
pastāvīgi un ilgstoši glabājamos dokumentus, kas radušies pašvaldības darbības laikā.

10.2. Savlaicīgi sagatavot un noteiktā termiņā nodot valsts arhīvam pastāvīgi glabājamos
dokumentus.
10.3. Lai veiktu arhīva uzdevumus, atbildīgais par arhīvu īsteno šādas funkcijas:
10.3.1. Sniedz metodisko palīdzību struktūrvienībām (darbiniekiem), izstrādājot lietu
nomenklatūru, kā arī tās kopsavilkumu;
10.3.2. Piedalās lietu iekārtošanas lietvedībā, kontrolē un to sagatavošanā nodošanai arhīvā;
10.3.3. Kopā ar Ekspertu komisiju organizē dokumentu vērtības ekspertīzi lietvedībā;
10.3.4. Piecu gadu laikā pēc dokumentu pārvaldības perioda beigām pārņem no novada domes
struktūrvienību darbiniekiem lietvedībā pabeigtus pastāvīgi un ilgstoši glabājamos
dokumentus un sagatavo tos glabāšanai arhīvā;
10.3.5. Veido un uztur kārtībā pastāvīgi un ilgstoši glabājamo dokumentu uzskaiti, sastāda
vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas, lietu uzskaites sarakstus, to pielikumus un
arhīviskos aprakstus;
10.3.6. Veido un papildina arhīvā glabājamo dokumentu uzziņas sistēmu (vēsturiskās izziņas,
apraksti, kartotēkas, uzskaites saraksti, vairāklīmeņu arhīviskie apraksti u.c.);
10.3.7. Veic dokumentu atlasi iznīcināšanai, sastāda dokumentu iznīcināšanas aktus un
atbilstoši noteikumiem veic dokumentu iznīcināšanas procedūru.
10.3.8. Uzkrāj un saglabā arhīvā pieņemtos dokumentus;
10.3.9. Sagatavo pastāvīgi glabājamos dokumentus nodošanai valsts arhīvā un valsts noteiktajā
termiņā nodod tos pastāvīgā glabāšanā Valmieras zonālajā valsts arhīvā;
10.3.10. Dokumenti, kuri nepieciešami novada domes funkciju un uzdevumu pildīšanai ilgāk,
pastāvīgā valsts glabāšanā tiek nodoti pēc tam, kad iestādei to izmantošana vairs nav
nepieciešama;
10.3.11. Elektroniskie dokumenti un dokumenti, kuros ietverto informāciju veido attēls vai skaņa
un kuri uztverami un izmantojami ar attiecīgu iekārtu palīdzību (audiovizuālie un
kinematogrāfiskie dokumenti, fotogrāfijas un skaņu dokumenti), tiek nodoti pastāvīgā
valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā ne vēlāk kā piecus gadus pēc to radīšanas
vai saņemšanas, ja citā likumā nav noteikts citādi;
10.3.12. Arhīvs valsts arhīva noteiktā termiņā veic arhīva fondu un lietu uzskaiti, sastāda arhīva
pasi un iesniedz to Valmieras zonālajā valsts arhīvā;
10.3.13. Nodrošina arhīva dokumentu pieejamību un izmantošanu (izsniedz arhīva izziņas, uz
laiku lietošanā arhīva dokumentus u.c.);
10.3.14. Piedalās lietvedības un arhīva darba normatīvo dokumentu izstrādāšanā;
10.3.15. Uztur tīrību un kārtību arhīvglabātavā, kā arī ievēro ugunsdrošības noteikumus un
prasības pareiza mikroklimata, temperatūras un gaisa mitruma uzturēšanā.
IV. Arhīva tiesības
11. Lai īstenotu minētās funkcijas, arhīvam ir tiesības:
11.1. Pieprasīt no novada domes struktūrvienībām (darbiniekiem) ievērot noteikumus, kas nosaka
lietu iekārtošanu lietvedībā un to sagatavošanu nodošanai arhīvā;
11.2. Informēt novada domes vadību par struktūrvienībām (darbiniekiem), kuri neievēro
noteikumus, kas nosaka lietu iekārtošanu lietvedībā, kā arī savlaicīgi (arhivāra norādītajā
datumā) neiesniedz arhīvā nododamās lietas un prasīto informāciju par dažādiem dokumentu
pārvaldības jautājumiem.
11.3. Iesniegt novada domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, izpilddirektoram
priekšlikumus par dokumentu un arhīva pārvaldības darba uzlabošanas jautājumiem;
11.4. Informēt Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālo valsts arhīvu par Valkas novada domes
iecelto atbildīgo amatpersonu, kas nodrošina Valkas novada domes arhīva dokumentu
sakārtošanu, aprakstīšanu, uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu un savlaicīgu
nodošanu glabāšanā valsts arhīvam.
11.5. Pieaicināt par konsultantiem Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālā valsts arhīva
speciālistus.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V. A. Krauklis

REGLAMENTS
2016.gada 30.jūnijā

Valkā

Nr.1
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.8, 1.§)

Valkas novada domes
Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas reglaments
Izdots saskaņā ar MK 06.11.2016. noteikumu Nr. 748
“Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” 10.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Reglaments nosaka Valkas novada domes Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas
(turpmāk - Ekspertu komisija) izveidošanas un sēžu norises kārtību, funkcijas un tiesības, kas
saistītas ar Valkas novada domes dokumentārā mantojuma veidošanu, uzkrāšanu, izvērtēšanu,
saglabāšanu, pieejamību, izmantošanu un tālāku nodošanu valsts glabāšanā.
2. Ekspertu komisija darbojas saskaņā ar Arhīvu likumu, 2012. gada 6.novembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un citiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva, Valkas novada domes
priekšsēdētāja (turpmāk – domes priekšsēdētājs) vai izpilddirektora norādījumiem un Dokumentu un
arhīva pārvaldības Ekspertu komisijas reglamentu.
3. Ekspertu komisijai ir padomdevēja tiesības. Tās lēmumus apstiprina domes izpilddirektors, bet īpašos
gadījumos – valsts arhīvs. Ekspertu komisija sadarbojas ar Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu un
arhīvu pārvaldības Ekspertu komisijas Valmieras zonālā valsts arhīva apakškomisiju.
4. Ekspertu komisija ar domes izpilddirektora rīkojumu tiek izveidota četru cilvēku sastāvā, no kuriem
vismaz viens ir atbildīgs par institūcijas dokumentu vai arhīva pārvaldību. Ekspertu komisijas sastāvā
ir komisijas priekšsēdētājs, sekretārs un komisijas locekļi.
5. Ekspertu komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs pēc vajadzības. Sēdi vada Ekspertu
komisijas priekšsēdētājs un protokolē sekretārs. Sēdes protokolu sekretārs sagatavo piecu darba
dienu laikā pēc sēdes. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.
II. Ekspertu komisijas funkcijas
6. Ekspertu komisija izskata un izvērtē:
6.1. Dokumentu glabāšanas termiņus un arhīvisko vērtību;
6.2. Valkas novada domes dokumentu klasifikācijas shēmu;
6.3. Lietu nomenklatūru;
6.4. Dokumentu uzziņu sistēmas (vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma, vairāklīmeņu arhīviskie
apraksti, glabājamo vienību uzskaites saraksti u.c.);
6.5. Dokumentu iznīcināšanas aktus.
7. Ekspertu komisija piedalās patstāvīgi un ilgstoši glabājamo dokumentu atlasē tālākai glabāšanai, kā
arī īslaicīgi (līdz 10 gadiem ieskaitot) glabājamo dokumentu atlasē iznīcināšanai un iznīcināšanas
procesā.
8. Sagatavo priekšlikumus par konkrētu dokumentu glabāšanas termiņu noteikšanu, kā arī par
glabāšanas termiņu mainīšanu un iesniedz tos izskatīšanai un saskaņošanai Latvijas Nacionālajam
arhīvam.
9. Palīdz sagatavot rīkojumu un lēmumu projektus, ja tādi novada domes darbībā nepieciešami,
lietvedības un arhīva kārtošanas jautājumos.
10. Piedalās lietvedības dokumentu un arhīva pārņemšanas procesos no novada domes iestādēm,
struktūrvienībām to reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā. Piedalās lietvedības dokumentu un
arhīvu pieņemšanas - nodošanas un lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudes procesos, kā arī aktu
sastādīšanā.
11. Sniedz konsultācijas novada domes struktūrvienībām (darbiniekiem) lietvedības un dokumentu
vērtības ekspertīzes jautājumos.
III. Ekspertu komisijas tiesības
12. Lai īstenotu norādītās funkcijas, Ekspertu komisijai ir tiesības:
12.1. Iesniegt novada domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, izpilddirektoram
priekšlikumus dokumentu un arhīva pārvaldības darba uzlabošanai;

12.2. Dot norādījumus novada domes struktūrvienībām (darbiniekiem) par dokumentu kārtošanu,
atlasi un sagatavošanu turpmākai glabāšanai vai iznīcināšanai;
12.3. Pieprasīt no novada domes struktūrvienību darbiniekiem informāciju, kas nepieciešama
dokumentu glabāšanas termiņa un arhīviskās vērtības noteikšanai;
12.4. Pieaicināt par konsultantiem Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālā valsts arhīva
speciālistus.
2.§
Par Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes arhīva nolikuma apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(F.Bošs)
Valkas novada dome izskata Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Feliksa Boša
iesniegto Vijciema pagasta pārvaldes arhīva nolikumu. Minētais dokuments ir nepieciešams, lai noteiktu
Vijciema pagasta pārvaldes dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 8.punktu, Arhīvu likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.748
“Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”, kā arī citiem ar arhīva darbību saistītajiem normatīvajiem
aktiem un dokumentiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu
(protokols Nr.7, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 8.punkta, 41. panta
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.2 “Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes arhīva nolikums” (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
Valkā

2016.gada 30.jūnijā

Nr.4
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.8,2.§)

VALKAS NOVADA VIJCIEMA PAGASTA PĀRVALDES
ARHĪVA NOLIKUMS
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes darbībā izveidojušies uzkrātie informatīvi vērtīgie
(pastāvīgi un ilgstoši glabājamie) dokumenti veido Vijciema pagasta pārvaldes arhīvu (turpmākarhīvs), kas ir Latvijas Nacionālā arhīva fonda sastāvdaļa.
2. Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs kopumā ir atbildīgs par arhīva fonda dokumentu
uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu. Lai veiktu šos pienākumus, Vijciema pagasta
pārvaldes vadītājs ar rīkojumu ieceļ par arhīvu atbildīgo darbinieku.
3. Arhīvs savā darbībā ievēro Arhīvu likumu, 2012. gada 6. novembra Ministru kabineta noteikumus
Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un citus Latvijas Republikas normatīvos aktus,
kā arī Latvijas Nacionālā arhīva, Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja prasības un norādījumus, un
pagasta pārvaldes arhīva nolikumu.
II. Arhīva dokumentu sastāvs
4. Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes arhīvs glabā:
4.1. Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes lietvedībā pabeigtus dokumentus:
4.1.1. pastāvīgi glabājamos dokumentus;
4.1.2. ilgstoši (ilgāk par 10 gadiem) glabājamos dokumentus, to skaitā, personālsastāva
dokumentus.
4.2. Fonda lietas (pastāvīgi un ilgstoši glabājamo dokumentu uzskaites sarakstus, vairāklīmeņu
arhīviskos aprakstus, arhīva pases, aktus par lietu nodošanu valsts arhīvā, aktus par dokumentu

esību un fiziskā stāvokļa pārbaudi, aktus par iztrūkstošajiem dokumentiem, dokumentu
iznīcināšanas aktus u.c.).
III. Arhīva uzdevumi un funkcijas
5. Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes arhīva galvenie uzdevumi:
5.1. Uzkrāt, uzskaitīt, saglabāt un izmantot pastāvīgi un ilgstoši glabājamos dokumentus, to skaitā
personālsastāva dokumentus.
5.2. Savlaicīgi sagatavot un noteiktā termiņā nodot Valsts arhīvam pastāvīgi glabājamos dokumentus.
6. Lai veiktu šos uzdevumus, arhīvs īsteno šādas funkcijas:
6.1. Sastāda lietu nomenklatūru.
6.2. Veic dokumentu vērtības ekspertīzi lietvedībā.
6.3. Pieņem no darbiniekiem glabāšanā, atbilstoši pastāvošiem noteikumiem, noformētas pastāvīgi
un ilgstoši glabājamās lietas (to skaitā personālsastāva lietas).
6.4. Sagatavo lietvedības lietas glabāšanai pagasta pārvaldes arhīvā.
6.5. Veido un uztur kārtībā pastāvīgi un ilgstoši glabājamo dokumentu (to skaitā personālsastāva
dokumentu) uzskaiti, sastāda lietu uzskaites sarakstus, vairāklīmeņu arhīviskos aprakstus u.c.
6.6. Veido un papildina arhīvā glabājamo dokumentu uzziņas sistēmu (dokumentu uzskaites saraksti,
vairāklīmeņu arhīviskie apraksti u.c. ).
6.7. Sastāda dokumentu iznīcināšanas aktus.
6.8. Saglabā arhīvā pieņemtos dokumentus.
6.9. Sagatavo pastāvīgi glabājamos dokumentus nodošanai un Valsts arhīva noteiktajā termiņā
nodod tos pastāvīgā glabāšanā Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālajā valsts arhīvā.
6.10. Valsts arhīva noteiktajā termiņā veic arhīva fondu un lietu uzskaiti, sastāda arhīva pasi un
iesniedz to attiecīgajā Valsts arhīvā.
6.11. Veic arhīva dokumentu izmantošanu (izsniedz arhīva izziņas, uz laiku lietošanā arhīva
dokumentus).
6.12. Piedalās lietvedības un arhīva darba normatīvo dokumentu izstrādāšanā
IV. Arhīva tiesības
7. Lai īstenotu minētās funkcijas, arhīvam ir tiesības:
7.1. Pieprasīt no pārvaldes darbiniekiem ievērot noteikumus, kas nosaka lietu iekārtošanu lietvedībā
un to sagatavošanu nodošanai pagasta pārvaldes arhīvā.
7.2. Iesniegt juridiskās personas vadībai priekšlikumus par arhīva darba uzlabošanas un dokumentu
saglabāšanas jautājumiem.
7.3. Informēt Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālo valsts arhīvu par Vijciema pagasta
pārvaldes iecelto atbilstīgo amatpersonu, kas nodrošina dokumentu sakārtošanu, uzskaiti,
saglabāšanu, izmantošanu un savlaicīgu nodošanu valsts glabāšanā.
7.4. Pieaicināt par konsultantiem Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālā valsts arhīva
speciālistus.
3.§
Par nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Tīne” uz zemes gabaliem
Dzelzceļa līnija „Valka-Igaunijas robeža"
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata SIA „Tīne”, reģ.Nr.44102003610, juridiskā adrese: Tālavas iela 35A, Valka, Valkas
novads, 2016.gada 6.jūnija (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 06.06.2016. Nr.3-3/15/1080)
iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu dzelzceļa atzaram no Valkas pilsētas
(naftas bāze) līdz – Latvijas Igaunijas Valsts robežai no 03.06.2016. uz iespējami garāku laiku. Izskatot ar
lietu saistītos dokumentus tika konstatēts:
Dzelzceļa līnija „Valka – Igaunijas robeža” ir izvietojusies uz trīs zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 9401 002 0110, platība 14850m2, 9401 004 0149, platība 30 356m2, un 9401 005 00013,
platība 51 839m2. Visi minētie zemes gabali un dzelzceļa līnija uz tiem ir reģistrēti zemesgrāmatā uz
Valkas novada domes vārda.
2004.gada 3.jūnijā starp Valkas pilsētas domi un SIA „Tīne” tika noslēgts zemes nomas līgums par
dzelzceļa līnijas „Valka – Igaunijas robeža”, nomu. Nomas līguma termiņš noteikts 5 gadus līdz
2009.gada 4.jūnijam, ar noteikumu, ka līgums automātiski tiek pagarināts vienu reizi uz pieciem gadiem –
līdz 2014.gada 4.jūnijam. Nomas līguma mērķis: saimnieciskās darbības veikšanai, dzelzceļa
izmantošanai pārvadājumu organizēšanai un veikšanai uz nomnieka īpašumu – Valkā, Tālavas iela 35A.

2014.gada 29.maijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par vienošanās slēgšanu ar SIA "Tīne"
par nomas līgumu uz zemes gabaliem "Dzelzceļa līnija Valka-Igaunijas robeža"” (protokols Nr.7, 15. §.) ar
kuru nolēma pagarināt noslēgto nomas līgumu līdz 2015.gada 4.jūnijam.
2015.gada 28.maijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par vienošanās slēgšanu ar SIA "Tīne"
par nomas līgumu uz zemes gabaliem "Dzelzceļa līnija Valka-Igaunijas robeža"” (protokols Nr.8, 15. §.) ar
kuru nolēma pagarināt noslēgto nomas līgumu līdz 2016.gada 4.jūnijam.
Ņemot vērā faktu, ka uz iesnieguma pieņemšanas dienu nomas līgums jau bija beidzies
(04.06.2016.), ir jāizvērtē jauna nomas līguma noslēgšanas lietderība.
Savā iesniegumā SIA “Tīne” norāda, ka nomas līgums nepieciešams ražošanas vajadzībām, bet kā ir
novērots dabā, uz zemes gabaliem esošie sliežu ceļi kalpo tikai tukšo dzelzceļa cisternu uzglabāšanai.
Bez tam jāņem vērā fakts, ka uz iesnieguma iesniegšanas dienu SIA “Tīne” nav veikusi arī nekustamā
īpašuma nodokļa un nomas maksas apmaksu, kopš pagājušā gada pēdējā ceturkšņa.
Iepriekš noslēgtajā nomas līgumā, nomas maksa par nomā nododamajiem zemes gabaliem, tika
noteikta atbilstoši 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu„ 18.punktam – 1.5% no zemes gabala kadastrālās vērtības.
Atsevišķa maksa par inženierbūvju nomu netiek aprēķināta, jo no nomnieka tiek prasīts uzturēt sliežu
ceļus ekspluatācijas kārtībā par nomnieka līdzekļiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu
(protokols Nr.7, 3.§) un vadoties no 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punkta, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pēc nomas maksas un Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas par laika periodu līdz 2016.gada
4.jūnijam pārjaunot zemes nomas līgumu „Par dzelzceļa līnijas Valka – Igaunijas robeža” nomu,
nosakot nomas līguma termiņu līdz 2017.gada 30.jūnijam.
2. Teritorijas plānošanas daļai sagatavot pārjaunoto zemes nomas līgumu un nodot to parakstīšanai,
tikai pēc lēmuma 1.punktā minēto maksājumu veikšanas.
3. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201
4.§
Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
novadgrāvim Valkas pagastā “Ķeizarpurvs – Pedele”
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumam (protokols Nr.4.,27.§), ar kuru
tika nolemts atbalstīt ieceri noteikt pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvju statusu Meliorācijas
sistēmai Valkas novada Valkas pagastā “Ķeizarpurvs – Pedele” un uzdot Attīstības un plānošanas
nodaļai līdz 2016.gada 1.jūnijam veikt darbības, lai apzinātu tos zemes īpašniekus vai tiesiskos
valdītājus, kuru zemes robežās atradīsies pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, lai
noskaidrotu viņu viedokli, izvēloties atbilstošu informēšanas procedūru, 2016.gada 10.maijā zemes
īpašniekiem/ tiesiskajiem valdītājiem, kuru zemes robežās atrodas abi meliorācijas novadgrāvji, tika
izsūtītas vēstules par statusa nozīmi un nepieciešamības pamatojumiem ar lūgumu sniegt viedokli.
Pavisam tika nosūtītas 10 vēstules (jo pieci zemes gabali piekrīt vai pieder pašvaldībai).
Apkopojot koplietošanas novadgrāvja piegulošo zemju īpašnieku viedokli, ir saņemta piekrišana
statusa noteikšanai un nav sniegts neviens apgalvojums, kas liegtu pieņemt lēmumu par statusa
noteikšanu iepriekš minētajam grāvim, jo šis novadgrāvis jau pēc savas būtības šobrīd ir koplietošanas
novadgrāvis.
Zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju pienākums ir kopt grāvjus atbilstoši 2010.gada 7.jūlija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. Piešķirot
statusu, zemju īpašniekiem būs jāturpina veikt novadgrāvju kopšanu un uzturēšanu.
Mainot novadgrāvju statusu, netiks apdraudētas īpašnieka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu,
tai skaitā netiks veiktas izmaiņas zemesgrāmatā. Novadgrāvja daļas no īpašniekiem netiks atsavinātas,
īpašnieki saglabās tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu, kā arī pienākumu ekspluatēt un uzturēt savā
īpašumā esošo meliorācijas sistēmu atbilstoši attiecīgu normatīvo aktu prasībām. Kad īpašnieks veiks
kopšanas darbus sev piederošajā novadgrāvja daļā, tam nebūs nepieciešama pašvaldības piekrišana,

bet, ja pašvaldība plānos veikt kopšanas, projektēšanas vai būvniecības darbus, tai būs jāsaņem
īpašnieku saskaņojums. Pašvaldībai nebūs tiesīga veikt būvniecību, nesaskaņojot ar piegulošo zemju
īpašniekiem.
Statusa piešķiršana ļautu pašvaldībai pretendēt uz valsts iestādes “Lauku atbalsta dienests” un
Eiropas Savienības atbalstu meliorācijas sistēmu atjaunošanai. Iegūstot šādu atbalstu, pašvaldība varētu
veikt novadgrāvju atjaunošanu, neveicot piekritīgo izmaksu aprēķinu par katru piegulošās zemes gabalu.
Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka, piešķirot statusu būtu iespējams veidot vienotu novadgrāvju
apsaimniekošanas un ekspluatācijas sistēmu, nodrošinot teritorijas sakārtošanu un nemainīgu, ezera
faunai draudzīgu ūdens līmeni Zāģezerā, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija
lēmumu (protokols Nr.7, 4.§), likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Meliorācijas
likuma 1.panta 5.¹ punktu, 22.1 pantu, 22.2 panta pirmo daļu un 29.pantu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvju statusu Meliorācijas kadastrā reģistrētajiem
novadgrāvjiem Nr.632881:02, Nr.632881:29 un Nr.632881:59 Valkas pagastā, Valkas novadā
(pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

5.§
Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja Raita Priedes 2016.gada 7.jūnija iesniegumu ar
lūgumu izskatīt iespējas samazināt zemes gabalu nomas maksu par nomas zemi, kur ir izplatīts
Sasnovska latvānis. Sevišķi izteikta minētā latvāņa izplatība ir tieši Zvārtavas pagastā. Saglabājoties
līdzšinējai nomas maksai, zemes nomnieki plāno atteikties no turpmākās zemes gabalu nomas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu
(protokols Nr.7, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkta un 43.panta trešās daļas, Ministru kabineta 30.10.2007.
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 18.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” (pielikumā).
Saistošos noteikumus Nr.10 „Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” triju darba dienu laikā
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
Domes Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami
Valkas novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas
vietnieks.
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā

2016.gada 30.jūnijā

Nr.10
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.8,5.§)

Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7
“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

Izdarīt Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības
zemes nomu Valkas novadā” šādu grozījumu:
Papildināt ar 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.6. zemes gabaliem, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un kura invadēta
ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden.) – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā, bet ne ilgāk kā 5 gadus no līguma noslēgšanas brīža, ja tiek veikti normatīvajos
aktos noteiktie latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi”.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.7 “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”
18.3.apakšpunkts nosaka minimālo maksu lauksaimniecības
zemju nomai – 1,5% gadā no zemes kadastrālās vērtības.
2016.gada 31.martā Valkas novada dome pieņēma saistošos
noteikumus Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”.
Minēto saistošo noteikumu 2.5.punkts nosaka, ka nomas maksa
zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, ir 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā, bet ne mazāk kā 40 EUR/ha.
Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs ir iesniedzis iesniegumu
Valkas novada domē ar lūgumu samazināt lauksaimniecības
zemes nomas maksu par zemēm, kurās ir izplatīts Sasnovska
latvānis (Heracleum sosnowskyi Manden.). Sevišķi izteikta minētā
latvāņa izplatība ir tieši Zvārtavas pagastā. Saglabājoties
līdzšinējai nomas maksai, zemes nomnieki plāno atteikties no
turpmākās zemes gabalu nomas, jo latvāņa apkarošana prasa
ievērojamus finanšu resursus. Šobrīd, Sosnovska latvānis ir
iekļauts Latvijas invazīvo augu sugu sarakstā un tā apkarošanu
noteic Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumi Nr. 559
“Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības
ierobežošanas noteikumi”.

Īss projekta satura izklāsts

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

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīts grozījums Valkas
novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7
“Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”, papildinot
noteikumus ar 2.6.apakšpunktu, kas paredz nomas maksu zemes
gabaliem, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
un kura invadēta ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi
Manden.) - 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet
ne ilgāk kā 5 gadus no līguma noslēgšanas brīža, ja tiek veikti
normatīvajos aktos noteiktie latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumi”.
Minētais regulējums samazina nomas maksu ar latvāni
aizaugušajās platībās, jo nevienam no zemes gabaliem 1,5% no
kadastrālās vērtības nesasniedz 40 EUR. Tajā pašā laikā nomas
maksa tiek piemērota tikai tiem nomniekiem, kas veic latvāņu
izplatības ierobežošanu, un tiek pārtraukta pēc 5 gadiem,
neskatoties uz latvāņu izplatības ierobežošanas rezultātiem.
Termiņš veicinās to, lai nomnieks būtu ieinteresēts latvāņu
izplatības ierobežošanā, jo pēc 5 gadiem viņš nesaņems nomas
maksas atvieglojumus.
Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu, jo
pēc pašvaldības rīcībā esošajām ziņām šobrīd Valkas novada
dome iznomā apmēram 15 ha zemes, kas ir aizaugušas ar
Sasnovska latvāni. Zemes vidējā kadastrālā vērtība par hektāru
ir EUR 800,-, kā rezultātā pašvaldība pēc sasitošo noteikumu
spēkā stāšanās nomas maksās iegūs EUR 12,- par vienu
hektāru, līdzšinējo EUR 40,- vietā. Neiegūtie ieņēmumi
pašvaldības budžetā sastādīs apmēram EUR 420,- gadā.
Saistošie noteikumi veicinās ar Sasnovska latvāni aizaugušo
teritoriju apsaimniekošanu, veicinot lauksaimniecību aizaugušajās
teritorijās un invazīvo sugu ierobežošanu.
Saistošo noteikumu izdošana radīs nepieciešamību grozīt
noslēgtos nomas līgumus attiecībā uz lauksaimniecības zemēm,
kuras aizaugušas ar Sasnovska latvāni. Kopumā administratīvās
procedūras nemainīsies.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

6.§
Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Mētras” atsavināšanas procedūras
izbeigšanu un nomas līguma noslēgšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo “***”, *** pagasts, Valkas novads,
2016.gada 2.maija iesniegumu (reģ.Nr.3.1.1/16/904) ar kuru viņš lūdz izbeigt nekustamā īpašuma
“Mētras” atsavināšanas procedūru, turpinot iepriekš noslēgto nomas līgumu.[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu
(protokols Nr.7, 22.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas
8.punkta; 37.panta 7.daļas; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 92.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārtraukt nekustamā īpašuma “Mētras”, Kārķu pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0134, platība 0.3758ha, uz tā esošas dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 9466 005 0134 001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0134 002,
atsavināšanas procedūru, atzīstot par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2015.gada 30.jūlija

2.
3.
4.

5.

6.

sēdes lēmumu (protokols Nr.11,16.§) „Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mētras”, Kārķi, Kārķu
pagasts, Valkas novads nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanas noteikumiem”.
Pārjaunot ar ***, personas kods ***-***, 2009.gada 14.aprīļa īres līgumu par dzīvojamās ēkas (platība
195.9m2) ar palīgēku (107.8m2) “Mētras”, Kārķi, Kārķu pagastā īri, nosakot vienotu īres maksu gan par
dzīvojamās mājas, gan palīgēkas īri.
Slēgt zemes nomas līgumu ar ***, par zemes gabala Kārķu pagastā “Mētras”, kadastra apzīmējums
9466 005 0134, platība 0.3758ha, nomu, bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiņu līdz
2025.gada 31.decembrim.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts
publiskas personas zemes nomu” 7.2.punktam apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28
euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28
euro gadā.
Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā nekustamo īpašumu Kārķu pagastā Mētras”, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0134, platība 0.3758ha, uz tā esošas dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0134 001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 9466 005
0134 002.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
7.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmuma
„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(protokols Nr.1, 1.§) 20., 21., 22., 27., 61. un 65. pielikumā
____________________________________________________________________
(A.Ikšelis)

Valkas novada dome 2015.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu “Par Valkas ģimnāzijas un Valkas
pamatskolas reorganizāciju” (protokols Nr.14, 12.§) skolas apvienojot. 2015.gada 7.decembrī ir saņemts
saskaņojums no IZM par reorganizāciju. 2016.gada 24.maijā no IZM ministra ir saņemts saskaņojums
par skolas nosaukumu. Reorganizētajai skolai atļauts lietot nosaukumu - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija.
Saskaņā ar reorganizācijas plānu jaunā skola veidosies apvienojot divas esošās iestādes, tādēļ
nepieciešams apvienot šo iestāžu amata vietu un darba samaksas sarakstus (Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmuma, protokols Nr.1, 1.§, 20.pielikums un 21.pielikums). Apvienošanas
rezultātā nav nepieciešamas divas saimniecības pārziņa amata vietas, nepieciešams pārskatīt sekretāru,
laborantu, datoru tehniķu darba pienākumu sadali un atbilstoši darba samaksu.
Sakarā ar iestādes nosaukuma maiņu nepieciešams 22.pielikumā atbilstoši mainīt saraksta
nosaukumu.
IKSJ nodaļas vadītājs lūdz precizēt 2016.gada 26.maija lēmumu par grozījumiem amata sarakstos
sakarā ar izmaiņām interešu izglītības organizēšanā. Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
amatu vietu sarakstā (65.pielikums Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumam, protokols
Nr.1, 1.§) nepieciešams samazināt vadītāju slodzes - Tautas lietišķās mākslas kopas vadītājam (par
0,12), deju kolektīva vadītājam (par 0,14), Mūsdienu muzikālās darbnīcas vadītājam (par 0,6), teātra
pulciņa vadītājam (par 0,11), koncertmeistaram (par 0,1). Nomazinātās iepriekšminētās slodzes un
Turnas TN, Kārķu TN vadītāju piemaksas par bērnu pulciņu vadīšanu pievienot Bērnu – jauniešu centra
„Mice” darbinieku amatu vietu sarakstā (27.pielikums Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra
lēmumam, protokols Nr.1, 1.§) kā pulciņu vadītāja slodzi kopā 0,55 un interešu izglītības pedagoga slodzi
0,954. Kopā precizētā interešu izglītības pedagoga slodze 4,859.
Valkas novada dome saņēmusi iesniegumu no Valkas pilsētas kultūras nama direktora ar lūgumu
grozīt amatu sarakstu.
Nepieciešams izveidot jaunu amatu direktora vietnieks un likvidēt amatu kultūras metodiķis. Izmaiņas
saistītas ar metodiķim uzlikto veicamo pienākumu un uzdevumu apjomu un atbildību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada
13.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.5., 1.§), Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu (protokols
Nr.7, 10.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. Svītrot 20. un 21.pielikumu.

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

1.2. Apstiprināt 22.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
1.3. Apstiprināt 27.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
1.4. Apstiprināt 61.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).
1.5. Apstiprināt 65.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).
1.6. Papildināt ar 66.pielikumu (5.pielikums).
Uzdot Valkas novada domes iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos, izbeigt darba
tiesiskās attiecības vai noslēgt jaunus darba līgumus atbilstoši amatu sarakstam.
Veikt attiecīgos grozījumus Valkas novada domes pamatbudžetā.
Par lēmuma izpildi atbild iestādes vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
Lēmuma 1.3. un 1.5.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī.
Lēmuma 1.4.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.
Lēmuma 1.1., 1.2. un 1.6.punkts stājas spēkā pēc skolas reģistrācijas.
1.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumam
(protokols Nr.8, 7.§)
22.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta halles tehnisko darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

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

1.

Sporta zāles pārzinis

1

400.00

400.00

2.

Apkopējs

3

370.00

370.00

3

Ēku dežurants

2

370.00

370.00

2.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumam
(protokols Nr.8,7.§)
27.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)
Bērnu – jauniešu centra „Mice”
darbinieku amatu vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

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

1

Izglītības speciālists

1

543.00

543.00

3

Sekretārs

1

390.00

390.00

4

Apkopējs

1,4

370.00

370.00

5

Remontstrādnieks

0,7

390.00

390.00

6

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

0,8

395.00

395.00

7

Interešu izglītības skolotājs

0,5

433.00

433.00

Zemākā mēnešalga
+ piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem Nr.836
Zemākā mēnešalga
+ piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem Nr.836

Zemākā mēnešalga
+ piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem Nr.836
Zemākā mēnešalga
+ piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem Nr.836

460

460

8

Interešu izglītības skolotājs

4,859

9

Pirmsskolas izglītības skolotājs

0,52

10

Pulciņa vadītājs

0,55

3.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumam
(protokols Nr.8, 7.§)
61.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)
Valkas pilsētas kultūras nama darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

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

1

Direktors

1

890.00

796.23

2

Direktora vietnieks

1

620.00

560.00

3

Kultūras pasākumu
organizators

1

598.00

535.06

4

Saimniecības pārzinis

1

463.00

430.00

5

Apkopējs

3

370.00

370.00

6

Dežurants

2

370.00

370.00

7

Elektriķis

0.5

460.00

460.00

8

Gaismotājs

0.5

460.00

460.00

9

Garderobists

1

2.2024EUR/h

2.2024EUR/h

10

Lietvedis - dežurants

1

420.00

420.00

11

Strādnieks

0.5

370.00

370.00

4.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumam
(protokols Nr.8, 7.§)
65.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)
Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
pk.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
(EUR
mēnesī)

1.

Kora diriģents

0.7

530

2.

Kora koncertmeistars

0.8

530

3.

Koncertmeistars

0.36

530

4.

Deju kolektīva vadītājs

0.88

530

5.

Folkloras ansambļa vadītājs

0.56

530

6.

Amatierteātra režisors

0.81

530

7.

Tautas lietišķās mākslas kopas vadītājs

0.54

530

8.

Vokālā ansambļa vadītājs

1.21

530

9.

Deju kolektīva vadītājs

0.88

460

10.

Multimediju studijas vadītājs

0.45

460

11.

Mūsdienu muzikālās darbnīcas vadītājs

0.54

460

5.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumam
(protokols Nr.8, 7.§)
66.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

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

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

Saimniecības pārzinis

1

780.00

700.00

Administrators

1

457.00

410.00

Sekretāre - lietvede

1

560.00

500.00

Komandants

1

390.00

390.00

Komandants

1

380.00

380.00

Amats

Piemaksa par
papildus
darbu

Dienas dežurants

1

370.00

370.00

Nakts dežurants

2

2.2024 EUR/h

2.2024 EUR/h

Garderobists

2

370.00

370.00

Apkopējs

11.5

370.00

370.00

Sētnieks

2

370.00

370.00

Apsargs

6

2.2024 EUR/h

2.2024 EUR/h

Strādnieks

3

370.00

370.00

Strādnieks – elektriķis

0,5

370.00

370.00

Laborants

1.5

370.00

370.00

1

460.00

460.00

1

730.00

650.00

0.5

730.00

650.00

Medmāsa

1

455.00

455.00

Ārsta palīgs

1

449.00

402.24

Audzinātājs

1

500.00

500.00

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836+10
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836+10
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836

Projektu vadītāja asistents
Datoru sistēmu
administrators
Informācijas tehnoloģiju
speciālists

Sociālais pedagogs

1

Pedagoga palīgs

1

Pedagoga palīgs

1,5

Interešu izglītības skolotājs
(līdz 01.09.2016., lēmums
26.05.2016., 16. §)

1,4

94.34
92.40

8.§
Par finansiālu atbalstu Starptautisko Baltijas suņu daudzcīņas sacensību rīkošanā
____________________________________________________________________
(A.Ikšelis)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Latvijas sporta suņkopības federācijas (reģistrācijas
Nr.40008031649, juridiskā adrese Rīgas iela 41, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729) prezidenta
J.Pavlovska, kurā lūdz finansiālu atbalstu EUR 400,00.
2016.gada 6.augustā Igaunijas Republikā, Valgā, Militārā festivāla ietvaros notiks Starptautiskās
Baltijas suņu daudzcīņas sacensības, kuras organizēt uzaicināta Latvijas sporta suņkopības federācija.
Aktīva suņu sporta komanda sekmīgi darbojas arī Valkā.

Sacensībās Latvijas sporta suņkopības federācija nodrošinās sacensību organizēšanai, aprīkojumam
un sacensību procesa norisei nepieciešamos cilvēkresursus, materiālo un finansiālo izdevumu segšanu.
EUR 400,00 nepieciešami sacensību uzvarētāju apbalvošanai (kausi, medaļas, diplomi 3 etapu
uzvarētājiem pa grupām un uzvarētājiem kopvērtējumā).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada
13.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 4.§), Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu (protokols
Nr.7, 11.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 400,00 (četri simti euro) Latvijas sporta suņkopības federācijai,
reģistrācijas Nr.40008031649, Starptautisko Baltijas suņu daudzcīņas sacensību organizēšanai
2016.gada 6.augustā Igaunijas Republikā, Valgā, Militārā festivāla ietvaros.
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 pieņemšanas brīdi.
9.§
Par finansiālu atbalstu mācībām koledžā Ķīnā
___________________________________________
(A.Ikšelis)
Deputāte S.Pilskalne nepiedalās lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to.
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Valkas ģimnāzijas skolnieka *** (dzīvo “***”, ***
pagastā, Valkas novadā, LV-4701), kurā lūdz finansiāli atbalstīt nepieciešamās papildus izmaksas
mācībām “United World Colleges” koledžā Ķīnā.
Lai saņemtu UWC stipendiju un iespēju mācīties Changshu China koledžā, *** piedalījās nacionālās
komitejas rīkotajā konkursā, kas sastāvēja no trīs kārtām. Uzvarot konkursu *** tika piešķirta stipendija
EUR 38 700,00 gadā, mācību maksas segšanai Changshu China koledžā. Studiju stipendijā nav
iekļautas izmaksas: ģimenes līdzmaksa EUR 920,00 gadā; ceļa izmaksas EUR 750-1500,00 gadā;
kabatas nauda EUR 800,00 gadā, veselības apdrošināšana EUR 670,00 gadā; projektu nedēļu un skolas
brīvlaika izmaksas EUR 500,00 gadā; IB kalkulators EUR 120,00; mācību vīzas noformēšanas izmaksas
EUR 150,00; depozīts EUR 280,00.
Pēc biedrības “UWC Latvijas organizācijas” sniegtās informācijas kopējā papildus izdevumu summu ir
EUR 4940,00 par 2016./2017. mācību gadu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada
13.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 5.§), Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu (protokols
Nr.7, 12.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro) biedrībai “UWC Latvijas organizācija”, reģ.
Nr.40008041219), juridiskā adrese Bruņinieku iela 52 – 30, Rīga, LV-1011, ***, personas kods ***-***,
ceļa izdevumu segšanai mācībām “United World Colleges” koledžā Ķīnā, par 2016./2017.mācību
gadu.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus pārskaitīt biedrībai pēc rēķina saņemšanas un apmaksāt
no budžeta līdzekļiem, kas paredzēti pabalstam izglītībai.
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 pieņemšanas brīdi.
10.§
Par finansiālu atbalstu biedrībai “Jauniešu klubs “Pēda””
_________________________________________________________
(A.Ikšelis)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no biedrības “Jauniešu klubs “Pēda”” (reģistrācijas
Nr.40008095565, juridiskā adrese Semināra iela 27, Valka, Valkas nov., LV-4701), kurā lūdz finansiālu
atbalstu Valkas pilsētas jauniešu dalībai Vides izglītības fonda dibinātā piekrastes aizsardzības kampaņā
“Mana jūra”.

10 jaunieši kampaņā iesaistīsies no 2016.gada 29.jūlija līdz 1.augustam. Nepieciešamais finansējums
ir EUR 280,00 ceļa izdevumu segšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada
13.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 6.§), Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu (protokols
Nr.7, 13.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 280,00 (divi simti astoņdesmit euro) biedrībai “Jauniešu klubs
“Pēda”” (reģistrācijas Nr.40008095565), Valkas pilsētas jauniešu dalībai Vides izglītības fonda
piekrastes aizsardzības kampaņā “Mana jūra”, no 2016.gada 29.jūlija līdz 1.augustam.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no Izglītības, kultūras sporta un jaunatnes
nodaļas 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 pieņemšanas brīdi.
11.§
Par finansiālu atbalstu hokeja treniņnometnei
_____________________________________________
(A.Ikšelis)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no ***, dzīvo „***”, *** pagasts, Valkas novads, LV-4701,
kurā lūdz finansiāli atbalstīt dēla - hokeja vārtsarga *** (p.k. ***-***), Vijciema pamatskolas skolēna, dalību
NHL vārtsarga Kristera Gudļevska organizētajā treniņnometnē jaunajiem hokeja vārtsargiem. Nometne
notiks no š.g.17.jūlija līdz 22.jūlijam Brocēnos, izmaksas EUR 480,00.
*** no četru gadu vecuma trenējas hokejā. No septiņu gadu vecuma viņš ir vārtsargs sava vecuma
sastāvam, regulāri braukā uz Valmieru, Vidzemes olimpisko centru, jo hokejs ir kļuvis par viņa sirdslietu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada
13.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 7.§), Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu (protokols
Nr.7, 14.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu EUR 300,00 (trīs simti euro) biedrībai “Hokeja skola vārtsargiem” (reģ.
Nr.40008252430) *** (p.k. ***-***) dalības maksai “Kristera Gudļevska vārtsargu nometnē 2016”, no
2016.gada 17.jūlija līdz 22.jūlijam Brocēnos.
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.
12.§
Par līdzmaksājuma noteikšanu Valkas Mākslas skolā
____________________________________________________
(A.Ikšelis)
Valkas novada dome saņēmusi Valkas Mākslas skolas direktora 2016.gada 10.jūnijā iesniegto
iesniegumu ar lūgumu apstiprināt audzēkņu līdzmaksājumu.
Saskaņā ar 2009.gada 24.septembra noteikumiem direktors iesaka noteikt audzēkņiem mācību
maksu EUR 8,00 un studijas audzēkņiem EUR 9,00 (ar PVN).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu
(protokols Nr.7, 15.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta un 21.panta
1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt Valkas Mākslas skolas mācību maksu audzēkņiem EUR 8,00 (astoņi euro) mēnesī.
Apstiprināt Valkas Mākslas skolas mācību maksu studijas audzēkņiem EUR 7,44 (bez PVN) mēnesī.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas Mākslas skolas direktors.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
13.§
Par līdzmaksājuma noteikšanu J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā
____________________________________________________________
(A.Ikšelis)

Valkas novada dome saņēmusi J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktora iesniegumu ar lūgumu
apstiprināt audzēkņu līdzmaksājumu.
Direktors iesaka noteikt audzēkņiem mācību maksu EUR 11,00 mēnesī un muzikālo spēju attīstības
grupā vecāku līdzmaksājumu EUR 7,00 mēnesī.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu
(protokols Nr.7, 16.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta un 21.panta
1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas mācību maksu audzēkņiem EUR 11,00 (vienpadsmit
euro) mēnesī.
2. Apstiprināt J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas muzikālo spēju attīstības grupā vecāku līdzmaksājumu
EUR 7,00 (septiņi euro) mēnesī.
3. Par lēmuma izpildi atbild J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
14.§
Par finansiālu atbalstu Jaunsargu nometnes rīkošanā
________________________________________________
(A.Ikšelis)
Valkas novada dome 2016.gada 13.jūnijā ir saņēmusi iesniegumu no Valkas novada BJC Mice
direktores K.Ganiņas ar lūgumu finansiāli atbalstīt Valkas novada jaunsargu dalību nometnē no š.g.
20.jūlija līdz 26.jūlijam Vijciema pagastā pie Čiekurkaltes.
Nometni “Rītausmas šeit klusas” organizē biedrība “Gadsimta Griežos” un nometnes kopējās
izmaksas ir EUR 4612,52. Nometnē piedalīsies 16 novada jaunsargi. Finansiālais atbalsts tiek lūgts
ēdināšanas izdevumiem – EUR 9,80 dienā vienai personai, kopā EUR 1097,60. Ēdināšanas
pakalpojumu sniegs ēdināšanas uzņēmums, kas nodrošinās lauku apstākļiem atbilstošu ēdienu un tā
piegādi nometnes vietā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu
(protokols Nr.7, 17.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 1097.60 (viens tūkstotis deviņdesmit septiņi euro un 60 centi) Valkas
jaunsargu nometnes “Rītausmas šeit klusas” 16 jaunsargu ēdināšanai 2016.gada 20.-26.jūlijā.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no Valkas novada BJC Mice 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 pieņemšanas brīdi.

15.§
Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Kaņepe, V.Šaicāns)
Valkas novada dome iepriekšējā apkures periodā iedzīvotāju, institūciju un organizāciju vajadzībām
saražoja 3467.186 MWh un iepirka 22162.188 MWh siltumenerģijas apkurei un karstā ūdens
sagatavošanai. Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA ENEFIT POWER & HEAT Valka piegādāja siltumenerģiju
par 40.00 EUR/MWh bez PVN.
2016.gadā pieauga minimālās algas likme, savukārt, elektroenerģijas cena nedaudz samazinājās.
Tarifa aprēķinam izmantotie siltumenerģijas apjoma rādītāji un tarifa aprēķinā iekļautās kopējās izmaksas
būtiski nav mainījušās.
Apkures periodā vidējā āra gaisa temperatūra bija +0.414 t0C.
Faktiskās siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības izmaksas 2015/2016 gada apkures
periodā bija 55.46 EUR/MWh, savukārt prognozētās izmaksas 2016/2017 gada apkures periodam ir 55.11
EUR/MWh (pielikumā).
Izvērtējot sagatavoto lēmuma projektu un tam pievienotos dokumentus, uzklausot speciālistu viedokli,
dome uzskata, ka sagatavotais lēmuma projekts ir atbalstāms.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu
(protokols Nr.7, 18.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta
1.daļas 14.punkta d)apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt Valkas novada domes 2015.gada 25.jūnija sēdes lēmuma “Par centralizētā tīklā piegādātās
siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 1.§) darbības laiku uz
2016./2017.gada apkures periodu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
16.§
Par projektu “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”
____________________________________________________________________
(G.Smane, V.A.Krauklis, A.Sjademe, V.Šaicāns)
Valkas novada domē 2016.gada 15.jūnijā ir saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
uzaicinājums iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumus laikā no 2016.gada 15.jūnija
līdz 2017.gada 4.septembrim.
Valkas novada dome ir izstrādājusi iesniegšanai Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu “Ielu
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”.
Projekta ietvaros ir plānota Parka ielas 1.kārtas atjaunošana, Meža ielas pārbūve Valkā un
nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju Valkas pagastā atjaunošana.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Finanšu komitejas 2016.gada
17.jūnija sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.7,20.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. un 5.punkta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumu “Ielu pārbūve
uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”.
2. Kopējās projekta izmaksas EUR 620519.98, attiecināmo izmaksu summa ir EUR 615403.38, tai skaitā
ERAF līdzfinansējums ir 85 % vai EUR 523092.87.
3. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 15 % vai EUR
92310.51 apmērā.

4. Projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ņemt aizdevumu Valsts kasē .
5. Par lēmuma izpildi atbild domes Attīstības un plānošanas nodaļas nodaļa G. Smane.
17.§
Par finansiālu atbalstu Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas
pedagogu saliedēšanas semināram
______________________________________________________________
(A.Ikšelis)
Valkas novada dome izskata 2016.gada 17.jūnijā iesniegto Valkas ģimnāzijas direktores Lilitas
Kreicbergas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Valkas pamatskolas un Valkas ģimnāzijas pedagogu
kolektīvu saliedēšanas semināru, lai veicinātu skolotāju sadarbību, izvirzītu kopīgas vīzijas un mērķus.
Seminārs tiek rīkots sakarā ar to, ka 2016./2017.mācību gadā Valkas pilsētā darbu uzsāks jaunā skola
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, kuras pedagogu kolektīvu veidos skolotāji no 2 skolām – Valkas
ģimnāzijas un Valkas pamatskolas. Seminārs ieplānots 2016.gada 24.augustā Zvārtavas pagasta
atpūtas bāzē “Mednieki” un nepieciešamie finanšu līdzekļi ir EUR 1583,20.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu
(protokols Nr.7, 21.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Valkas pamatskolas un Valkas ģimnāzijas pedagogu kolektīvu saliedēšanas semināru,
piešķirot finansējumu EUR 1583,20 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit trīs euro, 20 centi) apmērā.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas ģimnāzijas direktors un Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
18.§
Par saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 “Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(I.Markova)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
• instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts
budžeta transfertiem;
• precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
• precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu
(protokols Nr.7, 18.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.panta,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, S.Kuncevičs,
V.Zariņš), PRET – 1 deputāts (V.Šaicāns), ATTURAS – 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets” triju dienu laikā rakstveidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami
Valkas novada domes ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 30.jūnijā

Nr.11
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.8,18.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija
saistošiem noteikumiem Nr.11

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija
saistošiem noteikumiem Nr.11
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.11
“Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Paskaidrojuma raksts
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2016.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1. Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielinājums EUR 25055.-.
1.1. Pašvaldības saņemtie transferti EUR 1000.-;
1.2. Valsts budžeta transferti EUR 2498.- projekta “Es to varu” realizācijai;
1.3.Pārējie ieņēmumi palielināti par EUR 21557.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 627716.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi samazināti par EUR 20000.- vadības
iekšējā valsts parāda darījumiem.
2.2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai – pašvaldību policijai izdevumi palielināti par EUR 6020,telpu remontam un mēbeļu iegādei.
2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 56588,- tajā skaitā :
• Attīstības un plānošanas nodaļai par EUR 53090.-;
• Projektam “Vidzeme iekļauj “ EUR 1000.-;
• Projektam “Es to varu” EUR 2498.-.
2.4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 378017,- ,
tajā skaitā :
• Siltumapgādes nodaļai EUR 46910.- siltumtrases izbūvei;
• Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļai EUR 8960.-;
• Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai EUR 16000.- autotransporta iegādei;
• Vijciema pagasta komunālai saimniecībai EUR 16000.- autotransporta iegādei;
• Valkas ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 20159.- tajā skaitā sūkņa iegādei EUR
9995.- un autotransporta iegādei EUR 10164.-;
• Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai Zvārtavas pagastā EUR 1000.-;
• Ielu remontdarbi un teritorijas labiekārtošanai EUR 268988.- Viestura ielas un komunikāciju
renovācijai.
2.5. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 32892.-, tajā skaitā :
• Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļai EUR 15188.- tajā skaitā autotransporta
iegādei EUR 14508,- un uzturēšanas izdevumiem EUR 680.-.
• Valkas novadpētniecības muzejam EUR 17704.- ekspozīcijas zāles remontam.
2.6. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 174199.-,tajā skaitā
• Valkas ģimnāzijai EUR 31254.- , tajā skaitā telpu remontam EUR 29671.- un uzturēšanas
izdevumiem EUR 1583.-;
• Kārķu pamatskolai EUR 16035.- autotransporta iegādei;
• Vijciema pamatskolai EUR 2000.- elektriskās plīts iegādei;
• J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 65702.- ,tajā skaitā telpu renovācijai EUR 54918,- un
mūzikas instrumentu iegādei EUR 10785.-;
• Bērnu jauniešu centrs “”Mice” EUR 1098.- nometnes organizēšanai;

•
•

Valkas pamatskolai EUR 56110,-,tajā skaitā telpu renovācijai EUR 53460.- un sporta zāles
tīklam EUR 2650.-;
Pabalstiem izglītībai EUR 2000.-.

3. Finansēšana –aizņēmumi EUR 602661.-,tajā skaitā:
• Autotransporta iegādei EUR 72672.-;
• Pašvaldības prioritāro pasākumu veikšanai EUR 109518.-;
• Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai EUR
151483.-;
• Valkas pilsētas Viestura ielas un komunikāciju renovācijai EUR 268988.-.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

19.§
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas nolikuma apstiprināšana
_______________________________________________
(A.Ikšelis)
Valkas novada dome 2015.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu “Par Valkas ģimnāzijas un Valkas
pamatskolas reorganizāciju” (protokols Nr.14, 12.§) paredzot Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas
apvienošanu.
2015.gada 7.decembrī ir saņemts saskaņojums par reorganizāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas
(turpmāk – IZM).
2016.gada 24.maijā no IZM ministra ir saņemts saskaņojums par skolas jauno nosaukumu “Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzija”. Lai reģistrētu jauno skolu, nepieciešams apstiprināt iestādes nolikumu.
Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta 1.daļā noteikts, ka pašvaldības izglītības iestādes
darbojas pamatojoties uz iestādes nolikumu, kuru apstiprina dibinātājs. Vispārējās izglītības likuma
9.pantā noteikts, kas jānorāda izglītības iestādes nolikumā.
Sakarā ar abu skolu reorganizāciju ir izstrādāts iestādes nolikuma projekts.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada
13.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 2.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punkta, Vispārējā izglītības likuma 9.panta, Izglītības likuma 22.panta
1.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.5 “Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas nolikums”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumu „Valkas
ģimnāzijas nolikuma apstiprināšana” (protokols Nr.2, 14.§).
3. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmumu „Valkas
pamatskolas nolikuma apstiprināšana” (protokols Nr.4, 33.§).
4. Ar lēmuma 1.punktā minēto nolikumu iepazīstināt visus Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas darbiniekus.
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktors.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas reģistrēšanas brīdi Izglītības iestāžu
reģistrā.

NOLIKUMS

2016.gada 30.jūnijā

Valkā

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
nolikums

Nr.5

APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.8,19.§)

Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (turpmāk tekstā – Skola) ir pašvaldības – Valkas novada domes
(turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde.

2.
3.
4.
5.

Skolas juridiskā adrese: Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads, LV-4701.
Dibinātāja juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701
Iestāde īsteno vispārējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas.
Programmu īstenošanas vietas: Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads, LV-4701 un Ausekļa iela 5,
Valka, Valkas novads, LV-4701.
6. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, šis nolikums un citi
izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti.
7. Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika – skolas karogs, zīmogs, noteikta parauga veidlapas.
Iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
8. Skolas darbības mērķis ir veidot demokrātisku vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas
nodrošina valsts izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
9. Skolas darbības pamatvirzieni ir izglītojošā, attīstošā un audzinošā darbība.
10. Skolas galvenie uzdevumi ir:
10.1. īstenot licencētās izglītības programmas;
10.2. nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei
un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības
turpināšanai;
10.3. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt
veselīga dzīvesveida paradumus;
10.4. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un
kultūras savdabību;
10.5. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un
apzinātai karjeras izvēlei;
10.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē aizgādību), lai nodrošinātu
izglītības ieguvi visiem izglītojamajiem;
10.7. izvēlēties efektīvas izglītošanas darba metodes un formas;
10.8.
novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību;
10.9. veicināt kvalitatīvas mācību un materiālās bāzes veidošanu skolā;
10.10. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
10.11. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
10.12. izstrādāt savus un iesaistīties citu izstrādātajos projektos.
III. Īstenojamās izglītības programmas

11. Skolas izglītojošo darbību reglamentējošie dokumenti ir izglītības programmas. Vispārējās
pamatizglītības un vidējās izglītības programmu saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās
izglītības likums un Ministru kabineta noteikumi.
12. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:
12.1. pamatizglītības programmu, (izglītības programmas kods 21011111);
12.2. pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu (izglītības programmas kods
21011811);
12.3. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības
programmas kods 21015611);
12.4. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(izglītības programmas kods 21015811);
12.5. matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena pamatizglītības programma (kods 21013111);
12.6. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011);
12.7. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods
31013011);
12.8. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011012);
12.9. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011013).
13. Izglītības programmas tiek licencētas un akreditētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
14. Pedagogiem ir tiesības izstrādāt mācību priekšmeta programmu atbilstoši vispārējās izglītības
mācību priekšmetu standartam un vispārējās izglītības programmai, kurā ietverts šis mācību
priekšmets, vai izraudzīties mācību priekšmeta programmu no mācību priekšmetu programmu
paraugiem.
15. Skola ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas atbilstoši izglītojamo spējām un interesēm,
pieejamiem resursiem. Interešu izglītības programmas apstiprina direktors. Interešu izglītības
programmu īstenošana tiek saskaņota ar Valkas novada pašvaldību.
16. Skolā mācības notiek latviešu valodā.

IV. Izglītības procesa organizācija
17. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un uz to
pamata izdotie ārējie normatīvie akti, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, Iestādes
padomes nolikums, Pedagoģiskās padomes nolikums un citi Skolas iekšējie normatīvie akti..
18. Mācību gada ilgumu, mācību gada semestru sākuma un beigu laiku, brīvdienas nosaka Ministru
kabinets.
19. Skolā izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē vai atskaitīšana notiek Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā.
20. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas
dienām atspoguļo mācību priekšmetu un stundu saraksts.
21. Skola var piedāvāt izglītojamiem mācību nodarbības arī ārpus obligātā mācību laika – fakultatīvās vai
individuālā/grupu darba nodarbības, ievērojot brīvprātības principu, ja ir izglītojamā vecāku rakstisks
iesniegums.
22. Skola organizē pagarinātās darba dienas grupas sākumskolas klasēs.
23. Skola noteiktā kārtībā var izmantot alternatīvas darba formas: mācību ekskursijas, pārgājieni, mācību
olimpiādes, projektu darbs, sporta pasākumi un citi ar mācību un audzināšanas darbību saistītie
pasākumi.
24. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vērtēšanu
precizē Skolas izveidotā izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.
25. Izglītojamo mācību sasniegumu uzskaitei Skola lieto skolvadības sistēmu E-KLASE. Izglītības
programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība ar ierakstiem par izglītojamā mācību sasniegumiem.
Liecības izsniedz divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās.
26. Par izglītības programmas apguvi skolēni Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem apliecību par
vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību un sekmju
izrakstu.
V. Izglītojamo tiesības un pienākumi
27. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi
ārējie normatīvie akti un Skolas iekšējās kārtības noteikumi.
28. Izglītojamā pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
29. Pedagogu tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums,
Darba likums, Darba aizsardzības likums, Iestādes Darba kārtības noteikumi un citi normatīvie akti.
Tie precizēti noslēgtajos darba līgumos un amatu aprakstos.
30. Nepedagoģisko Skolas darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Darba likums, Darba aizsardzības
likums, Darba kārtības noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. Tie precizēti noslēgtajos
darba līgumos un amatu aprakstos.
31. Skolā atbilstoši direktora apstiprinātajai darbības kārtībai darbojas pedagogu metodiskās komisijas
un metodiskā padome. Metodisko komisiju darbu organizē un vada metodisko komisiju vadītāji.
Metodisko komisiju vadītāji apvienoti metodiskajā padomē, kuru vada skolas direktors.
VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence
32. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Skolā un līdzdarbotos iestādes darba
organizēšanā, izglītojamie pēc savas iniciatīvas un ar Skolas pedagogu un direktora atbalstu veido
Skolēnu pašpārvaldi.
33. Skolēnu pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka pašpārvaldes kārtība, ko
izdod Skolas direktors.
VIII. Pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence
34. Skolā darbojas pedagoģiskā padome dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu
risināšanai.
35. Skolas pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un pedagoģiskās
padomes kārtība, ko izdod Skolas direktors.
36. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir Skolas pedagogi un atbalsta personāls.
IX. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un administratīvo aktu
vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
37. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina tās direktors, kuru amatā ieceļ Dibinātājs atbilstoši noteiktajai
normatīvajai kārtībai.
38. Skola saskaņā ar iestādes nolikumu patstāvīgi izstrādā nolikumā noteiktos iekšējos normatīvos aktus
(iekšējie noteikumi, reglamenti, kārtības, nolikumi). Iekšējos normatīvos aktus apstiprina direktors.

39.
40.
41.
42.

Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana pamatojas uz Administratīvā procesa likumu.
Interešu konflikta risinājums balstās uz attiecīgajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Skolas darbinieku pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt direktors.
Skolas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Valkas novada
domē Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701 Administratīvā procesa likuma noteiktajā
kārtībā.

X. Iestādes saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība
43. Skolas finansēšanas avotus nosaka Izglītības likums un Dibinātāja noteiktā iestādes finansēšanas
kārtība. Skolas finansēšanas avoti ir:
43.1. valsts mērķdotācijas;
43.2. Dibinātāja finanšu līdzekļi;
43.3. citi finanšu līdzekļi, kurus var saņemt
43.3.1. no fizisku un juridisku personu ziedojumiem un dāvinājumiem,
43.3.2. sniedzot Dibinātāja apstiprinātus maksas pakalpojumus;
43.3.3. piedaloties projektos.
44. Skolas budžeta tāmi apstiprina Dibinātājs.
45. Grāmatvedības uzskaiti veic Dibinātāja Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
46. Skolai ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ja tas
netraucē izglītības programmu īstenošanu.
47. Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām savu pilnvaru
ietvaros atbilstoši Dibinātāja noteiktajai kārtībai.
48. Iestāde par ziedojumiem, kas saņemti mantas vai pakalpojuma veidā, sastāda pieņemšanas aktu,
kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvantitatīvos rādītājus un iesniedz to
Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
49. Papildus finanšu līdzekļi izmantojami Skolas attīstībai.
XI. Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
50. Skolas reorganizācijas vai likvidācijas procesu veic Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
XII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
51. Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs.
52. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja, direktora vai Skolas padomes priekšlikuma.
Grozījumus nolikumā apstiprina Dibinātājs.
XIII. Citi noteikumi
53. Skolas padomes darbību un kompetenci nosaka Izglītības likums.
54. Iestādē darbojas bibliotēka. Bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu iestāde veic
saskaņā ar Bibliotēkas likumu un skolas bibliotēkas – lasītavas kārtību, ko apstiprina direktors.
55. Atbilstoši normatīvajiem aktiem Skola kārto lietvedību un arhīvu.
56. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, kā arī aktualizē
informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.
57. Skola veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, veic fizisko personu
datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
58. Skola savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus attiecībā uz:
58.1. higiēnas normām un noteikumiem;
58.2. darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumiem,
58.3. veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanu darbam un mācībām;
58.4. ugunsdrošības normām un noteikumiem;
58.5. bērnu tiesību un aizsardzības noteikumiem.
59. Skola ir tiesīga piedalīties un iesaistīties starptautiskajos projektos, kurus organizē gan pati iestāde,
gan citas institūcijas.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

20.§
Par 2016./2017. akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām
________________________________________________________________
(A.Ikšelis)
Saskaņā ar noteikumiem „Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada
jauniešiem” (2012.gada 27.septembra lēmums, protokols Nr.11, 6.§) jānosaka 2016./2017. akadēmiskajā

gadā stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju programmas. Iepriekš ir atbalstītas studiju programmas –
logopēdija, pirmsskolas un sākumskolas skolotājs, sociālais pedagogs un volejbola treneris, vieglatlētikas
treneris un sporta skolotājs, florbola treneris un sporta skolotājs.
No 2012.gada līdz 2016.gadam ir piešķirtas 14 stipendijas. Šogad studijas beigs 5 stipendiāti
(logopēds, volejbola treneris, vieglatlētikas treneris, florbola treneris, pirmsskolas skolotājs). Līgumu lauza
un saņemto stipendiju atmaksāja 1 stipendiāts (angļu valoda).
Dažādu specialitāšu pedagogi nepieciešami mūzikas skolā. Vispārizglītojošā skolā nepieciešami angļu
valodas, krievu valodas, mūzikas skolotāji, arī sākumskolas skolotājs un speciālās izglītības skolotājs.
Lai nodrošinātu būvvaldes efektīvu darbu, ir nepieciešams kvalificēts arhitekts un ainavu arhitekts.
Sakarā ar jaunas tehnikas un modernu tehnoloģiju ieviešanu nepieciešami arī kvalificēti tehnikas
operatori.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada
13.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt 2016./2017.akadēmiskajā gadā kā atbalstāmās studiju programmas:
1.1. mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai
sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle;
1.2. angļu valodas skolotājs;
1.3. krievu valodas skolotājs;
1.4. mūzikas skolotājs;
1.5. igauņu valodas speciālists;
1.6. speciālās izglītības skolotājs;
1.7. pirmsskolas skolotājs;
1.8. sākumskolas skolotājs;
1.9. futbola treneris;
1.10. arhitekts;
1.11. cita novadam nepieciešamā specialitāte.
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
21.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
____________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2016. gada 14.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6 ), 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 – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu apmaiņas palīdzības
reģistrā, 1 - istabas dzīvokli Rīgas ielā 42-4, Valkā, kopējā platība 27,9 m2, dzīvojamā platība 13,2
m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots, apmaiņā pret pašreiz īrēto dzīvokli Varoņu
ielā 37A - 5.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar īres līguma ar SIA “Valkas Namsaimnieks” noslēgšanas dienu.
2. 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.

22.§
Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Sterēļi”
atsavināšanas procedūras atkārtotu uzsākšanu
_______________________________________________
(L.ENGERE)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo “***”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, 2016.gada 20.jūnijā
iesniegto iesniegumu par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Sterēļi”, atsavināšanu, tika konstatēts:
[..] Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma” 4.panta 4.daļas 5.punktu; 45.panta 5. un 6 daļu; 8.panta 2., 3. un 6.daļu; 37.pantu, 441.panta
3.daļu; „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta1.daļas
2.punktu; 7.panta 1.daļu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
12.punktu; 2011.gada 1.februāra ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punkts; likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17 punktu, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atkārtoti uzsākt nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā „Sterēļi”, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0169, platība 1.15ha, atsavināšanas procedūru
nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai – ***, pirms īpašuma tirgus vērtības noteikšanas ir
jāiemaksā avanss 10% apmērā no iepriekšējā atsavināšanas paziņojumā norādītās pirkuma
maksas – tas ir EUR 110.88 (viens simts desmit euro un 88 centi), nepiemērojot PVN.
3. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai pēc šī lēmuma 3.punktā norādītā avansa
maksājuma apliecinājuma saņemšanas veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un
organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4. Pēc šī lēmuma 3.punktā minētās tirgus vērtības novērtējuma saņemšanas izskatīt jautājumu par
nekustamā īpašuma „Sterēļi” Ērģemes pagastā, kadastra numurs 9452 009 0169 nosacītās cenas
apstiprināšanu.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201.
23.§
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Valkā, Ķieģeļceplis
__________________________________________________________
(L.Engere, A.Sjademe)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo ***, *** pagasts, Gulbenes novads, 2016.gada 28.jūnija
iesniegumu (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 28.06.2016.) ar lūgumu atteikties no
pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Valkā, “Ķieģeļceplis”, kadastra numurs 9401 004 0313.
Iesniegumam pievienots 2016.gada 28.jūnija Pirkuma līgums. Izskatot ar lietu saistītos dokumentus tika
konstatēts:
2016.gada 28.jūnijā starp *** un *** sastādītā Pirkuma līguma pirkuma objekts ir nekustamais
īpašums Valkā, “Ķieģeļceplis”, ar kadastra numuru 9401 004 0313, kas sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 9401 004 0313, platība 0.1190ha. Īpašums reģistrēts Valkas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.504. Minētā nekustamā īpašuma īpašniece: ***.
Pirkuma līgumā norādītā nekustamā īpašuma pārdošanas cena: EUR 1190.00 (viens tūkstotis viens
simts deviņdesmit euro).
Valkas novada dome gatavo projektu “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības
attīstībai” Eiropas Reģionālās attīstības fonda SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Projekts paredz uzbūvēt
Ražošanas teritoriju Valkas novada domei piederošajā īpašumā “Ķieģeļceplis 2”, adrese: “Ķieģeļceplis 2”,
Valka, Valkas novads, kadastra numurs: 9401 004 0319, izbūvējot laukumu ar cieto segumu, 2 angārus,
izveidojot elektrības pieslēgumu un izbūvējot pievedceļu.
Nekustamais īpašums “Ķieģeļceplis”, adrese: “Ķieģeļceplis”, Valka, Valkas novads, kadastra Nr.
9401 004 0313, kas sastāv no zemes gabala ar platību 1190 m² robežojas ar minēto Valkas novada
domes īpašumu un ir izvietots tā, ka piebraukšana pie Valkas novada domes īpašuma “Ķieģeļceplis 2”
faktiski notiek pāri nekustamajam īpašumam “Ķieģeļceplis”. Arī plānotā ražošanas teritorijas izbūve ir
paredzēta uz abiem minētajiem nekustamajiem īpašumiem, jo izmantot nekustamo īpašumu “Ķieģeļceplis

2”, būtiski neskarot nekustamo īpašumu “Ķieģeļceplis”, ir praktiski neiespējami. Abi minētie īpašumi būtu
apvienojami vienā īpašumā, lai pilnvērtīgi izmantotu teritoriju ražošanas attīstībai.
Likuma „Par pašvaldībām” 78.pants nosaka, ka vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja
pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu
likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas
izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato
attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.
Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam IV daļā Investīciju plāns (aktualizēts ar
Valkas novada domes 31.03.2016.sēdes lēmumu (protokols Nr.3-7) zemes gabals, Valkā, Ķieģeļceplis
iekļauts Integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu ideju aprakstā zem stratēģiskā atbalsta mērķa (SAM)
5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām”, kā prioritāra projekta ideja: Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības
attīstībai.
Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam (apstiprināta ar Valkas novada domes
2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11,1.§)) 3.daļā Stratēģiskā daļa ir noteikts:
VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE (VTP) 3: UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA NOVADĀ
Pasākums 13:Ražošanas un pakalpojumu attīstība: RV13:Attīstīta ražošana un pakalpojumi ar augstu
pievienoto vērtību. Uzdevumi: U1: Veicināt uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstību.
Iegādājoties zemes gabalu Valkā, “Ķieģeļceplis” tiktu nodrošinātā plānotās ražotnes teritorijas
izveide atbilstoši plānotajai darbībai Valkas novada domes attīstības programmā. Tādējādi pašvaldība
nodrošinātu un īstenotu likuma “Par pašvaldībām”” 15.panta 10.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par
bezdarba samazināšanu.
Ņemot vērā samērīguma un demokrātiskas iekārtas principa piemērošanu, salīdzinot personas
tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku
ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums, var secināt, ka sabiedrības interešu
ieguvums būs ievērojami lielāks, ja minētais nekustamais īpašums būs pašvaldības īpašumā un tas tiks
izmantots ražošanas attīstībai tādējādi nodrošinot arī jaunu darba vietu izveidošanu.
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”, 3.punkts nosaka, ka, ja vietējai pašvaldībai atsavināmais
nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot
teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas
dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību
pašvaldības funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma
līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu
izmantot pirmpirkuma tiesības.
To pašu noteikumu 3.punkts nosaka, ka Vietējās pašvaldības domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu nekavējoties nosūta nekustamā īpašuma pārdevējam un attiecīgās administratīvās
teritorijas zemesgrāmatu nodaļai. Vietējās pašvaldības domes lēmumu par atteikumu izmantot
pirmpirkuma tiesības vai izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nekavējoties nosūta
nekustamā īpašuma pārdevējam un 6.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības domes lēmums par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu uzliek tai par pienākumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
par pirmpirkuma tiesību izmantošanu sagatavot attiecīgu darījuma aktu, pamatojoties uz pārdevēja un
pircēja vienošanās nosacījumiem, un līgumā noteiktā kārtībā un termiņos samaksāt pirkuma līgumā
noteikto summu.
Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 3.panta,
6.panta, 14.panta 1.daļas 2.punkta un 15.panta pirmās daļas 7.punkta, 78.panta pirmās daļas,
2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 3.punkta un 2016.gada 28.jūnija pirkuma līguma
starp Iru Tuču un Lindu Strazdiņu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.
4.

Izmantot pirmpirkuma tiesības uz Pirkuma objektu Valkā, “Ķieģeļceplis”, kas sastāv no zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0313, platība 1190m2, un pirkt minēto nekustamo īpašumu par
Pirkuma līgumā norādīto pirkuma maksu EUR 1190.00 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit
euro).
Finansējumu nodrošināt no Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem
Uzdot valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai 10 darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža veikt pirkuma summas pārskaitījumu uz līgumā norādīto Pārdevēja bankas
kontu.
Par lēmuma 3.punkta izpildi atbild 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 nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

