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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 3
Valkā,
Sēde sasaukta 2017.gada 30.martā plkst.10.00.
Sēdi atklāj 2017.gada 30.martā plkst.10.00.

2017.gada 30.martā

Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš.
Protokolē – Valkas novada domes Kancelejas vadītāja Gundega Ukre.
Piedalās deputāti: Unda Ozoliņa, Agris SIMULIS, Valdis ROGAINIS, Kristīne SIMONOVA, Maruta
STABULNIECE, Vita BĒRZIŅA, Andis SULA, Aivars SJADEME, Aivars GAILIS, Valdis ŠAICĀNS,
Sandra PILSKALNE, Sergejs KUNCEVIČS, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Vents Armands KRAUKLIS – slimības dēļ
Mārtiņš KREILIS – aizņemts pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Līga Čukure – novada domes jurists
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Aksana Markoviča – sabiedrisko attiecību speciāliste
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Pēteris Pētersons – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Mārīte Kalniņa – Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Krams – Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Gunta Smane – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Viktors Kaņepe – speciālists – finanšu analītiķis
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks
Inga Aleksejeva – projektu vadītāja
Ivita Aumeistere – Kancelejas vadītājas vietniece-jurista palīgs
Agrita Poga – ĢAC “Saulīte”direktora p.i.
Daira Zalužinska – nekustamā īpašuma administratore
Vita Boša – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece grāmatvedības jautājumos
Aivars Ikšelis - Izglītības un kultūras daļas vadītājs
Gundars Avotiņš – Ūdensapgādes
Uzaicināti:
Nav
Domes priekšsēdētāja vietnieks V.Zariņš atklāj domes sēdi un lūdz nobalsot par 2017.gada 30.marta
domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti – U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš, PRET – nav,
ATTURAS – nav, Valkas novada dome NOLEMJ:

APSTIPRINĀT 2017.gada 30.marta domes sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA:
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”.
Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Bērnu un jauniešu teātru festivālā “Teātra bumerangs”.
Par Vijciema pamatskolas sporta zāles maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
Par Valkas novada domei piederošās automašīnas Dacia Dokker KE7397 maksas pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu.
6. *** iesnieguma izskatīšana par dzīvokļa privatizācijas pabeigšanu.
7. Par projekta “Tautas tērpu iegāde Valkas folkloras ansamblim “Nāburgi”” līdzfinansējuma
nodrošināšanu.
8. Par projekta “Atpūtas vietas izveide brīvdabas pasākumu organizēšanai Vijciemā” izstrādi un
līdzfinansēšanu.
9. Par projekta “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” izstrādi un līdzfinansēšanu.
10. Par projekta “Dziedāsim latviskos tērpos” izstrādi un līdzfinansēšanu.
11. Par projekta “Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam “Vendīgs”” izstrādi un līdzfinansēšanu.
12. Par projekta “Perkusiju un ģitāras nodarbību aprīkojums” izstrādi un līdzfinansēšanu.
13. Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 29.pielikumā.
14. Par Valkas novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 10.marta rīkojuma Nr. 24-v “Par projektu
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.
15. Par neatgūstamo debitoru parādu izslēgšanu no 2016.gada bilances.
16. Par nekustamo īpašumu atzīšanu 2016.gada bilancē.
17. Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (tehnisko
projektu) izstrādei.
18. Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai.
19. Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada domes autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta līdzekļa iegādei.
20. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas
novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
21. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas
novada pašvaldības 2017.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.
22. Par telpu nomu Rīgas ielā 22, Valkā.
23. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Valkas novadā” apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu.
25. Par dzīvokļa “Māja 1”, dzīvoklis 6, uzņemšanu Valkas novada domes bilancē.
26. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkā, Rūjienas
ielā 4, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
27. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma Kārķu
pagastā, “Austrāļi”, nodošanu atsavināšanai un izsoles organizēšanu.
28. Par dzīvokļa īpašuma “Saule 4”-2 un nedzīvojamu telpu grupas “Saule 4”-700, Valkas novada Valkas
pagastā atsavināšanas uzsākšanu.
29. Par piedāvājumu pirkt dzīvokļa īpašumu “Māja Nr.1” dzīvokli 2, Valkas novada Kārķu pagastā.
30. Par Nolikuma Nr.3 “Valkas Mākslas skolas nolikums” apstiprināšanu.
31. Par Noteikumu Nr.2 “Valkas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi” apstiprināšanu.
32. Par “Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam” izstrādes uzsākšanu.
33. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
34. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes gabalu Valkā, Varoņu iela 24.
35. Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2017.gada savstarpējiem norēķiniem” (sēdes protokols Nr.1, 5.§).
36. Par projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve” izstrādi un iesniegšanu.
37. Par projekta “Inventāra iegāde Vijciema tautas namam” izstrādi un līdzfinansēšanu.
1.
2.
3.
4.
5.

1.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”
(D.Zalužinska, A.Sjademe)
Valkas novada domē 2017.gada 28.februārī ir saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr.3.1.1./17/399) no
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā SIA) “Valkas MD” par nekustamā īpašuma nodokļa
atlaides piemērošanu nekustamajiem īpašumiem Valkā, Parka ielā 25; Parka ielā 25B un Parka ielā 25E,
pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.20 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” (turpmāk – noteikumi) 11.punktu.

Noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tiek piešķirtas, pamatojoties uz personas
iesniegumu, ja personai nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nodokļa apmērs taksācijas gadā
pārsniedz EUR 14.23.
SIA „Valkas MD” nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem.
Nekustamā īpašuma nodoklis par 2017.gadu par SIA „Valkas MD” īpašumiem ir aprēķināts EUR
2837.27.
Noteikumu 11.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25% apmērā var piešķirt
juridiskām personām, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, par ražošanas ēkām (ēku galvenais
lietošanas veids, kods 1251), ja tajās notiek pamatražošana un ir saglabātas darba vietas 80% attiecībā
pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā – 25% no nekustamā īpašuma nodokļa
summas.
Noteikumu 20.2.punkts nosaka, ka, lai saņemtu nodokļa atvieglojumus 11.punkta kārtībā, nodokļa
maksātājam Valkas novada domē jāiesniedz Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par strādājošo skaitu un
uzņēmuma vadītāja parakstītu apliecinājumu, ka ražošanas ēkās ir saglabāta ražošana.
2017.gada 28.februāra iesniegumā SIA “Valkas MD” apliecina, ka viņiem piederošajās ražošanas
ēkās ir saglabāta ražošana.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2016.gada 19.marta izziņu Nr.8.33-25/113 laika periodā no
01.01.2015. līdz 31.12.2015 vidējais darba vietu skaits SIA „Valkas MD” bija 15 darbinieki.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2017.gada 28.februāra EDS izziņu laika periodā no
01.01.2016. līdz 31.12.2016 vidējais darba vietu skaits SIA „Valkas MD” bija 13 darbinieki.
Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, Valkas novada dome secina, ka SIA „Valkas MD”
piederošajās ražošanas ēkās ir saglabātas darba vietas 86.6% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu
iepriekšējā taksācijas periodā un ražošanas ēkās notiek pamatražošana.
Ņemot vērā augstāk minēto, Valkas novada dome ir tiesīga piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidi 25% apmērā par ražošanas ēkām Valkā: Parka ielā 25, (kadastra Nr.9401 007 0202 007; 9401
007 0202 008; 9401 007 0202 010), Parka ielā 25B (kadastra Nr.9401 007 202 004).
2017.gadā, par ēkām Parka ielā 25, (kadastra Nr.9401 007 0202 007; 9401 007 0202 008; 9401 007
0202 010), Parka ielā 25B (kadastra Nr.9401 007 202 004), kurām saskaņā ar noteikumu 11.punktu
pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaide ir aprēķināts:
Īpašums
Parka iela 25
Parka iela 25B

Aprēķināts 2017. gadā (EUR)
1394.68
567.38
Kopā

25% (EUR)
348.67
141.84
490.51

Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa atlaides apmērs sastāda EUR 490.51 (četri simti
deviņdesmit euro, piecdesmit viens cents).
Ēku Parka iela 25, kadastra Nr.9401 007 0215 002 un Parka ielā 25E, kadastra Nr.9401 007 0101
014 galvenais lietošanas veids neatbilst noteikumos noteiktajam kodam (1251), tādēļ Valkas novada
dome nav tiesīga piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par šīm ēkām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.
panta 3.daļas, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkta un Valkas novada domes
2012.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Valkas novadā” 11.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piemērot SIA “Valkas MD” nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2017.gadu, 25% apmērā par
ražošanas ēkām Valkā: Parka ielā 25, (kadastra Nr.9401 007 0202 007; 9401 007 0202 008; 9401
007 0202 010), Parka ielā 25B (kadastra Nr.9401 007 202 004).
2. Nepiemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par ēkām Valkā, Parka iela 25, kadastra Nr.9401 007
0215 002, Parka ielā 25E, kadastra Nr.9401 007 0101 014, jo galvenais lietošanas veids neatbilst
noteikumos noteiktajam kodam (1251).
3. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu, veikt izmaiņas
nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites programmā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa
administrators.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201).

2.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”
(D.Zalužinska)
Valkas novada domē 2017.gada 1.martā ir saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.3.1.1./17/401) no
sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā SIA) “PEPI RER” par nekustamā īpašuma nodokļa
atlaides piemērošanu nekustamajiem īpašumiem Valkā, Meža iela 2D; Parka ielā 23A; Parka ielā 23C;
Parka ielā 25A; Parka iela 25C; Parka ielā 25F; Parka iela 25G; Varoņu iela 34; Varoņu iela 35; Varoņu
iela 35A; Varoņu iela 35C, pamatojoties uz Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.20, „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” (turpmāk tekstā saistošie
noteikumi), 14.punktu, un ēkai Valkā, Parka ielā 25G, kadastra Nr.9401 007 0152 001, pamatojoties uz
saistošo noteikumu, 12.2.punktu.
Saistošie noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tiek piešķirtas pamatojoties uz
personas iesniegumu, ja personai nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nodokļa apmērs
taksācijas gadā pārsniedz EUR 14.23.
SIA „PEPI RER” nav nekustamā īpašuma nodokļu parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem.
Nekustamā īpašuma nodoklis par 2017. gadu, par iesniegumā minētajiem īpašumiem ir aprēķināts:
25% atlaide (EUR)
Īpašums
Aprēķināts 2017. gadā (EUR)
15.49
Z-Meža iela 2D
61.95
4.33
Z-Parka iela 23A
17.31
20.86
Ē-Parka iela 23A
83.42
10.46
Z-Parka iela 23C
41.82
32.37
Ē-Parka iela 23C
129.48
Z-Parka iela 25A
51.41
12.85
Ē-Parka iela 25A
952.04
238.01
15.06
Z-Parka iela 25C
60.24
39.86
Ē-Parka iela 25C
159.42
4.09
Z-Parka iela 25F
16.34
4.63
Z-Varoņu iela 34
18.50
63.54
Ē-Varoņu iela 34
254.15
8.44
Z-Varoņu iela 35
33.74
188.96
Ē-Varoņu iela 35
755.84
16.83
Z-Varoņu iela 35A
67.32
210.91
Ē-Varoņu iela 35A
843.63
1.93
Z-Varoņu iela 35C
7.70
637.87
2551.49
Ē-Parka iela 25G
23.28
93.12
Z-Parka iela 25G
90% atlaide par 1. ceturksni
124.63
553.91
Ē-Parka iela 25G
25% atlaide (par
2.,3.,4.,ceturkšņiem)
103.86
Ē-Parka iela 25G
1778.26
6752.83
Kopā
Saistošo noteikumu 14.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25% apmērā var
piešķirt preču ražošanas uzņēmumiem, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis iepriekšējā taksācijas gadā
pārsniedz EUR 21 343.08.
Saistošo noteikumu 20.6.punkts nosaka, ka, lai saņemtu nodokļa atvieglojumus 14.punkta kārtībā,
nodokļa maksātājam Valkas novada domē jāiesniedz Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par iepriekšējā
gadā samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Saskaņā ar izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes, SIA „PEPI RER” 2016.gadā ir
iemaksājis budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli EUR 156 947.16 apmērā.
Ņemot vērā augstāk minēto Valkas novada dome ir tiesīga piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidi 25% apmērā SIA “PEPI RER”, par nekustamajiem īpašumiem Valkā, Meža iela 2D, kadastra
Nr.9401 007 0023; Parka ielā 23A kadastra Nr.9401 007 0112; Parka ielā 23C, kadastra Nr.9401 007
5109; Parka ielā 25A, kadastra Nr.9401 007 0228; Parka ielā 25C, kadastra Nr.9401 007 0027; Parka
ielā 25F, kadastra Nr.9401 007 0236; Varoņu iela 34, kadastra Nr.9401 007 0301; Varoņu iela 35,
kadastra Nr.9401 007 0222; Varoņu iela 35A, kadastra Nr.9401 007 0202; Varoņu iela 35C, kadastra
Nr.9401 007 0031; Parka iela 25G, kadastra Nr.9401 007 0013.

Saskaņā ar saistošo noteikumu 14. un 22.punktu, par ēku Valkā, Parka ielā 25G, kadastra Nr.9401
007 0152 001, nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 25% apmērā tiek piešķirta par otro, trešo un ceturto
ceturksni.
Saistošo noteikumu 12.2.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā var
piešķirt, ja persona izbūvē Valkas novadā ražošanas objektus, darba vietu radīšanai, par saviem finanšu
līdzekļiem, veicot ieguldījumus, kas pārsniedz nekustamā īpašuma nodokļa summu par kārtējo gadu,
divus gadus pēc ražošanas objekta nodošanas – ekspluatācijā.
Saistošo noteikumu 20.4.punkts nosaka, ka, lai saņemtu nodokļa atvieglojumus 12.2.punkta kārtībā,
nodokļa maksātājam, Valkas novada domē jāiesniedz izziņa un pierādošie dokumenti par taksācijas
gadā ieguldītajiem finanšu līdzekļiem ražošanas objektu būvniecībā.
SIA „PEPI RER” 2016.gadā ir iesniedzis Valkas novada domē Aktu par būves nodošanu
ekspluatācijā, kur būvniecības kopējās izmaksas ir uzrādītas EUR 431 563.31 apmērā. Ēka nodota
ekspluatācijā 2015.gada 30.martā.
Ņemot vērā augstāk minēto Valkas novada dome ir tiesīga piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidi 90% apmērā SIA “PEPI RER”, par ēku Valkā, Parka ielā 25G, kadastra Nr.9401 007 0152 001, par
2017.gada 1.ceturksni.
Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa atlaides apmērs par SIA “PEPI RER” īpašumiem sastāda EUR
1778.26 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit astoņi euro 26 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 2.§) un vadoties no likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 3.daļas, Valkas
novada domes 2012.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.20, „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” 14. un 12.2.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piemērot SIA “PEPI RER”, reģistrācijas Nr.44103026983, juridiskā adrese Parka iela 25A, Valka,
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2017.gadu, 25% apmērā par nekustamiem īpašumiem
Valkā, Meža iela 2D, kadastra Nr.9401 007 0023; Parka ielā 23A, kadastra Nr.9401 007 0112; Parka
ielā 23C, kadastra Nr.9401 007 5109; Parka ielā 25A, kadastra Nr.9401 007 0228; Parka ielā 25C,
kadastra Nr.9401 007 0027; Parka ielā 25F, kadastra Nr.9401 007 0236; Varoņu iela 34, kadastra
Nr.9401 007 0301; Varoņu iela 35, kadastra Nr.9401 007 0222; Varoņu iela 35A, kadastra Nr.9401
007 0202; Varoņu iela 35C, kadastra Nr.9401 007 0031 un Parka iela 25G, kadastra Nr.9401 007
0013. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25% apmērā par otro, trešo un ceturto ceturksni,
par ēku Valkā, Parka ielā 25G, kadastra Nr.9401 007 0152 001 un 90% apmērā, par pirmo
ceturksni, kopsummā EUR 1778.26 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit astoņi euro 26
centi).
2. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu, veikt izmaiņas
nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites programmā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa
administrators.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
3.§
Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Bērnu un jauniešu teātru festivālā “Teātra bumerangs”
(V.Zariņš)
Valkas novada dome izskata 2017.gada 13.martā saņemto iesniegumu no Valkas novada Bērnu un
jauniešu centra direktores K.Ganiņas ar lūgumu apstiprināt dalības līdzmaksājumu Bērnu un jauniešu
teātru festivālā “Teātra bumerangs”. Festivāls notiks 2017.gada 28.-29.aprīlī. Saņemtie finanšu līdzekļi
tiks izmantoti teātra festivāla organizatorisko izdevumu segšanai.
Dalības maksu no kolektīva noteikt:
 20 un vairāk dalībnieki - 15.00 EUR, t.sk. PVN;
 mazāk kā 20 dalībnieki - 10.00 EUR, t. sk. PVN.
Norēķins - dalības maksa - veicama ar pārskaitījumu.
Rekvizīti norēķiniem:
Ar norādi – Dalības maksa “BĒRNU UN JAUNIEŠU TEĀTRU FESTIVĀLS „Teātra bumerangs"
VALKĀ.
Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701

Reģ.Nr.90009114839, PVN reģ. LV 90009114839
AS SEB banka UNLALV2X
Konts LV16UNLA0050014283134
Saņēmējs: Valkas novada BJC „Mice”, Semināra iela 27, Valka, Valkas novads, LV-4701.
Valkas novada teātra kolektīvi šajā festivālā startē, nemaksājot dalības maksu. Tie ir Valkas un Valkas
novada seši teātra pulciņi:
1. Valkas bērnu un jauniešu teātra studija “Griesti” (7.-12. klases), vadītājs Oskars Morozovs;
2. Valkas bērnu un jauniešu teātra pulciņš ”Vienradži“, vadītāja Līga Šnuka;
3. Vijciema pamatskolas teātra pulciņš, vadītāja Gita Dudele;
4. Kārķu bērnu teātra pulciņš (1.-9. klase), vadītāja Dace Pieče;
5. Ērģemes pamatskola leļļu teātris (1.-4. klases), vadītāja Agita Miķelsone;
6. Turnas bērnu teātris (3.-9. klase), vadītāja Līga Krama.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 3.§) 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 – 13 deputāti (U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bērnu un jauniešu teātru festivāla “Teātra bumerangs” dalības maksu:
1.1. 20 un vairāk dalībnieki - EUR 15.00 (piecpadsmit euro);
1.2. mazāk kā 20 dalībnieki - EUR 10.00 (desmit euro).
2. Atbrīvot no dalības maksas Valkas novada teātra kolektīvus:
2.1. Valkas bērnu un jauniešu teātra studiju “Griesti” (7.-12. klase), vadītājs Oskars Morozovs;
2.2. Valkas bērnu un jauniešu teātra pulciņu ”Vienradži“, vadītāja Līga Šnuka;
2.3. Vijciema pamatskolas teātra pulciņu, vadītāja Gita Dudele;
2.4. Kārķu bērnu teātra pulciņu (1.-9. klase), vadītāja Dace Pieče;
2.5. Ērģemes pamatskola leļļu teātri (1.-4. klase), vadītāja Agita Miķelsone;
2.6. Turnas bērnu teātri (3.-9. klase), vadītāja Līga Krama.
3. Par finanšu uzskaiti atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Bērnu un jauniešu centra direktors.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
4.§
Par Vijciema pamatskolas sporta zāles maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
(V.Kaņepe)
Lai sniegtu telpu izmantošanas maksas pakalpojumus un segtu izmaksas, kas saistītas ar šo
pakalpojumu sniegšanu Vijciema pamatskolas sporta zālē, nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu
izcenojumus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 4.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apstiprināt maksu par sporta zāles izmantošanas pirmo stundu EUR 9.04 bez PVN.
Apstiprināt maksu par sporta zāles izmantošanas katru nākamo stundu EUR 5.13 bez PVN.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Par lēmuma izpildi atbild Vijciema pamatskolas direktors.
Lēmuma izpildi kontrolē Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
5.§
Par Valkas novada domei piederošās automašīnas Dacia Dokker KE7397
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
(V.Kaņepe)

Lai sniegtu maksas transporta pakalpojumus ar Valkas novada domes rīcībā esošo transportu,
nepieciešams noteikt maksas pakalpojuma izcenojumus.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 5.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par sniegtajiem transporta pakalpojumiem 0.07 EUR/km bez PVN + 5.67 EUR/h
bez PVN.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes izpilddirektors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§
*** iesnieguma izskatīšana par dzīvokļa privatizācijas pabeigšanu
(V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, A.Sjademe, V.Rogainis, K.Simonova)
Dome izskata ***, dzīvo *** iela *** dz.***, Valka, 2017.gada 23.februāra iesniegumu ar lūgumu atļaut
pabeigt dzīvokļa Valkā, *** ielā *** dz.*** privatizāciju.
[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 19.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” 45.panta 8.daļu un likuma Pārejas noteikumu 45.punktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 7 deputāti (A.Sula, V.Bērziņa, A.Simulis, S.Kuncevičs, A.Gailis, A.Sjademe,
V.Šaicāns), PRET – 2 deputāti (U.Ozoliņa, V.Zariņš), ATTURAS – 4 deputāti (S.Pilskalne, V.Rogainis,
M.Stabulniece, K.Simonova),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atstāt spēkā Valkas novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2017.gada
19.janvāra lēmumu “Par Valkas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
2006.gada 29.septembra lēmuma “Par pirkuma līguma slēgšanu par dzīvokļa Valkā, *** ielā ***
dz.*** pārdošanu” (protokols Nr.10, §.73.) atcelšanu” (protokols Nr.1, 1.§).
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 Administratīvā
rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201).
7.§
Par projekta “Tautas tērpu iegāde Valkas folkloras ansamblim “Nāburgi””
līdzfinansējuma nodrošināšanu
(G.Smane)
2017.gada 10.martā Valkas novada domē ir saņemts iesniegums no biedrības “Valkas Dāmu klubs”
ar lūgumu līdzfinansēt projektu “Tautas tērpu iegāde Valkas folkloras ansamblim “Nāburgi”” EUR 239,00
apmērā.
Projekta kopējais finansējums ir EUR 2385,00, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums. Projektu paredzēts iesniegt Eiropas Savienības
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” rīcības 2.3. “Kultūras un tradīciju kopšana”. Projekta ietvaros tiks iegādāti tautiskie brunči,
ņieburi, blūzes sievām, vestes un krekli vīriem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Valkas pilsētas biedrības “Valkas dāmu klubs” izstrādāto projekta iesniegumu “Tautas tērpu
iegāde Valkas folkloras ansamblim “Nāburgi”, kas ir izstrādāts iesniegšanai LAP 2014.-2020.gadam

2.
3.
4.
5.

apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” rīcības 2.3. “Kultūras un tradīciju kopšana”. Kopējās projekta izmaksas EUR 2385,00.
Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu EUR 238,50 (divi simti
trīsdesmit astoņi euro 50 centi) apmērā.
Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
8.§
Par projekta “Atpūtas vietas izveide brīvdabas pasākumu organizēšanai Vijciemā” izstrādi un
līdzfinansēšanu
____________________________________________________________________
(G.Smane, S.Pilskalne)

Valkas novada dome izstrādā projektu “Atpūtas vietas izveide brīvdabas pasākumu organizēšanai
Vijciemā”, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides
veidošana 2.1. rīcībai “Vides sakārtošana”.
Projekta ietvaros ir plānots izbūvēt jaunu koka grīdu, tas ir mazu brībdabas skatuvīti un
ugunskura vietu pie Vijas upītes krastā, lai izveidotu vietu Vijciema pagastā organizētiem brīvdabas
pasākumie:
1) tradicionālo Līgo svētku un ikgadējo pagasta svētku (Muižas svētku, Vijas dienu un citu) svinībām,
2) apbalvošanas ceremonijām (pēc Sporta svētkiem un dažādām sacensībām),
3) jauniešu un bērnu pasākumu organizēšanai,
4) atpūtas, izklaides un deju vakaru organizēšanai.
Tiek izstrādāts Paskaidrojuma raksts (Apliecinājuma karte) brīvdabas skatuves un ugunskura vietas
izbūvei un sastādīta veicamo darbu tāme. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 6600, no kurām
90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10 % Valkas novada domes līdzfinansējums
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017. gada 20.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 20.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 5. punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Atpūtas vietas izveide brīvdabas pasākumu organizēšanai Vijciemā”
izstrādi, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa
Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.1. rīcībai “Vides sakārtošana”.
2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar
līdzfinansējumu 10% vai EUR 660 (Divi tūkstoši euro) apmērā no kopējām attiecināmajām
izmaksām EUR 6600 (Seši tūkstoši 600 euro).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

9.§
Par projekta “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” izstrādi un līdzfinansēšanu
(I.Aleksejeva)
Biedrība “Atbalsts Valkai” izstrādā projektu “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim”,
iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3.
rīcībai "Kultūras un tradīciju kopšana".
Projekta ietvaros ir plānota 30 tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim. Projekta kopējās
plānotās izmaksas ir EUR 2700,00, no kurām 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10%
Valkas novada domes līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 7.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” izstrādi, iesniegšanai
biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas
projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3.
rīcībai "Kultūras un tradīciju kopšana".
2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar
līdzfinansējumu 10% vai EUR 270,00 (divi simti septiņdesmit euro 00 centi) apmērā no kopējām
attiecināmajām izmaksām EUR 2700,00 (divi tūkstoši septiņi simti euro 00 centi).
3. Noslēgt patapinājuma līgumu ar biedrību “Atbalsts Valkai” par telpām Valkas novadā, Valkā, Emīla
Dārziņa ielā 8, Valkas pilsētas kultūras nams. Noteikt līgumu ar termiņu uz 7 gadiem.
4. Gadījumā, ja projekts netiek apstiprināts, lauzt patapinājuma līgumu.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

10.§
Par projekta “Dziedāsim latviskos tērpos” izstrādi un līdzfinansēšanu
(I.Aleksejeva)
Biedrība “Radošā grupa “Lugaži”” izstrādā projektu “Dziedāsim latviskos tērpos”, iesniegšanai biedrības
„Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3. rīcībai "Kultūras un tradīciju
kopšana".
Projekta ietvaros ir plānots iegādāties Valkas novada tautastērpu komplektus 5.-9.klašu Valkas novada
meiteņu kora dziedātājām. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 4640,00, no kurām 90% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) līdzfinansējums un 10 % Valkas novada domes līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 8.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Dziedāsim latviskos tērpos” izstrādi, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība
Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3. rīcībai "Kultūras un tradīciju
kopšana".
2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar
līdzfinansējumu 10% vai EUR 464,00 (četri simti sešdesmit četri euro 00 centi) apmērā no kopējām
attiecināmajām izmaksām EUR 4640,00 (četri tūkstoši seši simti četrdesmit euro 00 centi).
3. Noslēgt patapinājuma līgumu ar biedrību “Radošā grupa “Lugaži”” par telpām Valkas novadā, Valkā,
Semināra ielā 27, BJC “Mice”. Noteikt līgumu ar termiņu uz 7 gadiem.
4. Gadījumā, ja projekts netiek apstiprināts, lauzt patapinājuma līgumu.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

11.§
Par projekta “Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam “Vendīgs””
izstrādi un līdzfinansēšanu
(I.Aleksejeva)
Biedrība “Jauniešu klubs “Pēda”” izstrādā projektu “Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam
“Vendīgs””, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” izsludinātajā vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides
veidošana 2.3. rīcībai "Kultūras un tradīciju kopšana".
Projekta ietvaros ir plānots iegādāties Valkas novada tautastērpu komplektus 9.-12.klašu tautisko deju
kolektīvam “Vendīgs”. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 3133,10, no kurām 90% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10 % Valkas novada domes līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 9.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam “Vendīgs”” izstrādi, iesniegšanai
biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas
projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3.
rīcībai "Kultūras un tradīciju kopšana".
2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar
līdzfinansējumu 10% vai EUR 313,31 (trīs simti trīspadsmit euro 31 cents) apmērā no kopējām
attiecināmajām izmaksām EUR 3133,10 (trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs euro un 10 centi).
3. Noslēgt patapinājuma līgumu ar biedrību “Jauniešu klubs “Pēda”” par telpām Valkas novadā, Valkā,
Semināra ielā 27, BJC “Mice”. Noteikt līgumu ar termiņu uz 7 gadiem.
4. Gadījumā, ja projekts netiek apstiprināts, lauzt patapinājuma līgumu.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
12.§
Par projekta “Perkusiju un ģitāras nodarbību aprīkojums” izstrādi un līdzfinansēšanu
(I.Aleksejeva)
Biedrība “Radošā grupa “Lugaži”” izstrādā projektu “Perkusiju un ģitāras nodarbību aprīkojums”,
iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3.
rīcībai "Kultūras un tradīciju kopšana".
Projekta ietvaros ir plānots iegādāties mūzikas instrumentus. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir
EUR 2800,00, no kurām 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10 % Valkas novada domes
līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 21.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Perkusiju un ģitāras nodarbību aprīkojums” izstrādi, iesniegšanai biedrības „Lauku
partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla

2.

3.
4.
5.

attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3. rīcībai "Kultūras
un tradīciju kopšana".
Ja projekta tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar
līdzfinansējumu 10% vai EUR 280,00 (divi simti astoņdesmit euro un 00 centi) apmērā no kopējām
attiecināmajām izmaksām EUR 2800 (divi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi).
Noslēgt patapinājuma līgumu ar biedrību “Radošā grupa “Lugaži”” par telpām Valkas novadā, Valkā,
Semināra ielā 27, BJC “Mice”. Noteikt līgumu ar termiņu uz 7 gadiem.
Gadījumā, ja projekts netiek apstiprināts, lauzt patapinājuma līgumu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

13.§
Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 29.pielikumā
(A.Poga, A.Sjademe, S.Pilskalne)
Izskatot 2017.gada 9.februārī saņemto Valkas novada domes Ģimenes atbalsta centra “Saulīte”
direktores pienākumu izpildītājas iesniegumu, tika izvērtēts amata atalgojums kopējā administrācijas
darbinieku atalgojuma sistēmā. Tika izvērtēts gan darba apjoms, gan atbildības pakāpe un kompetence.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 10.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta un Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 6.daļas, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET – 1 deputāts (A.Sjademe), ATTURAS – 3 deputāti
(A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.1, 1.§) grozījumu, apstiprinot
29.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Uzdot Personāla nodaļas vadītājam sagatavot darba līgumu grozījumu projektu atbilstoši amatu
sarakstam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Personāla nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.aprīlī.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.3, 13.§)
29.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Algas likme ar
Piemaksa par
Algas likme
samazinājumu
papildus
Amata
EUR mēnesī/
(EUR mēnesī/
pienākumu
vietu skaits stundas tarifa likme
stundas tarifa likme veikšanu EUR/
(EUR/h)
(EUR/h)
%

1.

Direktors

1

890.00

822.93

2.

Pavārs

1

2,457 EUR/h/

2.457 EUR/h

3.

Pavārs

1

2,457 EUR/h

2.457 EUR/h

4.

Sociālais darbinieks

1

423.00

423.00

5.

Psihologs

0,5

423.00

423.00

82.29

10%
42.30

Medmāsa

0,5

450.00

450.00

7.

Audzinātājs

4,5

2,457 EUR/h/

2.457 EUR/h/

20 % pēc
nostrādātā

8.

Sociālais pedagogs

0,2

423.00

423.00

8.45

9.

Sociālais aprūpētājs

1

423.00

423.00

42.30

10.

Aprūpētājs

1

423.00

423.00

42.30

11.

Automašīnas vadītājs

0.5

Minimālā stundas
likme

Minimālā stundas
likme

12.

Lietvedis

0.5

402.00

402.00

13.

Strādnieks

0,5

380.00

380.00

6.

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

14.§
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 10.marta rīkojuma Nr. 24-v “Par projektu
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs””
apstiprināšanu
(R.Rastaks)
2017.gada 8.martā dome noslēdza ar Valsts izglītības attīstības aģentūru sadarbības līgumu par
Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” .īstenošanu. Projektā ir paredzēts finansējums katru mācību gadu atbilstoši
izglītojamo skaitam karjeras atbalsta pasākumu realizēšanai. Lai sekmīgi ieviestu karjeras projektu visās
novada izglītības iestādēs, ir paredzēts apmaksāt pedagoga karjeras konsultanta amata vietu. Par
pedagogu karjeras konsultantu var strādāt pedagogs ar atbilstošu speciālu kvalifikāciju.
Lai nodrošinātu 2016./2017.mācību gadā paredzēto pasākumu norisi un piešķirtā finansējuma apguvi,
amata vietu bija nepieciešams izveidot pirms kārtējās domes sēdes. Valkas novada domes
priekšsēdētājs 2017.gada 10.martā izdeva rīkojumu Nr.24-v “Par projektu Nr.8.3.5.0/16/l/001 “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs””. Saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada
30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” 16.15.apakšpunktu domes
priekšsēdētājs ārkārtas gadījumos izdod rīkojumus par jautājumiem, kas ir domes kompetencē, kuri pēc
tam apstiprināmi tuvākajā domes sēdē.
Rīkojumā noteikts, ka amata vieta “pedagogs karjeras konsultants” tiek izveidota ar š.g. 13.martu
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļā. Šajā mācību gadā ir noteikta pedagoga karjeras
konsultanta slodze 0,78 un algas likme EUR 680,00.
Projekts ir paredzēts līdz 2020.gada 31.decembrim, tāpēc nepieciešams šo amata vietu iekļaut amata
vietu sarakstā Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
20.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 4.§), Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 11.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 10.marta rīkojumu Nr.24-v “Par projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs””.
2. Izdarīt Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.1, 1.§) grozījumu, papildinot Valkas
novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu ar 64.pielikumu (pielikums).
3. Veikt attiecīgos grozījumus Valkas novada domes pamatbudžetā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs un Grāmatvedības
un finanšu nodaļa.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.3,14.§)
64.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)
Valkas novada domes
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1

Pedagogs karjeras konsultants

Amata vietu skaits

Algas likme
EUR mēnesī

0,78

680,00

15.§
Par neatgūstamo debitoru parādu izslēgšanu no 2016.gada bilances
(V.Boša, A.Sjademe, U.Ozoliņa)
Veicot visu norēķinu posteņu inventarizāciju, konstatēti debitoru parādi, kuru atgūšana nav iespējama.
Lai bilancē atspoguļotu debitoru parādus to patiesajā vērtībā, atbilstoši 2009.gada 15.decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu, parādus, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts
vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 12.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (U.Ozoliņa, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS – 1 deputāts (A.Simulis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no 2016.gada bilances debitoru parādus par kopējo summu EUR 20538,47 (divdesmit tūkstoši
pieci simti trīsdesmit astoņi euro 47 centi) (pielikumā).
2. Izslēgt no 2016.gada bilances neatgūstamajiem debitoru parādiem izveidotos uzkrājumus.
3. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram nodrošināt regulāru parādu piedziņu, ieviešot Valkas
novada domē parādu piedziņas kārtību.
4. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietnieks grāmatvedības
jautājumos.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.3, 15.§)
Neatgūstamo debitoru saraksts uz 2016.gada 31.decembri
Valkas pilsēta
Debitors

Smiltenes novada dome

Summa
EUR

16167,54

Parāda izslēgšanas iemesls
Smiltenes novada dome neatzīst Valkas
rajona laikā radušos Blomes pagasta parādu
Ērģemes bērnu namam, pagājis parāda
iesniegšanas termiņš pašvaldības finanšu
izlīdzināšanas fonda padomē.

Medcom Alianse SIA

90,00

vecāks par 10 gadiem

Attīstības projekti SIA

152,23

izslēgts no UR

Edmundo un partneri SIA

105,63

izslēgts no UR

Valkas rajona invalīdu biedrība

25,18

vecāks par 10 gadiem

Valmieras rajona brīvprātīgo biedrība

16,90

vecāks par 10 gadiem

Ā.D.

4,78

vecāks par 10 gadiem

Ā.R.

17,37

vecāks par 10 gadiem

B.A.

49,44

vecāks par 10 gadiem

B.A.

15,65

vecāks par 10 gadiem

B.N.

10,57

vecāks par 10 gadiem

D.D.

21,94

vecāks par 10 gadiem

F.S.

10,63

vecāks par 10 gadiem

G.K.

8,74

vecāks par 10 gadiem

G.I.

48,29

debitors miris

H.M.

123,49

debitors miris

H.A.

10,63

vecāks par 10 gadiem

I.A.

4,30

vecāks par 10 gadiem

K.G.

1,17

vecāks par 10 gadiem

L.A.

197,57

debitors miris

L.A.

199,20

vecāks par 10 gadiem

L.B.

10,12

debitors miris

M.V.

27,80

vecāks par 10 gadiem

J.N.

15,95

debitors miris

V.A.

63,52

debitors miris

Kopā Valkas pilsētā

17398,64

Ērģemes pagasts
Summa
EUR

Debitors

Parāda izslēgšanas iemesls

K.I.

461,30

vecāks par 10 gadiem

K.I.

560,90

vecāks par 10 gadiem

L.M.

12,31

debitors miris

D.V.

390,75

debitors miris

V.Z.

395,56

debitors miris

Kopā Ērģemes pagastā

1820,82
2

Kārķu pagasts
Debitors

Summa
EUR

Parāda izslēgšanas iemesls

P.N.

652,87

debitors miris

B.V.

120,50

debitors miris

A.V.

366,15

vecāks par 10 gadiem

Kopā Kārķu pagastā

1139,52

Valkas pagasts
Debitors
T.P.

Summa
EUR
1,55

Parāda izslēgšanas iemesls
debitors miris

Kopā Valkas pagastā

1,55

Zvārtavas pagasts
Summa
EUR

Debitors

Parāda izslēgšanas iemesls

M.A.

34,08

debitors miris

S.V.

1,21

debitors miris

Š.V.

82,24

debitors miris

Kopā Zvārtavas pagastā

117,53

Vijciema pagasts
Summa
EUR

Debitors
T.V.

60,41

Kopā Vijciema pagastā

60,41

KOPĀ

Parāda izslēgšanas iemesls
debitors miris

20538,47

16.§
Par nekustamo īpašumu atzīšanu 2016.gada bilancē
(V.Boša)
Veicot nekustamo īpašumu inventarizāciju pēc stāvokļa uz 2016.gada 31.decembri, konstatētas
starpības ar Valsts zemes dienesta datiem. Izvērtējot informāciju, konstatēts, ka Valkas novada domes
bilancē jāatzīst līdz šim neuzskaitīti nekustamie īpašumi atbilstoši pielikumam.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 13.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt 2016.gada bilancē līdz šim neuzskaitītu zemi, ēkas un mežaudzes saskaņā ar pielikumu.
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietnieks grāmatvedības
jautājumos.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.3, 16.§)
Nekustamo īpašumu saraksts, kas jāatzīst 2016.gada bilancē
Platība

Uzskaites
vērtība EUR

9488-005-0129

0,03

21

Šķūnis (Semināra ielā 23)

9401-001-0621-002

36,4

269

Šķūnis (Semināra ielā 23)

9401-001-0621-003

27,5

156

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Zeme (ha)
Ceļš Apsītes - Lībieši
Ēkas (m2)

Mežaudzes (ha)
Valkas pilsētā
Estrāde

9401-007-0320

4,62

0

Kalndzirnavu mežs

9401-007-0149

1,3868

0

Pilsētas mežs

9401-008-0223

0,4801

0

Pilsētas mežs

9401-008-0332

1,1992

0

Pilsētas mežs

9401-008-0214

3,1037

0

Ceļmalnieki 1

9452-009-0166

3,2

0

Ērģemes parks

9452-008-0334

5,12

0

9452-008-0254

4,6742

0

Ausmas

9466-005-0243

0,71

0

Kalnlīgotnes

9466-001-0033

3,03

0

Kārķu pamatskola

9466-005-0244

1,51

0

Kokles

9466-006-0265

1,3

0

Šalderu krusts

9466-008-0141

2,0

0

9488-006-0206

2,5

0

9496-008-0119

1.0706

0

Ērģemes pagastā

Oliņas
Kārķu pagastā

Valkas pagastā
Lejassilmājas
Zvārtavas pagastā
Apbūve

17.§
Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada
investīciju projektu dokumentācijas (tehnisko projektu) izstrādei
(I.Markova, V.Šaicāns, A.Sjademe, G.Smane, U.Ozoliņa)
Izvērtējot Valkas novada iestāžu iesniegumus un plānotos projektus 2017.gada budžeta projektam,
secināms, ka nepieciešami apjomīgi ieguldījumi Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas
(tehnisko projektu) izstrādei. Valkas novada domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi.
Ar Valkas novada 2017.gada 26.janvāra domes lēmumu (protokols Nr.1, 9.§) „Par konceptuālu
atbalstu aizņēmumu ņemšanai” tika pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu
izdevumiem Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (tehnisko projektu) izstrādei atbilstoši
5.pielikumam.
Pēc veikto iepirkumu un cenu aptauju rezultātiem, nepieciešams aizņēmums līdz EUR 205950.Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (tehnisko projektu) izstrādei atbilstoši pielikumam.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 14.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 205950.- (divi simti pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro) izdevumiem
Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (tehnisko projektu) izstrādei (pielikumā) no LR
Valsts kases.
2. Lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt piecu gadu laikā maksājot LR Valsts kases
noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts
kasi.

5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.3, 17.§)

Izdevumi Valkas novada investīciju projektu
dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei

Nr.p.k.

1

Iestāde,
struktūrvienība

Attīstības un plānošanas
nodaļa

Pasākums
Ražošanas teritorijas
izveidošana atjaunojot
degradēto teritoriju Kārķu
pagastā TP
Pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas
sistēmas atjaunošana
Valkas novadā TP
Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas internāta
pārbūves būvprojekta
izstrādāšana
Valgas-Valkas Dvīņu
pilsētas centra attīstība TP
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā,
III kārta TP

Kopā

2017
EUR ar
PVN

44770

4840

35390
96750

24200
205950

18.§
Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada
prioritāro investīciju projektu īstenošanai
(I.Markova)
Izvērtējot Valkas novada iestāžu iesniegumus 2017.gada budžeta projektam, secināms, ka
nepieciešami apjomīgi ieguldījumi iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. Valkas novada
domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi.
Ar Valkas novada 2017.gada 26.janvāra domes lēmumu (protokols Nr.1, 9.§) „Par konceptuālu
atbalstu aizņēmumu ņemšanai” tika pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu
izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai atbilstoši 4.pielikumam.
Pēc veikto iepirkumu un cenu aptauju rezultātiem, nepieciešams aizņēmums līdz EUR 36431.18.
Valkas novada prioritāro investīciju projektu daļējai īstenošanai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 15.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (V.Šaicāns),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 36431, 18 (Trīsdesmit seši tūkstoši četri simti trīsdesmit viens euro 18
centi) izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai (pielikumā) no LR Valsts
kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.

2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 2 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža desmit gadu laikā maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada
procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts
kasi.
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.3, 18.§)
Izdevumi Valkas novada prioritāro investīciju projektu
īstenošanai.

Nr.p.k.
1
2

Iestāde, struktūrvienība
Valkas pagasta komunālā
saimniecība
Valkas novadpētniecības
muzejs
Kopā

Pasākums
Jumta remonts garāžām
Tālavas iela 68
Ekspozīcijas "Valka-Latvijas
neatkarības šūpulis" izveide

2017
EUR ar
PVN
11012,18
25419,00
36431,18

19.§
Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada domes
autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transportlīdzekļa iegādei
(I.Markova)
Izvērtējot Valkas novada domes iestāžu iesniegumus 2017.gada budžeta projektam, secināms, ka
nepieciešami apjomīgi ieguldījumi iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. Valkas novada
domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi. Valkas novada domes iestāžu un struktūrvienību auto
parks ir novecojis, lieli līdzekļi tiek ieguldīti vecu transportlīdzekļu remontos. Ar Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra lēmumu „Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai” (protokols Nr.1, 9.§) tika
pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada autonomo
funkciju veikšanai nepieciešamo transportlīdzekļu iegādei atbilstoši pielikumam. Pēc veikto iepirkumu
procedūru rezultātiem, nepieciešams veikt aizņēmumu transportlīdzekļu iegādei līdz EUR 54672,96.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 16.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS – 2 deputāti (A.Gailis, V.Šaicāns),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 54672,96 (piecdesmit četri tūkstoši seši simti septiņdesmit divi euro 96
centi) apmērā investīcijām Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo divu zāles
pļāvēju un kravas automašīnas ar septiņām sēdvietām un kravas kasti iegādei no LR Valsts kases.
2. Lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu izmantot 2017.gadā.
3. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt 7 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas
brīža, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par aizņēmuma
lietošanu.
4. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
5. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts
kasi.
6. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

7. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.3, 19.§)

Investīcijas Valkas novada autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamo transportlīdzekļu iegādei
2017
Nr.p.k.
1.

2.
3.

Iestāde, struktūrvienība
Kārķu komunālā saimniecība

Transportlīdzeklis
zāles pļāvējs

Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļa
Ērģemes komunālā
saimniecība
Kopā

Kravas mašīna ar 7 sēdvietām un
kravas kasti
zāles pļāvējs

EUR ar PVN
8841,48

36990,00
8841,48
54672,96

20.§
Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
“Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu
(I.Markova, V.Šaicāns)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 17.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 10 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild 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
2017.gada 30.martā

Nr.5
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.3,20.§)

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

1. Apstiprināt 2017.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

V.Zariņš

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2017.gada 30.marta saistošiem noteikumiem Nr.5

.

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

V.Zariņš

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2017.gada 30.marta
saistošiem noteikumiem Nr.5
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.
“Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets”
Paskaidrojuma raksts
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2017.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1.Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielināti par EUR 197987.-.
1.1.Pašvaldības saņemtie transferti par EUR 2990.-;
1.2.Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta par EUR 147334
1.3.Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem par EUR 4700.-.
1.4.Pārējie ieņēmumi EUR 42963.-.
2.izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 197987.2.1.Vispārējiem vadības dienestiem palielināti par EUR 5500,-;
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 83688,- tajā skaitā :
2.2.1.Tūrisma informācijas birojam EUR 800.-;
2.2.2.Attīstības un plānošanas nodaļai EUR 2800.-;
2.2.3.Projektam “Mācību platforma ”Jauniešu uzņēmējdarbības spēju pilnveidošana un
attīstīšana”” EUR 1000.-;
2.2.4.Projektam “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” EUR
35529.-;
2.2.5.Projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” EUR 8475.-;
2.2.6.Projektam “Degradētās teritorijas atjaunošanas uzņēmējdarbības attīstībai” EUR 4364.-;
2.2.7.Projektam “Kompetenču pieeja mācību saturā “ EUR 1000.-;
2.2.8.Projektam “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu
attīstīšanai” EUR 151.-;
2.2.9.Projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” EUR 16579.-;
2.2.10.Projektam “Vidzeme iekļauj” EUR 2990.-.
2.3. Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 2300.- Kārķu pamatskolai
2.4.Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti par EUR 27700.-,tajā skaitā:
2.4.1.Zvārtavas pagasta komunālai saimniecībai samazināti EUR 3760.-;
2.4.2.Zvārtavas pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 3760.-;
2.4.3.Ielu remontdarbiem un teritorijas labiekārtošanai EUR 23000.- (2016.gada PVN);
2.5.Kultūrai palielināti par EUR 78900.- , tajā skaitā :
2.5.1.Valkas novadpētniecības muzejam EUR 1800.-;
2.5.2.Pārējai citur neklasificētai kultūrai EUR 76800.-;
2.5.3.Reliģijai EUR 300.-.
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks V.Zariņš

21.§
Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
“Valkas novada pašvaldības 2017.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu
(I.Markova)
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas
novada domes 2017.gada speciālais budžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus
2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 18.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas
novada domes 2017.gada speciālais budžets” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Valkā, Beverīnas ielā 3.
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
2017.gada 30.martā

Nr.6
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 21.§)

Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu

1. Apstiprināt 2017.gada Valkas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (pielikumā).
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

V.Zariņš

Pielikums
pie Valkas novada domes
2017.gada 30.marta
Saistošajiem noteikumiem Nr.6

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

V.Zariņš

22.§
Par telpu nomu Rīgas ielā 22, Valkā
(G.Bašķis)
Valkas novada dome izskata SIA “RERE VIDE”, reģ. Nr.40103824428, juridiskā adrese K.Ulmaņa
gatve 119, Mārupe, Mārupes pagasts, LV-2167, 2017.gada 20.martā saņemto iesniegumu ar lūgumu
iznomāt telpas Rīgas ielā 22, Valkā, sakarā ar to, ka ar Valkas novada domi ir noslēgts līgums par
Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukciju Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas
līdz Zemgales ielai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 20.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 22.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta b) apakšpunkta un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi
par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 2.1.nodaļas noteikumiem, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13
deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt ar PS “RERE VIDE 1”, reģistrācijas Nr.40103824428, juridiskā adrese: K.Ulmaņa gatve 119,
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nomas līgumu par nedzīvojamo iekštelpu – biroju telpu Valkā,
Rīgas ielā 22, (trešajā stāvā, telpas numurs Nr.016, 19,6 m2 platībā), kadastra numurs 9401 001 0503
001 nosacīto nomas maksu mēnesī par 1 m 2 EUR 1.80 bez PVN.
2. Uzdot SIA “Valkas Namsaimnieks” sagatavot līguma projektu ar PS “RERE VIDE 1” par telpu nomu
Rīgas ielā 22, Valkā.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

23.§
Par saistošo noteikumu Nr.7 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(G.Avotiņš)
Dome izskata sagatavotos saistošos noteikumus “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 13.marta
lēmumu (protokols Nr.2, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto
daļu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Valkas novadā” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.7 „ Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Valkas novadā” un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
3. Valkas novada domes Kancelejai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada
domes ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
6. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 30.martā

Nr.7
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.3,23.§)

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturto daļu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības
komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu
izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Nesankcionēts pieslēgums – patvaļīga pieslēgšanās centralizētās ūdensapgādes un /vai
kanalizācijas tīkliem bez tehnisko noteikumu saņemšanas vai ūdens un/vai kanalizācijas
lietošana bez attiecīga līguma noslēgšanas ar Pakalpojumu sniedzēju.
3.2. Pakalpojumu lietotājs — nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu
īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības
pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;
3.3. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Pakalpojumu
lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām,
pienākumiem un atbildības robežām;
3.4. Pakalpojumu sniedzējs 3.4.1. Valkas pilsētā- Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa;
3.4.2. Valkas novada pagastos- attiecīgā pagasta pārvalde;
3.5. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja parakstīts
akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra
Pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma
sniegšanas piederības robežas);
3.6. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei - ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri
diennaktī) atbilstoši noteikumu 2.pielikumam.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk –
ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar
nepārtrauktiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Valkas novadā un dabas
resursu racionālu izmantošanu.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Valkas novada administratīvajā
teritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirt sistēmā un uz
decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
II.
Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.

8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko
noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno:
8.1. nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei un pastāvīgai
uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā;
9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu
saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu
sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
10. Pakalpojuma sniedzējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā izskata iesniegumu un sagatavo
tehniskos noteikumus nekustamā īpašuma pievienošanai centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem,
par ko paziņo nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam.
11. Tehnisko noteikumu sagatavošanu un izsniegšanu Pakalpojuma sniedzējs veic bez maksas.
12. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 1 gads.
13. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas
sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā
attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.
14. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram:
no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas vietā jābūt
vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas
pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas
otrs ievads.
15. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk
par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai,
izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās
elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu
vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk
novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
16. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu
sniedzējam iesniedz:
16.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā formā;
16.2. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem cauruļvadiem, kuru dn≥200mm;
17. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā
īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika
izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu
videi.
18. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu [vai ūdensvada vai kanalizācijas pievadu]
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams
pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma
īpašniekam kā Blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz
komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita
īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un
Pakalpojumu lietotāju,un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem.
19. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā:
19.1. piemēram, ēkas pagrabā tiešā ūdensvada ievada tuvumā;
19.2. uz pievada pirms Tīklu apkalpošanas robežas Pakalpojuma sniedzēja izveidotā mezglā.
20. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu
komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.
21. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta
zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites
mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla
atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas.
III.

Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības

3.1.Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
22. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
22.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
22.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu
stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
22.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;

22.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces
kanalizācijas tīkli;
22.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas,
kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
22.6. komercuzskaites mēraparāti.
23. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas,
kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas
ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu
sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību.
23.1. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda
paredzēta.
24. Pēc Pakalpojumu lietotāja informēšanas Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs
jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes
un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
25. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt
Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas.
3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
26. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
26.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to
ekspluatācijas mūžu;
26.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apkalpojošā personāla veselībai;
26.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības
un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
26.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
26.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas
skataku sienām (piemēram – tauki);
26.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz noteikumu 1.pielikumā noteiktās
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
27. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz noteikumu 1.pielikumā
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
27.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā,
jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas noteikumu 1.pielikumā;
27.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut
Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas
attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma
koncentrācijas un maksa par piesārņošanu noteikta Pakalpojuma līgumā, un ja piesārņojuma
koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
28. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta
piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par
atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
29. Gadījumos, ja noteikumu 27.punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos
notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti
Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā
kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu
sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
30. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu
sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu
piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
31. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
31.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi
nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
31.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu
maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
31.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);

31.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa
oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
31.5. radioaktīvas vielas;
31.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var
veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
31.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un
krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.

32.

33.
34.

35.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un
aizsardzībai
Jebkurai personai ir aizliegts:
32.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz
atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
32.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt
nokrišņus un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
32.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai
valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
32.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus;
32.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai
novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar
Pakalpojumu sniedzēju;
32.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un
skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav
hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt
kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli,
vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par
iespējamām sekām.
No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā
kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu
pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.
3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības

36. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina
ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību,
Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas
aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
37. Noņemt noteikumu 36.punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku
vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24
stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas
pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
38. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu
sniedzēja vajadzībām.
39. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja
par izlietoto ūdeni tiek samaksāts atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir
uzstādīts, vai, pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.
3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
40. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma
īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes
pakalpojumus.
41. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā
īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.
42. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam
vai policijai.
43. Pakalpojumu lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens
daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa
normas, kas noteikta noteikumu 2.pielikumā.

IV.

Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi,
līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība

4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
44. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
44.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
44.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai
dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja
tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
44.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks
(kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku
vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
44.4. nedzīvojamo ēku gadījumos - visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma
kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
44.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;
44.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus
notekūdeņus.
45. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam
iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un
pievienojot sekojošo:
45.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo
Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums,
dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet
ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
45.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
45.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par
Pakalpojuma līguma slēgšanu;
45.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no
likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;
45.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai
notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;
45.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības)
lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu
īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
46. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot
Pakalpojumu lietotāja iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka
iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma
noslēgšanai.
47. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas
tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos
definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija
iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas
centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
48. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma
sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites
mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu),
Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu
sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.
49. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pakalpojuma
līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1
(vienu) mēnesi, skaitot no brīža, kad starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojuma līguma slēdzēju ir
panākta vienošanās par saņemto pakalpojumu samaksas nosacījumiem.
50. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot
Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:
50.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos
dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;
50.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūvi;
50.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis
atbilst ekspluatācijas prasībām.

51. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā Pakalpojumu sniedzējs
nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam, pakalpojuma
atjaunošanas maksu un pievieno aprēķinu par Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā
sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā Pakalpojuma
līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.
52. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas.
Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma
līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras
pabeigšanai.
53. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas
un nosacījumi:
53.1. informācija par līdzējiem;
53.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
53.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
53.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
53.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;
53.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
53.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti;
54. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas robežu
akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas).
Akts ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.
55. Pakalpojumu lietotāja kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas
sistēmā, tiek ietverts lietus notekūdeņu daudzums no Pakalpojumu lietotāja teritorijas, kura apjomu
(kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem,
pēc Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo
gada apjomu.
56. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiskā
veidā 5 dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Pakalpojuma
līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas,
izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
57. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt
Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojumu lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt
Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek
konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt
pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai
vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
58. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi,
nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu lietotājam sniegto
ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Pakalpojumu lietotāja
iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojumu lietotājs veic samaksu
atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
59. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja
tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar Pakalpojumu
sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai
atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav
noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.
60. Ja Pakalpojuma lietotājs kavē rēķinu apmaksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, normatīvajos
aktos vai Pakalpojuma līgumā noteiktajos gadījumos Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt
sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus Pakalpojumu lietotājam. Šādā gadījumā Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt no Pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības pakalpojuma atjaunošanas
maksu 25 euro apmērā. Šajā gadījumā Pakalpojumu sniedzējs nosūta Pakalpojumu lietotājam rēķinu
par sniegtajiem neapmaksātajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, norādot arī pakalpojuma
atjaunošanas maksu, un šis rēķins Pakalpojumu lietotājam 1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā, veicot
pārskaitījumu uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas norēķinu kontu.
61. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt
kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojumu lietotājam vai, ja kontrolmēraparāts tiek
uzstādīts Pakalpojuma lietotāja atbildības robežās, saskaņojot ar Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu
lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
62. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens
daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir
lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles

mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojumu lietotājs vienojas par
patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Pakalpojuma līgumā, ja
tas nepieciešams.
4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
63. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
64. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma
līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
65. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu
aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā
oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas
spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojumu lietotājam.
4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
66. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
66.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
66.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpojumu
lietotāja pieprasījuma;
66.3. Pakalpojuma līgumā paredzētajā kārtībā vai noteikumu 67.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz
Pakalpojumu sniedzējs;
66.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
66.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā
īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu.
67. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:
67.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs
iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs paziņojumu
par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
67.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām
izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
67.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
67.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas
mērķi;
67.5. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis
informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu
nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma
līguma laušanu.
68. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
69. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotāja pienākums ir līgumā norādītajā termiņā
veikt pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Pakalpojuma
līguma izbeigšanai.
V.

Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu

70. Ja nekustamajā īpašumā ir ierīkots nesankcionēts pieslēgums centralizētās ūdensapgādes sistēmai
un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmai, tad šī nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam tiek
piemērots administratīvais sods 350 euro apmērā, un viņam ir pienākums segt visus izdevumus, kas
saistīti ar nesankcionēta pieslēguma likvidēšanu.
71. Par pārējo noteikumos minēto prasību pārkāpumiem, izņemot noteikumu 70.punktā minēto, piemēro
administratīvo sodu: fiziskām personām brīdinājumu vai naudas sodu no 50 euro līdz 350 euro, bet
juridiskām personām – brīdinājumu vai naudas sodu no 100 līdz 1000 euro.
72. Noteikumu izpildi kontrolēt ir tiesīgas šādas amatpersonas:
72.1. Valkas novada domes izpilddirektors;
72.2. Pakalpojumu sniedzēja Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājs;
72.3. Valkas novada attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs attiecībā uz attiecīgo pagasta teritoriju;
72.4. Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
73. Sastādīt administratīvos protokolus par noteikumu neievērošanu savas kompetences robežās ir
tiesīgas šādas amatpersonas:
73.1. Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas;
73.2. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem
noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.
74. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
75. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.

VI.

Noslēguma jautājumi

76. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Valkas novada pašvaldības bezmaksas
izdevumā “Valkas Novada Vēstis”.
77. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai
pārtikas produktu ražošanu un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav
ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 3 (trīs) mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
78. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto
Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem.
Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojumu lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums
nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Pakalpojuma līguma pārslēgšanai
jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta
ceturtās daļas 3.punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie
noteikumi.
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

V.Zariņš
1.pielikums
pie Valkas novada domes
2017.gada 30.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.7

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas
Nr. p.k.

Piesārņojošā viela

1.
2.
3.
4.
5.

Kopējās suspendētās vielas
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)
Kopējais fosfors
Kopējais slāpeklis

Maksimāli pieļaujamā
koncentrācija
(mg/l)
450
740
350
23
80

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2017.gada 30.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.7
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei
Nr. p.k.

Ēku labiekārtotības pakāpe

1.

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi,
kanalizāciju un karstā ūdens apgādi
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar
vannām un dušām)
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez
vannām un dušām)
Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju

2.
3.
4.

Viena iedzīvotāja
ūdens patēriņš
diennaktī (vidēji
gadā), l/dn
195
195
75
40

3.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 30.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.7

Valkas novada domei
Semināra iela 9, Valka, LV-4701
____________________________________
(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums)

____________________________________
(fiziskas personai- personas kods / juridiskai personai – reģ. Nr.)

____________________________________
(adrese)

____________________________________
(tālruņa numurs)

TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪJUMS
Par objekta pievienošanu____________________ pilsētā/pagastā:
□ ūdensvada tīklam □ kanalizācijas tīklam
Privātmājai / daudzdzīvokļu mājai/ sabiedriskajai ēkai (vajadzīgo pasvītrot)
Objekta adrese _____________________________________________________________
kadastra apzīmējums ________________________________________________________
_________________________________________________________
(Individuālais pasūtītājs* - uzrāda uzskaitījumu plānotajam ūdens patēriņam)

_____________________________________________________________________ (Komerciālais

pasūtītājs** -

uzrāda plānotā izmantojamā ūdens daudzumu vidēji m³/ dnn; maksimāli m³/dnn)

Papildus informācija:________________________________________________________
Pielikumā:
□ Zemes gabala robežu plāns (kopija);
□ Apstiprināta pilnvaras kopija, ja iesnieguma sastādītājs ir pilnvarota persona;
□ Nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišana personas datu apstrādei un pastāvīgai
uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā;
□________________________________________________________________
Īpašas prasības:___________________________________________________________
________________________________________________________________________ *Individuālais
pasūtītājs – fiziska vai juridiska persona, kas vēlas saņemt dzeramo ūdeni no maģistrālajiem ūdensvada
tīkliem un/vai novadīt notekūdeņus maģistrālajos kanalizācijas tīklos.
** Komerciālais pasūtītājs – juridiska persona, kura savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai vēlas
saņemt dzeramo ūdeni un/vai novadīt notekūdeņus maģistrālajos kanalizācijas tīklos.

20___.gada ___. ______________

_______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

4.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 30.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.7

Valkas novada domei
Semināra iela 9, Valka, LV-4701
__________________________________
(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums)

(fiziskas personai- personas kods / juridiskai personai – reģ. Nr.)

____________________________________
(adrese)

____________________________________
(tālruņa numurs)

IESNIEGUMS
1. Vēlos slēgt līgumu objektā ____________________________________________ par
(atzīmēt atbilstošo):
(adrese)
 aukstā ūdens piegādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu
 aukstā ūdens piegādi
 kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu
2. Informācijas par pieslēgumiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem (atzīmēt atbilstošo
ar ):
pieslēgums ūdensapgādes tīklam – nav ; ir 
pieslēgums kanalizācijas tīklam – nav ; ir 
3. Informācijas par uzstādītajiem aukstā ūdens patēriņa skaitītājiem (atzīmēt atbilstošo ar ):
skaitītājs nav uzstādīti 
ir uzstādīti  (norādīt informāciju zemāk):
skaitītāja numurs __________________sākotnējais rādījums_____________________
skaitītāja numurs___________________sākotnējais rādījums____________________
Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanu patērētājam, tai skaitā ar Valkas novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr.___/2017 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Valkas novadā”, kā arī ar piedāvātā līguma noteikumiem un piekrītu tiem.

________________________
(datums)

__________________
(paraksts, atšifrējums)

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.7
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1) Saistošos noteikumus nepieciešams izdot, lai regulētu
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtību Valkas novadā sakarā ar to, ka ir stājušies spēkā vairāki
normatīvie
akti,
kas
regulē
prasības
un
kārtību
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un lietošanai
(Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums un Ministru kabineta
2016.gada 22.marta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”).
2) Vietējās pašvaldības pienākumu izdot saistošos noteikumus
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
jomā
paredz
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtā daļa.
3) Valkas novadā pašlaik nav spēkā esošu saistošo noteikumu, kas
regulētu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtību, tai skaitā nekustamo īpašumu pieslēgšanu
centralizētajai
ūdenssaimniecības
sistēmai,
notekūdeņu
novadīšanu u.c. Tādējādi arī nav paredzēta administratīvā
atbildība
par
nesankcionētu
pieslēgšanos
centralizētās
ūdenssaimniecības sistēmai un citiem pārkāpumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts
1) Noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 11.punktu
un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta
ceturto daļu.
2) Saistošo
noteikumu
mērķis
ir
noteikt
sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu
pieejamību
un
nodrošinātu
pakalpojumu
lietotājus
ar
nepārtrauktiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, uzlabotu
vides situāciju Valkas novadā un dabas resursu racionālu
izmantošanu.
3) Pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks:
a) noteikta kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai
būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
b) noteiktas
centralizētās
ūdensapgādes
sistēmas
un
centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas
un aizsardzības prasības;
c) regulēti sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā
ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un
izbeigšanas kārtība;
d) paredzēta administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu;
Saistošo noteikumu projektā ir noteikta arī šo noteikumu spēkā
stāšanās kārtība un pārejas noteikumi.
3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu projektam netiek prognozēta finansiāla ietekme
ietekmi uz pašvaldības budžetu
uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu projektam netiek prognozēta ietekme uz
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
uzņēmējdarbības vidi.
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Pašvaldībā nav nepieciešams izveidot jaunas institūcijas, amatus
administratīvajām procedūrām
vai paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo
noteikumu piemērošanu.
6. Informācija par konsultācijām ar Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām
privātpersonām.

24.§
Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā
nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu
______________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Pamatojoties uz 2017.gada 23.februāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 30.§) ar
kuru tika apstiprināta pašvaldībai piederošo nedzīvojamo iekštelpu – biroju telpu Valkā, Rīgas ielā 22,
(trešajā stāvā, telpas numurs Nr.1, 18,2 m 2 platībā), kadastra numurs 9401 001 0503 001, izsoles
noteikumi, kas nosaka rīkot atklātu, rakstisku nomas objekta nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli
saskaņā ar izsoles noteikumiem, 2017.gada 16.martā, plkst. 14:00 notiek minētā nekustamā īpašuma
izsole.
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēts viens pretendents:
1) ***, personas kods *** – ***, dzīvo *** iela *** dz.***, Valka;
Pretendents iesniedza Izsoles noteikumu 12.punktā minētos dokumentus un tika reģistrēti Izsoles
dalībnieku sarakstā.
2017.gada 16.martā Valkā, Beverīnas ielā 3, Valkas novada domes ēkā, notika nekustamā īpašuma –
Valkā, Rīgas iela 22, izsole, kuras gaita tika protokolēta noformējot izsoles protokolu Nr.1.
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr.1, par minēto nekustamo īpašumu augstākā nosolītā nomas maksa ir:
EUR 1,40 (viens euro 40 centi) mēnesī par 1 m 2 bez PVN, kuru nosolīja reģistrētais izsoles dalībnieks ar
kārtas Nr.1.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komitejas 2017.gada 16.marta lēmumu (protokols Nr.2, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta un Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.1.nodaļas
noteikumiem, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 16.marta Izsoles protokolu Nr.1. par nedzīvojamo iekštelpu nomu – Valkā,
Rīgas ielā 22, izsoles gaitu, kur nosolītā nomas maksa mēnesī par 1 m 2 – EUR 1,40 (viens euro
40 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2. Slēgt ar ***, personas kods ***-***, dzīvo: *** ielā *** dz.***, Valka, nomas līgumu par nedzīvojamo
iekštelpu – biroju telpu Valkā, Rīgas ielā 22, (trešajā stāvā, telpas numurs Nr.1, 18,2 m 2 platībā),
kadastra numurs 9401 001 0503 001 nosacīto nomas maksu mēnesī par 1 m 2 EUR 1.40 bez PVN.
3. Uzdot SIA “Valkas Namsaimnieks” noslēgt nomas līgumu ar *** par telpu nomu Rīgas ielā 22,
Valkā.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201.
25.§
Par dzīvokļa “Māja 1”, dzīvoklis 6, uzņemšanu Valkas novada domes bilancē
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Nekustamais īpašums Valkas novada Kārķos, “Māja 1” dzīvoklis 6, 34.1m 2, nav nostiprināts
zemesgrāmatā. Lai sakārtotu minētā dzīvokļa īpašuma tiesības, ir nepieciešams to uzņemt Valkas
novada domes ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā.
Ar 1994.gada 17.oktobra Vienošanos SIA “Kārķi” nodeva dzīvokli Nr.6, kas atrodas daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā “Māja 1”, ***, īpašumā pret 2 kapitāla daļām.
Ar 1996.gada 16.septmebra Vienošanos starp *** un Kārķu pagasta padomi, *** nodod dzīvokli Nr.6,
kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Māja 1”, Kārķu pagasta padomei.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 16.marta lēmumu (protokols Nr.2, 2.§) un vadoties no 2011.gada 1.februāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un
9.2.punkta; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 92.punkta, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 17.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,

M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzņemt no 2017.gada Valkas novada domes ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā dzīvokli Nr.6, kas atrodas
“Māja 1”, Kārķi, Kārķu pagasts, dzīvokļa vērtība tiks reģistrēta pēc tehniskās inventarizācijas
veikšanas.
2. Uzdot Kārķu pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot nepieciešamos dokumentus minētā īpašuma
uzņemšanai bilancē.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
26.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas –
zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 4, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka:
1. 2016.gada 25.oktobrī starp Valkas novada domi un *** tika noslēgts zemes nomas līgums par zemes
gabala Valkā, Rūjienas iela 4A, nomu, pamatojoties uz faktu, ka *** nopircis ēku, kas atrodas uz
minētā zemes gabala. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2025.gada 31.decembrim.
2. Ēku īpašums Valkā, Rūjienas iela 4A, kadastra numurs 9401 508 0427, ir reģistrēts Valkas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 537, uz *** vārda.
3. Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Iepriekš minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu
iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
5. ***, kā zemes gabala Valkā, Rūjienas iela 4A, atsavinātājs atbilst Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktam - zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks
vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu,
uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē
nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas
komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto
cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi
komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
7. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
7.1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
pirmās daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību
mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
7.2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka,
ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst
būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai
zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
7.3. 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas
budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
8. Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
8.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”, 2017.gada
2.februārī sagatavotais tirgus cenas piedāvājumu ir : EUR 600.00 (seši simti euro 00 centi);

8.2. zemes gabala kadastra apzīmējumu 9401 008 0427 kadastrālā vērtība uz 01.01.2017. ir
noteikta: EUR 893.00 (astoņi simti deviņdesmit trīs euro);
8.3. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2017.gada
1.janvāri ir EUR 890.72.
9. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 291.01 (divi
simti deviņdesmit viens euro 1 cents) un sastāv no sekojošām izmaksām:
9.1. „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”, pakalpojums Objekta tirgus vērtības noteikšanā,
saskaņā ar 2016.gada 22.septembrī sagatavoto cenas piedāvājumu ir EUR 84.70 ar PVN;
9.2. Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta 2007.gada 31.martā. Saskaņā ar Arhīvu likumu,
bankas un grāmatvedības dokumentu glabāšanas termiņš ir 5 gadi. Tas nozīmē, ka uz šodienu
nav iespējams konstatēt patiesos 2001.gadā veiktos izdevumus par zemes gabala „Rūjienas
iela 4” robežu kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā, tādēļ, ņemot vērā šodienas
izcenojumus, izdevumi par zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā
kopumā sastāda – EUR 170.74 (viens simts septiņdesmit euro 74 centi);
9.3. reģistrācija zemesgrāmatā – EUR 35.57.
Izvērtējot 8. un 9.punktos minēto informāciju un ņemot vērā 7.punktu, atsavināmā zemes gabala
nosacītā cena tiek noteikta EUR 1184.01 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit četri euro 1 cents).
Ņemot vērā augstākminēto, vadoties no Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komitejas 2017.gada 16.marta lēmuma (protokols Nr.2, 3.§) un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, 37.panta ceturtās
daļu un 44.panta septīto daļu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
12.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu un 7.panta pirmo daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Rūjienas ielā 4A, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs
9401 008 0427, kopējā platība 0.0429ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401
008 0427, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rūjienas iela 4A, kadastra numurs 9401 008 0427, kopējā platība
0.0429ha, nosacīto cenu EUR 1184.01 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit četri euro 1 cents).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
27.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas –
nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Austrāļi”,
nodošanu atsavināšanai un izsoles organizēšanu
(L.Engere)
Atsavināšanas objekts: „Austrāļi”, kadastra numurs 9466 006 0276, sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 9466 006 0276, platība 0.0577ha un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 9466 006 0276 001. Nekustamais īpašums 2017.gada 23.janvārī reģistrēts Kārķu
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0056 3638.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Iepriekš minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, pašvaldības
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā
īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija

novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu
atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi komisija
nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
1. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
1) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punkts cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu
aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
2) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punkts, kas nosaka, ka
līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst
būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes
kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
3) 2011.gada 1.februāra ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas
budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās
2. Lai noteiktu zemes gabala nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 2017.gada
2.februārī sagatavotā nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Austrāļi”, visvairāk iespējamo tirgus
vērtība ir: EUR 2000.00 (divi tūkstoši euro);
2) saskaņā ar datiem no Valsts zemes dienesta, zemes gabala kadastrālā vērtība uz 2017.gada
1.janvāri ir EUR 233.00; ēku kadastrālā vērtība uz 01.01.2017. sastāda EUR 2030.0, kopā: EUR
2263.00;
3) nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2016.gada
1.janvāri par zemi ir EUR 216.73, par ēku EUR 0.
3. Ar zemes gabala atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 831.82 (astoņi
simti trīsdesmit viens euro 82 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
1) „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”, pakalpojums Objekta tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā
ar 2017.gada 1..marta rēķinu Nr.3/17-052 ir EUR 96.80 ar PVN (EUR 80.0 bez PVN).
2) Zemes gabala kadastrālā uzmērīšanas izdevumi EUR 380.00, saskaņā ar sertificēta ģeodēzisko
darbu veicēja Aidas Indusas Rēķinu Nr.G-6-3/16, no 21.06.2016.;
3) Ēkas ar kadastra apzīmējumu 94660060276001, kadastrālā uzmērīšana un datu aktualizācijas
Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā – EUR 319.45, saskaņā ar
Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Gala rēķinu Nr.G-16-28466, no
27.10.2016.;
4) reģistrācija zemesgrāmatā – EUR 35.57.
Izvērtējot minēto informāciju un ņemot vērā deputātu ieteikumus, atsavināmā zemes gabala nosacītā
cena tiek noteikta EUR 3095.00 (trīs tūkstoši deviņdesmit pieci euro).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 16.marta lēmumu (protokols Nr.2, 4.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas; 10.panta,
13.panta, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmās daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

3.

Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Kārķu pagastā, “Austrāļi”, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: 9466 006 0276,
platība 0.0577ha, un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9466 006
0276 001.
Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam Kārķu pagastā “Austrāļi”:
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 3095.00 (trīs tūkstoši deviņdesmit pieci euro);
2.2. nodrošinājuma apmēru EUR 309.00 (trīs simti deviņi euro);
2.3. atsavināšanas izsoles soli EUR 100.00 (viens simts euro);
2.4. reģistrācijas maksu EUR 30.00 (trīsdesmit euro).
Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.

4.
5.
6.
7.

Noteikt izsoles laiku un vietu – 2017. gada 17.maijā plkst. 11.00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis”, un „Valkas Novada Vēstis”, kā arī mājas lapā www.valka.lv
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.3, 27.§)
Nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, „Austrāļi”
Valkas novads
IZSOLES N OTEIKUMI
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Izsoles pamatojums – Valkas novada domes 2017.gada 30.marta lēmums „Par atsavināšanai
paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Austrāļi”, izsoles
organizēšanu” (protokols Nr.3, 27.§).
2. Izsoles rīkotājs – Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
3. Izsoles mērķis – atsavināt nekustamo īpašumu –– “Austrāļi”, Kārķu pagastā, Valkas novadā (turpmāk –
Objekts), mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
4. Dalībnieks maksā reģistrācijas maksu – 30,00 euro (trīsdesmit euro). Papildus dalības maksai
dalībnieks maksā nodrošinājumu EUR 309.00 (trīs simti deviņi euro).
5. Pirmais un turpmākie solīšanas soļi: 100,00 euro (viens simts euro).
6. Visi maksājumi ir veicami euro, Valkas novada domes reģ. Nr.90009114839, Norēķinu kontā
LV16UNLA0050014283134, A/S ”SEB BANKA”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, ar norādi
“reģistrācijas maksa un nodrošinājums par dalību nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Autrāļi”, izsolē”.
7. Izsoles sākumcena - EUR 3095.00 (trīs tūkstoši deviņdesmit pieci euro).
8. Informācija par nekustamo īpašumu:
8.1. Nekustamā īpašuma adrese
“Austrāļi”, Kārķu pagastā, Valkas novadā
8.2. Kadastra numurs
9466 006 0276
8.3. Nekustamā īpašuma sastāvs Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 006 0276,
platība 0.0577ha, uz tā esošas dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 9466 006 0276 001
8.4. Īpašnieks
Valkas novada dome
8.5. Apgrūtinājumi
Saskaņā ar spēkā esošo Valkas novada teritorijas plānojumu
8.6. Cita informācija
Lietošanas mērķis – (NĪLM kods 0101).
Izsolāmais īpašums nav iznomāts
8.7 Pirmpirkuma tiesīgā persona Nav
9. Papildus informācija par Nekustamo īpašumu pie Kārķu pagasta pārvaldes vadītāja P.Pētersona,
mob.tel. 26280656.
10. Izsole notiks 2017.gada 17.maijā plkst. 11.00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas
novadā, pirmajā stāvā – apspriežu telpā.
11.Pretendentu pieteikšanās termiņš uz Objekta izsoli noteikts līdz 2017.gada 16.maija plkst.12:00.
12. Izsolē piedalās tikai tie dalībnieki, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesīgi iegūt
īpašumā zemi un ēku un ir izpildījuši šo noteikumu III nodaļas prasības.
II. Objekta izsoles sagatavošanas kārtība
13. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, Objektu pārdod vienīgajam reģistrētajam izsoles
dalībniekam par Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu soli, saskaņā ar Noteikumu 26.punktu.
III. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība
14. Pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pretendentam personīgi, ar
pilnvarotas personas starpniecību vai, nosūtot pa pastu, sludinājumā noteiktajā termiņā Valkas
novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, jāiesniedz pieteikums (skat 1.Pielikums vai 2.Pielikums) ar
apliecinājumu par piedalīšanos izsolē saskaņā ar Noteikumiem un sekojoši dokumenti:

Nr.p.
k.
14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

Fiziskai personai

Juridiskai personai

Pieteikums (skat. 1.Pielikums) par
piedalīšanos izsolē
personu apliecinoša dokumenta kopija,
uzrādot oriģinālu

Pieteikums (skat. 2.Pielikums) par piedalīšanos
izsolē
Attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par Objekta
iegādi

maksājuma dokumentu kopija, uzrādot
oriģinālu, kas apliecina 4. punktā
noteikto maksājumu veikšanu,
ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks –
notariāli
apliecināta
pilnvara
un
pilnvarnieka pases kopija, uzrādot
oriģinālu.
ja paredzēts nomaksas pirkuma līgums,
pieteikumā
jāapliecina,
ka
nav
neizpildītu saistību pret Valkas novada
domi

spēkā esošu statūtu (līguma) apliecināta kopija vai
izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu)
kompetences apjomu
maksājuma dokumentu kopija, uzrādot oriģinālu,
kas apliecina 4. punktā noteikto maksājumu
veikšanu,

Objekta nomaksas pirkuma gadījumā, dokuments,
kas apliecina, ka ir samaksāti normatīvajos aktos
paredzētie nodokļi, nodevas un valsts obligātās
sociālās apdrošināšanas maksājumi, pieteikumā
jāapliecina, ka nav neizpildītu saistību pret Valkas
novada domi
15. Ārvalstīs izsniegtie dokumenti tiek pieņemti, ja tiem pievienots atbilstošs, sertificēta tulka apliecināts
tulkojums latviešu valodā.
16. Izsoles komisija var pārbaudīt vai pretendentam Latvijā, vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas
tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
17. Pretendentus, kuri nav izpildījuši šo noteikumu 14.punkta prasības, neiekļauj izsoles dalībnieku
sarakstā, un pēc informācijas saņemšanas par viņu bankas norēķinu kontu, atmaksā viņiem
nodrošinājumu.
18. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas un ja tiek atklāts, ka
izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no dalībnieku saraksta, nepieļauj dalību izsolē
un neatmaksā nodrošinājumu. Atkārtotas izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.
19. izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja :
19.1. nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
19.2. sludinājumā norādītajā dalībnieku reģistrācijas vietā nav iesniegti visi šo noteikumu 14. punktā
minētie dokumenti.
20.Noteikumu 4.punktā noteiktais Objekta nodrošinājums un reģistrācijas nauda uzskatāmi par
samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Noteikumu 6.punktā norādītajā bankas norēķinu
kontā līdz Noteikumu 11.punktā norādītajam termiņam.
21. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 14.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles
dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu,
uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru,
juridisko adresi, un reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību
(skat.3.Pielikums).
22. Dalībniekiem reģistrācijas apliecību numuru piešķir tādā kārtas secībā, kādā Dalībnieki iesnieguši
rakstisku Pieteikumu par Objekta pirkšanu.
23. Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.
14.5.

IV. Izsoles norise
24. Izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpās uzrāda pasi, reģistrācijas apliecību, ar
parakstu uz izsoles noteikumiem apliecina, ka viņš ar tiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot, un
saņem Dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas apliecības numuram.
25. Ja izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt pasi, izsoles dalībnieks
skaitās, ka nav ieradies uz izsoli.
26. Solīšana notiek pa vienam Noteikumos noteiktajam izsoles solim.
27. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu.
28. Par izsoles uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu.
29. Ja solītājs atsakās parakstīties, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā
nodrošinājumu.

30. Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem neatmaksā
nodrošinājumu.
31. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par
nenotikušu.
32. Pēc protokola parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem Izziņu
(3.Pielikums), kurā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
33. Izsoles rīkotājs izsoles protokolu apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles, par ko tiek paziņots
izsoles uzvarētājam
V. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma/nomaksas pirkuma līguma slēgšana
34. Izsoles rezultātus apstiprina ar Valkas novada domes sēdes lēmumu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
44.punktā noteikto maksājumu saņemšanas.
35. Pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Valkas novada dome 10 darba dienu laikā uzaicina Izsoles
uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu..
36. Objekta pirkuma līgums Izsoles uzvarētajam jāparaksta 10 darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu
apstiprināšanas Valkas novada domes sēdē.
37. Ja izsoles uzvarētājs šo noteikumu 44.punktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis nosolīto
cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu, un tas nozīmē, ka tiesības nopirkt
nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas nosolītājam.
38. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu, norādot, ka Objektu pērk
ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu.
39.Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo par Objekta pirkšanu
un ir veicis 44.punktā noteikto pirkuma maksājumu, valkas novada dome atzīst par izsoles uzvarētāju
jauno izsoles uzvarētāju un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu.
40. Objekta pirkuma līgums Jaunajam izsoles uzvarētājam jāparaksta Noteikumu 37.punktā noteiktajā
termiņā.
41. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 39.punktā piešķirtās tiesības, izsole
atzīstama par nenotikušu.
42. Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē vai skaitās neieradušies uz izsoli, saņem atpakaļ
iemaksāto nodrošinājumu viena mēneša laikā. Lai saņemtu nodrošinājumu, izsoles dalībnieki iesniedz
izsoles rīkotājam iesniegumu ar norādi par bankas norēķinu kontu, uz kuru nodrošinājums ir jāpārskaita.
43.Izsoles dalībnieki samaksāto reģistrācijas maksu atpakaļ nesaņem.
VI. Maksājumu veikšana
44. Izsoles uzvarētājam (turpmāk – Pircējs) nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas pirkuma
gadījumā avanss, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto objektu viena
mēneša laikā no izsoles dienas, bet Jaunajam izsoles uzvarētājam – divu nedēļu laikā no Paziņojuma
saņemšanas dienas.
44.1. Objekta pirkuma ar tūlītēju samaksu gadījumā, maksa par Objektu jāpārskaita Valkas novada
domes reģ. Nr.90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”,
Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma
“Austrāļi”, Kārķu pagasts, pirkuma maksa”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma
maksā, ja persona iegūst tiesības pirkt objektu ar tūlītēju samaksu.
44.2. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% apmērā no nosolītās augstākās cenas,
jāpārskaita
Valkas
novada
domes
reģ.
Nr.
90009114839,
Norēķinu
kontā
LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, kā iemaksas
mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma “Austrāļi”, Kārķu pagasts, pirkuma avanss”. Objekta
nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma avansa maksājumā, ja persona iegūst tiesības pirkt objektu
uz nomaksu.
45. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem,
maksājumus sadalot proporcionāli pa mēnešiem. Pircējam katru mēnesi papildus pirkuma maksai
jāmaksā procenti par atlikto maksājumu. Procenti par atlikto maksājumu ir 0.5% mēnesi jeb 6% gadā no
vēl nesamaksātās kopējās pirkuma summas. Procentus par atlikto maksājumu aprēķina, sākot ar otro
pilno kalendāro mēnesi, pēc Objekta nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas. Šis maksājums vienlaicīgi
ar kārtējo pirkuma maksas maksājumu jāveic Valkas novada domes reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu
kontā LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, kā iemaksas
mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma “Austrāļi”, Kārķu pagasts, pirkuma maksa par 20___.gada
_______ (mēnesi)”.
46. Pirkuma maksas maksājumi un procenti par atlikto maksājumu maksājami saskaņā ar maksājumu
grafiku, kas ir Objekta nomaksas līguma neatņemama sastāvdaļa.

Par pirkuma maksas maksājumu termiņu neievērošanu Pircējs maksā nokavējuma procentus 0.1%
apmērā no kavētās summas par katru nokavēto dienu.
47. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā Valkas novada domei tiek nodibināta ķīlas tiesība – pirmā
hipotēka uz Objektu par nesamaksāto pirkuma maksu un procentiem par atlikto maksājumu 0.5% mēnesī
par visu nomaksas pirkuma līguma termiņu - kā galveno prasījumu, kā arī par to saistītajiem blakus
prasījumiem. Valkas novada dome piešķir Pircējam tiesības, un Pircējam ir pienākums nostiprināt savas
īpašuma tiesības uz Objektu zemesgrāmatā, vienlaikus zemesgrāmatā nostiprinot ķīlas tiesību par labu
Valkas novada domei.
48. Ja Objekta pircējam ir maksājumu parāds, tad kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu
bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma
maksas pamatparādu.
49. Pircējam ir tiesības samaksāt Objekta nomaksas pirkuma maksājumus pirms termiņa, tad procenti
par atlikto maksājumu tiks aprēķināti līdz dienai, kad pirkuma maksājums tiks saņemts valkas novada
domes norēķinu kontā.
50. Valkas novada domei ir tiesības prasīt visu atlikušo Objekta maksas samaksu pirms Objekta
nomaksas pirkuma līgumā pielīgtā samaksas termiņa, ja kopējais pirkuma maksas parāda apmērs
pārsniedz trīs mēnešu pamatsummas maksājumu kopējo apmēru. Šai gadījumā Valkas novada domei ir
tiesības piedzīt maksājumu parādu un visu atlikušo Objekta pirkuma maksu saistību bezstrīdus piespiedu
izpildīšanas kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas Civilprocesa likumu.
VII. Nenotikusi izsole
51. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
51.1. izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks;
51.2. sākumcena nav pārsolīta;
51.3.noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
51.4 Nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.
VIII. Citi noteikumi
52. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada Domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
Izsoles noteikumu 1.pielikums
Valkas novada dome
Valkā, Semināra ielā 9
Fiziskas personas
Pieteikums
Es,___________________________________________________________________________apliecinu,

ka

vēlos

pirkt

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kārķu pagastā “Austrāļi”, kadastra numurs 9466 006 0276, saskaņā ar Valkas novada
domes apstiprinātajiem izsoles noteikumiem.
Par nekustamo īpašumu izvēlos maksāt šādā kārtībā (vajadzīgo atzīmēt):
 ar tūlītēju samaksu ;
 uz nomaksu _________ gadu (nepārsniedzot 5 gadus) laikā, maksājumus veicot reizi mēnesī.
Nomaksas pirkuma līguma gadījuma apliecinu, ka nav neizpildītu saistību pret Valkas novada domi
____________________________________________________________________________
(paraksts un paraksts atšifrējums)

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ______ lp.(pievienoto atzīmēt)
 Objekta nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;
 Izsoles reģistrācijas samaksu apliecinošs dokuments;
 Pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), ja dokumenti tiek sūtīti pa pastu pasi vai personas apliecību uzrāda
pirms izsoles;
 Pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments un tās pases kopija (uzrādot oriģinālu) .
Par sevi sniedzu šādas ziņas:
Deklarētā adrese: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Tālrunis ____________________________________________
2017.gada ________________________

__________________________________
(paraksts)

Izsoles noteikumu 2.pielikums
Valkas novada dome
Valkā, Semināra ielā 9
Juridiskas personas
Pieteikums
_____________________________________________________________________________
(juridiskas personas vai personālsabiedrības nosaukums)

apliecina, ka vēlas pirkt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kārķu pagastā “Austrāļi”, kadastra
numurs 9466 006 0276 saskaņā ar Valkas novada domes apstiprinātajiem izsoles noteikumiem.
Par nekustamo īpašumu norēķināsimies (vajadzīgo atzīmēt):
 ar tūlītēju samaksu ;
 uz nomaksu _________ gadu (nepārsniedzot 5 gadus) laikā, maksājumus veicot reizi mēnesī.
Nomaksas pirkuma līguma gadījuma apliecinu, ka nav neizpildītu saistību pret Valkas novada domi
____________________________________________________________________________
(paraksts un paraksts atšifrējums)

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ______ lp.(pievienoto atzīmēt)
 institūcijas lēmums par Objekta iegādi;
 spēkā esoša statūtu (dibināšanas līguma) apliecināta kopija vai izraksts par pārvaldes institūciju
(amatpersonu) kompetences apjomu;
 Objekta nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;
 Izsoles reģistrācijas samaksu apliecinošs dokuments;
 Objekta nomaksas pirkuma gadījumā, dokuments, kas apliecina, ka ir samaksāti normatīvajos aktos
paredzētie nodokļi, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi;
 Pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments un tās pases kopija (uzrādot
oriģinālu) .
Sniedzam šādas ziņas:
Reģistrācija Uzņēmumu

reģistrā:_______________________________________________________

Juridiskā adrese: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Tālrunis _______________________________; e-pasts ____________________________________
2017.gada ________________________

_________________________________
(paraksts)

Izsoles noteikumu 3.pielikums
Valkas novada dome
Valkā, Semināra ielā 9
IZZIŅA
par izsolē iegūto objektu
Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums

___________________________________________________________________________________
adrese un tālruņa numurs ______________________________________________________________
izsolē, kas notika 2017.gada 17.maijā Valkā, Beverīnas ielā 3,
ieguva īpašumā nekustamo īpašumu: “Austrāļi”, Kārķu pagasts, Valkas novads, kadastra numurs
9466 006 00276.
Objekta sākumcena: EUR 3095.00 (trīs tūkstoši deviņdesmit pieci euro).
Iemaksāts nodrošinājums: EUR 309.00 ( trīs simti deviņi euro).
Nosolītā cena: EUR ___________
(_______________________________________________________euro).
Summa apmaksai (nosolītā cena, atņemot iemaksāto drošības naudu): jāveic saskaņā ar Izsoles
noteikumu 44.2.punktu, līdz 2017.gada 17.jūnijam iemaksājot avansa maksājumu

10% apmērā no

nosolītās augstākās cenas, ņemot vērā, ka nodrošinājuma nauda EUR 309.00 (trīs simti deviņi euro)
apmērā tiek ieskaitīta pirkuma avansa maksājumā.
Izziņai ir informatīvs raksturs, maksājumi jāveic pēc Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības
piesūtītā rēķina
Izsoles komisijas priekšsēdētājs _____________________________________
Protokoliste _____________________________________________________
28.§
Par dzīvokļa īpašuma “Saule 4”-2 un nedzīvojamu telpu grupas “Saule 4”-700,
Valkas novada Valkas pagastā atsavināšanas uzsākšanu
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2017.gada 8.februārī
iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par Valkas novada domei piederošo dzīvokļu Valkas
pagastā “Saule 4”-700 un “Saule 4”-2, atsavināšanu, tika konstatēts:
Nekustamais īpašums „Saule 4” - 2, kadastra Nr.9488 900 0121, atrodas Valkas novada Valkas
pagasta administratīvajā teritorijā un sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopīpašuma 207/1205 domājamo daļu no
daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 9488 012 0021) un sešām palīgēkām. Īpašums reģistrēts
Valkas zemesgrāmatu nodaļas Valkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0039 6183-2 uz
Valkas novada domes vārda.
Nekustamais īpašums „Saule 4” - 700, kadastra Nr.9488 900 0122, atrodas Valkas novada Valkas
pagasta administratīvajā teritorijā un sastāv no neapdzīvojamas telpas Nr.700 ar kopīpašuma 382/1205
domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 9488 012 0022) un sešām palīgēkām.

Īpašums reģistrēts Valkas zemesgrāmatu nodaļas Valkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000
0039 6183-700 uz Valkas novada domes vārda.
Augstāk minētais dzīvoklis un nedzīvojamo telpu grupa atrodas divu dzīvokļu dzīvojamā mājā “Saule
4”, Valkas pagastā, kadastra apzīmējums 9488 012 0022, piesaistītā zemes gabala kopējā platība ir
1.19ha.
Nekustamais īpašums, “Saule 4”-1, kadastra numurs 9488 900 0006 atrodas Valkas novada Valkas
pagasta administratīvajā teritorijā un sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopīpašuma 616/1205 domājamo daļu no
daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 9488 012 0021) un sešām palīgēkām. Īpašums nav
reģistrēts Valkas zemesgrāmatu nodaļas Valkas pagasta zemesgrāmatā. Minētā dzīvokļa tiesiskais
valdītājs ir ***, saskaņā ar 2008.gada 30.jūlija Pirkuma līgumu.
Valkas pagasta padomē privatizācijas ierosinājumi uz šo dzīvokli, likumā noteiktajos termiņos netika
saņemti.
Valkas novada domei piederošie dzīvokļu īpašumi vairākkārt ir piedāvāti kā palīdzība dzīvokļa
jautājuma risināšanai personām, kuras ir reģistrētas rindā uz apdzīvojamo platību. Taču līdz šim,
pamatojoties uz faktu, ka telpu funkcionālais izvietojums nav atbilstošs divu ģimeņu dzīvošanai, kā arī,
ņemot vērā to, ka šī māja atrodas samērā tālu no novada centra – Valkas pilsētas, neviens nav izrādījis
vēlmi īrēt šo dzīvokli.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Augstāk minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Lietderīgi būtu minētos īpašumu atsavināt kā vienotu objektu, kas būtiski atvieglotu īpašuma turpmāko
apsaimniekošanu.
Pirms īpašuma atsavināšanas ir jāveic tā novērtēšana, ņemot vērā:
1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punkts cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi,
tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts atsavināt par
acīmredzami pazeminātu cenu;
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka līdz
brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par
zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību
2007.gada 31.decembrī;
3. 2011.gada 1.februāra ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Vadoties no augstākminētā, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 16.marta lēmumu (protokols Nr.2, 5.§) un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punkta; 45.panta 4.daļu; 8.panta 2., 3. un 6.daļu;
37.pantu; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta1.daļas 2.punktu; 7.panta 1.daļu; 2011.gada 1.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 17.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Valkas novada domes nekustamajiem īpašumiem - dzīvoklim
“Saule 4”-2. kadastra numurs 9488 900 0121, un nedzīvojamo telpu grupai “Saule 4”-700, kadastra
numurs 9488 900 0122, Valkas pagastā, gatavojot nepieciešamos dokumentus minēto īpašumu, kā
vienota objekta, atsavināšanai.
2. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas
komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
3. Pēc šī lēmuma 2.punktā minēto vērtību saņemšanas, izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma
“Saule 4” – 2, Valkas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV
4201.

29.§
Par piedāvājumu pirkt dzīvokļa īpašumu “Māja Nr.1” dzīvokli 2, Valkas novada Kārķu
pagastā
(L.Engere)
2017.gada 6.martā Valkas novada domē saņemts ***, personas kods ***-***, dzīvo “***” -***, Kārķu
pagasts, Valkas novads, piedāvājums pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2, kas
atrodas Kārķu pagastā “Māja Nr.1”.
*** ir nostiprinājusi savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, tāpēc pirkuma līguma noslēgšanas
gadījumā nav šķēršļu veikt šīs darbības.
*** piedāvā pārdot minēto dzīvokli par EUR 1500.-.
Minētā dzīvokļa kadastrālā vērtība uz 01.01.2017. ir EUR 1787.-.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu tikai dome var lemt par nekustamās
mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs ziņo, ka ņemot vērā faktu, ka tiek veikta nekustamā īpašuma
“Austrāļi” pārdošana, kurā ir izmitinātas 2 personas un to ka šobrīd pārvaldes rīcība nav brīvu dzīvojamo
platību, ko piešķirt kā sociālo palīdzību šīm personām, lietderīgi būtu izmantot iespēju un iegādāties
dzīvokli Nr.2, “Māja Nr.1.Pārvaldes budžetā ir iekļauti līdzekļi, dzīvokļa iegādei.
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, 3.pants cita
starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta iegūstama
īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.
Ņemot vērā augstāk minēto, nav lietderīgi veikt nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu, jo
sākot no 2017. gada, kadastrālo vērtību atbilstībai pret nekustamā īpašuma tirgus cenu līmeni ir jābūt
vidēji 85 % apmērā.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 16.marta lēmumu (protokols Nr.2, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkta un 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Iegādāties Valkas novada domes īpašumā nekustamo īpašumu - „Māja Nr.1”-2, kas atrodas Kārķu
pagastā, kadastra Nr. 9466 900 0079, kas sastāv no kopīpašuma 469/5304 domājamās daļas no
būves un zemes gabala, par piedāvāto summu - EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro).
2. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot pirkuma līguma projektu.
3. Uzdot Valkas novada domes priekšsēdētājam domes vārdā parakstīt pirkuma līgumu.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
30.§
Par Nolikuma Nr.3 “Valkas Mākslas skolas nolikums” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(M.Stabulniece)
Dome izskata Valkas Mākslas skolas direktores M.Stabulnieces iesniegumu par nepieciešamību
apstiprināt Valkas Mākslas skolas nolikumu jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
20.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
8.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt Nolikumu Nr.3 "Valkas Mākslas skolas nolikums” (pielikumā).
Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 26.jūlija lēmumu “Par Valkas Mākslas skolas nolikuma
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.8, 8.§).
Par lēmumu izpildi atbild Valkas Mākslas skolas direktors.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
Valkā
2017.gada 30.martā

Nr.3
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.3,30.§)
VALKAS MĀKSLAS SKOLAS
NOLIKUMS
I. Vispārīgie noteikumi

1. Valkas Mākslas skola (turpmāk tekstā – Skola) ir Valkas novada domes dibināta profesionālās
ievirzes izglītības iestāde profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu īstenošanai.
2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi
normatīvie akti un Skolas nolikums.
3. Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, konti Valsts kasē. Skolai ir savs zīmogs ar valsts
mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam “Par Latvijas valsts ģerboni”.
Skolas pilns nosaukums: Valkas Mākslas skola.
Skolas juridiskā adrese: Beverīnas ielā 5, Valka, Valkas novads, LV - 4701
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi
4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu
profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu
5. Sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu
personību, kura apguvusi izvēlētās mākslas un kultūras jomas pamatus, prot radoši pielietot iegūto
pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.
6. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
7. Skolas uzdevumi:
7.1. izglītības procesa rezultātā radīt iespēju izglītojamajiem (turpmāk tekstā – audzēkņiem) iegūt
profesionālās pamatzināšanas, speciālās prasmes un iemaņas mākslā, sekmēt spēju attīstību
un radošo izaugsmi;
7.2. veicināt profesionālās ievirzes izglītības mākslā plašu pieejamību un izglītības kvalitāti;
7.3. sagatavot audzēkņus mākslas profesionālās vidējās izglītības programmu apguvei;
7.4. racionāli izmantot izglītībai piešķirtos finanšu līdzekļus.
III. Īstenojamās izglītības programmas
8.

Skola īsteno licencētu profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”,
kods 20V 211 00 1, kā arī interešu izglītības programmas, tās saskaņojot ar Valkas novada domi.
IV. Izglītības procesa organizācija

9. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu,
Skolas izstrādātajiem un Valkas novada domes apstiprinātajiem noteikumiem par audzēkņu
uzņemšanu.
10. Skola drīkst noteikt iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai:
Mākslas izglītības programmā pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai:
10.1. māksliniecisko uztveri – ritma, krāsu, proporciju izjūtu;
10.2. fizioloģisko attīstību.
11. Izglītības process Skolā ietver programmas satura īstenošanu profesionālo mācību priekšmetu
teorētiskajās un praktiskajās mācību priekšmetu kontaktstundās, kā arī radošo darbību patstāvīgajās
nodarbībās, papildu nodarbībās, kā arī audzināšanas darbību.
12. Izglītības procesu Skolā reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, profesionālās
ievirzes izglītības mācību priekšmetu programmas un citi normatīvie akti.
13. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā darbā, ārpusstundu
pasākumos - konkursos, plenēros, izstādēs, radošās darbnīcās, akcijās u.c.
14. Mācību slodze:
14.1. vienā profesionālās ievirzes izglītības programmā nedrīkst pārsniegt 12 stundas nedēļā;
14.2. mācību nedēļu skaits mācību gadā - 36 nedēļas;
14.3. kopējais brīvdienu skaits mācību gadā - 4 nedēļas;

14.4. mācību stundas ilgums - 40 minūtes.
14.5. semestra sākumu un beigas, kā arī brīvdienas nosaka normatīvie akti.
15. Audzēkņu sasniegumi (zināšanas, prasmes un iemaņas) tiek vērtēti vērtējuma skalā – „ieskaitīts” vai
„neieskaitīta”, kā arī 10 ballu sistēmā.
16. Skolas struktūru un mācību materiālo bāzi izveido atbilstoši licencētajai profesionālās ievirzes
izglītības programmai.
17. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves audzēkņi saņem valsts atzītu
profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu (profesionālās ievirzes izglītības apliecību)
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
18. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba Valkas novada dome, saskaņojot ar Latvijas Nacionālās
kultūras centru.
19. Direktors vada skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par profesionālās ievirzes izglītības
programmas īstenošanu.
20. Direktors savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemj par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu
izmantošanu.
21. Par Skolas direktoru ir tiesīga strādāt persona, kurai ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība
mākslas nozarē un augstākā pedagoģiskā izglītība, un vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba stāžs.
22. Direktora pienākumi:
22.1. nodrošināt Skolu ar mākslas nozares pedagoga profesionālajai kvalifikācijai atbilstošiem
pedagogiem un citiem darbiniekiem. Pieņemt un atbrīvot no darba Skolas darbiniekus
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem;
22.2. piedalīties Skolas darbību reglamentējošu tiesību aktu (Skolas nolikuma, iekšējās kārtības
noteikumu, Skolas attīstības plāna, darba līgumu, amata aprakstu, u.c.) izstrādāšanā un
nodrošināt to izpildi;
22.3. nodrošināt tiesiskuma un normatīvo aktu izpildi un ievērošanu Skolā;
22.4. plānot un organizēt Skolas saimniecisko un finansiālo darbību;
22.5. pārstāvēt Skolas intereses valsts un sabiedriskajās organizācijās;
22.6. nodrošināt Skolas pašpārvaldes izveidošanu, ja to ierosina izglītojamie, pedagogi vai
audzēkņu vecāki un svarīgos jautājumos konsultēties ar Skolas padomi, Pedagoģisko padomi,
uzklausīt to viedokļus un ņemt vērā ieteikumus;
22.7. vadīt Skolas pedagoģisko padomi un Skolas darbu kopumā;
22.8. izpildīt Skolas nolikumā un citos normatīvajos aktos noteiktos profesionālās ievirzes izglītības
iestādes direktora pienākumus;
22.9. noteiktā kārtībā sniegt pārskatus par savu darbību;
22.10. celt sava amata un profesionālo kvalifikāciju.
23. Skolas direktoram ir tiesības:
23.1. pieņemt darbā direktora vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu pienākumus
un tiesības;
23.2. deleģēt pedagogiem un Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;
23.3. sniegt priekšlikumus Valkas novada domei par Skolas darbinieku amata vienību skaita
noteikšanu;
23.4. Skolas direktors ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām Valkas novada
domes noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu ar Skolas darbību saistītās funkcijas.
24. Skolas direktora vietnieks mācību darbā nodrošina kvalitatīvu izglītības procesa organizāciju un
norisi Skolā.
25. Pedagoga vispārīgie pienākumi un pedagoga tiesības izglītošanas procesā ir noteiktas Izglītības
likumā.
26. Skolas pedagoga pienākumi:
26.1. radoši piedalīties profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanā, izstrādāt mācību
priekšmetu programmas, būt atbildīgam par savu darbu, metodēm, paņēmieniem un
rezultātiem;
26.2. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību;
26.3. būt atbildīgam par audzēkņa veselību un dzīvību mācību stundās, kā arī pedagoga vadītajos un
organizētajos pasākumos;
26.4. veidot pozitīvu sadarbības vidi;
26.5. ievērot audzēkņa vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;
26.6. stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācību procesā;
26.7. ievērot un izpildīt noslēgtā darba līguma nosacījumus;
26.8. saudzīgi izturēties pret skolas inventāru.
27. Pedagogam ir tiesības:
27.1. piedalīties Skolas pašpārvaldē;

27.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
27.3. izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, darba un iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c. ar Skolas
darbību saistītiem jautājumiem;
27.4. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu.
28. Izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai pedagogi tiek apvienoti
metodiskās komisijās. Metodiskā komisija darbojas saskaņā ar likumu, tās darbu organizē un vada
Skolas direktors vai viņa pilnvarota persona.
29. Skolas saimnieciskos un citus darbiniekus, viņu skaitu, saskaņojot ar Valkas novada domi,
pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī nosaka to pienākumus un tiesības Skolas direktors.
30. Skolas saimniecisko un administratīvo darbinieku pienākumi:
30.1. ievērot darba un iekšējās kārtības noteikumus;
30.2. saudzīgi izturēties pret Skolas inventāru, darbinieku lietošanā nodoto mantu;
30.3. ievērot noslēgto darba līgumu, atbildēt par sava darba pienākumu godprātīgu un kvalitatīvu
izpildi.
31. Skolas saimnieciskajiem un administratīvajiem darbiniekiem ir tiesības:
31.1. uz darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu
(amatalgu);
31.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
31.3. uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;
31.4. izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai un citiem ar Skolas
darbību saistītiem jautājumiem.
VI. Audzēkņa pienākumi un tiesības
32. Audzēkņa pienākumi:
32.1. mācīties, lai iegūtu profesionālās ievirzes mākslas izglītību;
32.2. uzņemties personīgi atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā;
32.3. ievērot Skolas nolikumu un iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus;
32.4. cienīt Skolas tradīcijas;
32.5. pēc savām spējām un interesēm pārstāvēt Skolu konkursos, projektos, dažādu veidu
pasākumos;
32.6. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas normām;
32.7. izkopt izziņas spējas, veidojot izpratni par dabas un kultūrvides daudzveidību;
32.8. veidot sava rakstura īpašības – uzņēmību, mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību un atbildību
izvirzīto mērķu sasniegšanai u.c.
33. Audzēknim ir tiesības:
33.1. apgūt mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmu;
33.2. izglītības procesā brīvi izteikt un pamatot savas domas un uzskatus;
33.3. izglītošanas procesā izmantot Skolas telpas, bibliotēku un mācību līdzekļus.
33.4. piedalīties sabiedriskajā darbībā;
33.5. saņemt informāciju par visiem ar mākslas izglītību saistītiem jautājumiem;
33.6. uz personiskās mantas aizsardzību Skolā;
33.7. saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju un uzvedības novērtējumu;
33.8. saņemt pedagoga palīdzību mācību satura apguvē.
33.9. skolu absolvējot, saņemt profesionālās ievirzes izglītības apliecību un sekmju lapu.
33.10. saņemt noteikta parauga izziņu un sekmju izrakstu, ja nav apguvis pilnu profesionālās ievirzes
mākslas programmu.
VII. Skolas pašpārvalde
34. Skolas pašpārvalde tiek izveidota, kā koleģiāla institūcija, sadarbībai starp skolu, vecākiem un
sabiedrību. Padomei ir konsultatīvs raksturs, tās darbību reglamentē Skolas padomes reglaments.
35. Skolas padomē darbojas Skolas dibinātāja, pedagoģisko darbinieku, audzēkņu vecāku deleģēti
pārstāvji. Skolas padomes vadītāju ievēl padome no Skolas padomes locekļu vidus ar vienbalsīgu
vairākumu.
36. Pedagoģiskajā padomē darbojas visi Skolā strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā reizi semestrī
un sēdes protokolē. Tās darbību reglamentē Pedagoģiskās padomes reglaments.
37. Pedagoģiskā padome:
37.1. risina ar Skolas mācību, audzināšanas un radošo darbu saistītus jautājumus;
37.2. pieņem Skolas nolikumā paredzētos iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus;
37.3. izstrādā Skolas attīstības plānu.
37.4. iesniedz priekšlikumus Skolas darba organizācijas, mākslas izglītības programmu īstenošanai
un budžeta sadalījumam.

VIII. Skolas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
38. Skola, saskaņā ar šo nolikumu, izstrādā:
38.1. Skolas darba kārtības noteikumus – pieņem Skolas darbinieku kopsapulce;
38.2. Skolas iekšējās kārtības noteikumus darbiniekiem un audzēkņiem – pieņem pedagoģiskā
padome;
38.3. Pedagoģiskās padomes reglamentu – pieņem pedagoģiskā padome;
38.4. Audzēkņu uzņemšanas noteikumus – izstrādā pedagoģiskā padome, apstiprina Valkas novada
dome;
38.5. Noteikumus par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu
pārcelšanu nākamajā kursā un audzēkņu atskaitīšanu – pieņem pedagoģiskā padome;
38.6. Noteikumus par kārtību vasaras prakses laikā – pieņem pedagoģiskā padome;
38.7. Rīkojumus par Skolas darbību, darbiniekiem un audzēkņiem izdod Skolas direktors un, ar saturu
iepazīstina, rīkojuma adresātus.
38.8. Noteikumus par mācību maksu – izstrādā pedagoģiskā padome, apstiprina Valkas novada
dome.
38.9. Citus Skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus.
39. Skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus, kurus neapstiprina Valkas novada dome,
apstiprina Skolas direktors.
IX. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība
40. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada domē
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
X. Finansēšanas avoti un kārtība
41. Skola, kā akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, ir tiesīga pretendēt uz valsts
finansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanai Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā.
42. Skolas finansēšanas avoti:
42.1. valsts budžeta mērķdotācijas, saskaņā ar gadskārtējo likumu „Par valsts budžetu”;
42.2. Valkas novada domes Skolai iedalītie pašvaldības budžeta līdzekļi, saskaņā ar pašvaldības
gadskārtējo budžetu;
42.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus Skola var saņemt:
42.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
42.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus Skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
42.3.3. mācību maksas;
42.3.4. citi ieņēmumi.
43. Papildus finanšu līdzekļi izmantojami tikai Skolas attīstībai, mācību līdzekļu un aprīkojuma iegādei,
pedagogu un audzēkņu materiālajai stimulēšanai.
XI. Saimnieciskā darbība
44. Skolas direktors ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu Skolai
nepieciešamo darbu veikšanu.
45. Skola var sniegt ārpusstundu darba, sagatavošanas kursu, telpu nomas vai citus maksas
pakalpojumus, ja tas netraucē profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanai, saskaņojot
ar Valkas novada domi.
46. Skola paralēli pamatuzdevumiem, var veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošiem
normatīviem aktiem.
XII. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
47. Skolu reorganizē vai likvidē Valkas novada dome, saskaņojot ar Kultūras ministriju un Izglītības un
zinātnes ministriju.
XIII. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
48. Skola izstrādā Skolas nolikumu, kuru apstiprina Valkas novada dome.
49. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Valkas novada domes, Skolas padomes vai
Pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Valkas novada dome.

XIV. Citi jautājumi
50. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, veic tā uzskaiti, izmanto un saglabā Skola saskaņā ar Izglītības
un zinātnes ministrijas metodiskajiem norādījumiem.
51. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, Skola kārto lietvedību un Skolas arhīvu.
52. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā laikā sagatavo
atskaites un iesniedz Valkas novada domei, Kultūras ministrijai, kā arī Nacionālam kultūras centram.
53. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus.
54. Ugunsdrošību Skolā ievēro atbilstoši likumam „Par ugunsdrošība” un LR Ministru kabineta
apstiprinātajiem „Ugunsdrošības noteikumiem”.
55. Darba drošību Skolā ievēro atbilstoši Darba aizsardzības likumam.
31.§
Par Noteikumu Nr.2 “Valkas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi”
apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(M.Stabulniece)
Dome izskata Valkas Mākslas skolas direktores M.Stabulnieces iesniegumu par nepieciešamību
apstiprināt Valkas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
20.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Apstiprināt Noteikumus Nr.2 „Valkas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi” (pielikumā).
Par lēmumu izpildi atbild Valkas Mākslas skolas direktors.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOTEIKUMI
Valkā

2017.gada 30.martā

Nr.2
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 31.§)
VALKAS MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅU
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

1. Šie noteikumi nosaka kārtību un kritērijus audzēkņu uzņemšanai Valkas Mākslas skolā (turpmāk
– Skola). Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un
skolas Nolikumu.
2. Skolā tiek uzņemti audzēkņi:
2.1. interešu izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” no 5 līdz 7 gadu vecumam;
2.2. profesionālās ievirzes programmā - 20V 211 00 1 “Vizuāli plastiskā māksla” no 8 līdz 11
gadu vecumam;
2.3. pieaugušo studijā tēlotājas un lietišķajā mākslā - bez noteikta vecuma.
3. Audzēkņi tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem, bez speciālām zināšanām vizuāli plastiskajā
mākslā.
4. Audzēkņi tiek uzņemti pamatojoties uz vecāku vai bērna aizbildņu iesnieguma pamata, ar vecāku
vai bērna aizbildņu atļauju, iesniegumam pievienojot, bērna dzimšanas apliecības kopiju un ārsta
izziņu par veselības stāvokli.
5. Vecāki tiek iepazīstināti ar mācību programmu, ar Nolikumu par mācību maksu, ar skolas
Iekšējās kārtības noteikumiem.
6. Mākslas studijas dalībnieki tiek uzņemti pamatojoties uz personas iesniegumu.
7. Lēmumu par audzēkņu uzņemšanu Skolā pieņem Pedagoģiskā padome, kuru ar rīkojumu
apstiprina Skolas direktors.

8. Ar pedagoģiskās padomes lēmumu uzņemtie audzēkņi tiek sadalīti pa vecuma grupām
atbilstošās klasēs un kursos.
9. Profesionālās ievirzes programmā - 20V 211 00 1 “Vizuāli plastiskā māksla” 2. vai 3. kursā var
tikt uzņemti atbilstoša vecuma audzēkņi, ar priekšzināšanām.
10. Audzēkņi, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ ir izstājušies no Skolas un pēc pārtraukuma vēlas
turpināt mācības skolā, tiek uzņemti atbilstoši kursā, kurā tika pārtrauktas mācības.

32.§
Par “Valkas novada izglītības attīstības programmas
2017.-2022. gadam” izstrādes uzsākšanu
_________________________________________________________________
(A.Ikšelis)
Ņemot vērā, ka ir izstrādāta jauna Valkas novada domes attīstības programma 2015.-2022. gadam,
ar kuru tiek noteikti stratēģiskie virzieni, mērķi, rīcības un investīcijas jaunajam programmēšanas
periodam laikā no 2014.-2022. gadam, ir nepieciešams izstrādāt arī Valkas novada izglītības attīstības
programmu, laika periodam no 2017.-2022. gadam, ar kuru tiktu noteikta nozares attīstības vīzija, mērķi
un darbības virzieni.
Attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar šobrīd spēkā esošiem 16.10.2014.MK noteikumiem
Nr.711. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un vadoties no VARAM
2014. gada 7. oktobra Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā
līmenī.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017. gada
20.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 3.§) un, vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās
daļas 1.punkta, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtās daļas, MK noteikumiem Nr.711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam izstrādi.
2. Noteikt atbildīgo par Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam izstrādi Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Izglītības un kultūras daļas
vadītāju Aivaru Ikšeli.
3. Izveidot Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam izstrādes vadības grupu
sekojošā sastāvā:
Vents Armands Krauklis - Valkas novada domes priekšsēdētājs;
Viesturs Zariņš - Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Aivars Cekuls - Valkas novada domes izpilddirektors;
Unda Ozoliņa - Valkas novada domes deputāte;
Gunta Smane - Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
Kristīne Salniņa - Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja;
Rolands Rastaks - Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs;
Aivars Ikšelis - Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Izglītības un kultūras
daļas vadītājs;
Lilita Kreicberga – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore.
4. Apstiprināt Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam izstrādes darba
uzdevumu un izpildes termiņus (pielikumā).
5. Paziņojumu par Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam izstrādes
uzsākšanu publicēt Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv un laikrakstā „Valkas Novada
Vēstis”.
6. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
Izglītības un kultūras daļas vadītājs.
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2017. gada 30.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.3,32.§)

Vidējā termiņa plānošanas dokumenta “Valkas novada izglītības attīstības programmas
2017.- 2022. gadam” izstrādes darba informatīvais materiāls
Valkas novada dome (turpmāk tekstā Dome) ir pašvaldība, kas rūpējas par izglītības attīstību Valkas
novadā.
Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes daļa (turpmāk tekstā IKSJ) vada,
pārrauga, sniedz atbalstu un kontrolē pašvaldības izglītības attīstības darbu:
 Valkas pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs “Pasaciņa” un “Pumpuriņš”;
 Valkas novadā pirmskolas izglītības iestādes ( Kārķos, Ērģemē, Vijciemā un Zvārtavā);
 Privātais bērnu dārzs “Gaismiņa”;
 Valkas novada vispārizglītojošās skolās (Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Ērģemes pamatskola, Kārķu
pamatskola, Vijciema pamatskola, Ozolu pamatskola);
 Bērnu un jaunatnes centrs “Mice”;
 Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs;
 Biedrība Latvijas-Igaunijas institūts;
 Bērnu-jaunatnes sporta skola.
Domes funkcijas, uzdevumi un darbības virzieni attiecībā uz izglītību ir noteikti “Valkas novada
pašvaldības nolikumā”, kas pieņemts 2009. gada 30. jūlijā, bet IKSJ funkcijas, uzdevumi un darbības
virzieni ir noteikti Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas nolikumā, kas pieņemti 2014. gada 27.
februārī. ko apstiprinājusi Valkas novada dome.
“Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam” (turpmāk tekstā Programma)
mērķis ir noteikt Domes, to izglītības iestāžu darbības prioritātes un virzienus, lai sekmētu mērķtiecīgu un
loģiski saistītu norišu kopumu Domes darbības īstenošanā Valkas novadā.
Programmas izstrādei Valkas novada dome līdz 2017. gada 31. martam apstiprinās Programmas
vadības grupu, bet darba procesā tiks izveidotas pētījumam nepieciešamās tematiskās darba grupas.
Programmā nepieciešams apzināt pašreizējo situāciju un pastāvošās problēmas izglītības nozarē
Valkas novadā, to struktūrvienību darbībā, uz kurām pamatojoties noteikt attīstības tendences un
iespējamās nākotnes vajadzības. Esošās situācijas analīze ir jāveic saskaņā ar SVID izvērtējumu –
stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi.
Pašvaldības kompetenci izglītības un jaunatnes jomā nosaka:
 Likums “Par pašvaldībām”;
 Izglītības likums;
 Vispārējās izglītības likums;
 Sporta likums;
 Jaunatnes likums;
 Valsts valodas likums;
 Informācijas atklātības likums;
 Iesniegumu likums;
 Brīvprātīgā darba likums;
 Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020. gadam;
 Jaunatnes politikas valsts programma 2017. gadam;
 Eiropas Savienības jaunatnes stratēģija "Ieguldīt jaunatnē, iesaistīt
 jauniešus";
 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums;
 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta vadības likums;
 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda
vadības likums, kā arī citi normatīvie regulējumi, kuri jāņem vērā izstrādājot Programmu.
1. Vispārīgās prasības


Programmas izstrādē ņemt vērā:
 Attīstības plānošanas sistēmas likumu;
 MK noteikumus Nr.737 no 02.12.2014. “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes
izvērtēšanas noteikumi”;
 VARAM izstrādātos Metodiskos noteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā
līmenī “Nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām”;











VARAM izstrādātos Metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā
līmenī.
Programmas izstrādi jāveic saskaņā ar Nacionāla līmeņa plānošanas dokumentiem:
 Ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030”;
 Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam;
 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam;
 Sporta politikas pamatnostādnes 2014.−2020. gadam;
 Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.–2018. gadam;
 Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.−2020. gadam „Radošā Latvija”
Reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem:
 VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015 – 2030;
 VPR Attīstības programma 2014 – 2020;
 VPR Teritorijas plānojums 2007-2027.
Vietēja līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem:
 Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2037. gadam;
 Valkas novada attīstības programma 2015.- 2021. gadam;
 Valkas novada teritorijas plānojums 2010. - 2022. gadam ( tiek izstrādāts jauns teritorijas
plānojums);
Programmas izstrādē jānodrošina sabiedrības pārstāvju līdzdalība saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.970 no 25.08.2009. “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
Programmas izstrādē jāņem vērā LR spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz izglītības un
jaunatnes attīstības nozari.
2. Mērķis




Nodrošināt kvalitatīvu Domes izglītības iestāžu darbības attīstību;
Uzlabot Domes izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu;
Veicināt pieejamo cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinētu un mērķtiecīgu
izmantošu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā.
Programmas izstrādes galvenie principi:
 Saikne ar iedzīvotāju vajadzībām un interesēm (mērķauditoriju analīze un izpēte);
 Iekļaujošs un caurspīdīgs izstrādes process (saikne ar izglītības un jaunatnes iestāžu
vadītājiem un speciālistiem u.c. ieinteresētām pusēm);
 Partnerība (saikne ar saistītajām nozarēm, privāto un nevalstisko sektoru utt.)
 Integrētība (saikne ar dažādu līmeņu nozares plānošanas dokumentiem);
 Atbildīgums (reālistisks ieviešanas modelis ar atbilstīgu institucionālo risinājumu, rezultātu
mērīšanas un īstenošanas uzraudzības sistēmu);
 Resursu pieejamība (plānu veidošana saskaņā ar esošajām iespējām, iespēju radīšana, lai
padarītu efektīvāku esošo un piesaistītu papildu finansējumu nozarei);
 Atbalsts Domes konkurētspējai, izmantojot tās izglītības attīstības tradīcijas un resursus, kā
arī izceļot Domes īpašo raksturu.
3. Programmas uzbūve
Programma var tikt strukturēta sekojoši (strukturējums var tik precizēts un mainīts darba procesā):
IEVADS
TERMINU SKAIDROJUMI
IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI
1. LATVIJAS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU APSKATS
1.1. Pirmsskolas izglītības attīstības raksturojums
1.2. Vispārējās izglītības attīstības raksturojums
1.3. Interešu izglītības un neformālās izglītības, bērnu un jauniešu
brīvā laika pavadīšanas iespēju attīstības raksturojums
1.4. Pieaugušo izglītības, mūžizglītības un karjeras atbalsta aspekti
2. VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU APSKATS
3. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
3.1.Valkas novada vispārīgs raksturojums
3.2. Valkas novada bērnu skaita dinamikas raksturojums

3.3. Pirmsskolas izglītības raksturojums
3.4. Vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības raksturojums
3.4.1. Vispārējās izglītības jomā veikto reformu raksturojums
3.4.2. Vispārizglītojošo skolu raksturojums
3.4.3. Vispārizglītojošo skolu tīkla optimizācijas plāns un nepieciešamās investīcijas izglītības
iestāžu infrastruktūrā
3.4.4.Interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespēju raksturojums.
3.5. Jaunatnes politikas raksturojums
3.6. Pieaugušo izglītības jeb mūžizglītības iespēju raksturojums
3.7. Izglītības nozares vadība un pārraudzība
3.8. Izglītības nozares finansiālais mehānisms Valkas novadā
4. IZGLĪTĪBAS NOZARES STIPRO UN VĀJO PUŠU, IESPĒJU UN DRAUDU (SVID) ANALĪZE
5. STRATĒĢISKĀ DAĻA
5.1. Stratēģiskās daļas struktūra
5.2. Vīzija
5.3. Izglītības nozares attīstības virzieni, stratēģiskie mērķi un uzdevumi
5.4. Rīcības plāns 2017.–2022. gadam
6. STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA
PIELIKUMI
4. Programmas noformēšana
 Izstrādātajai Programmai ir jābūt kvalitatīvi noformētai un gramatiski pareizi uzrakstītai, ievērojot
latviešu valodas pareizrakstības prasības.
 Izstrādes posmu rezultāti iesniedzami 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā (skavoti) un
elektroniskā formātā (PDF, Word un Excel formātos) uz elektroniskā datu nesēja (CD/DVD vai
USB Flash tipa zibatmiņā).
 Gala dokuments iesniedzams 5 (piecos) eksemplāros papīra formātā, iesiets ar spirāļu turētāju
vai citiem līdzvērtīgiem tehniskiem palīglīdzekļiem, un elektroniskā formātā (PDF, Word un Excel
formātos) uz elektroniskā datu nesēja (CD/DVD vai USB Flash tipa zibatmiņā).
5. Jāveic šādi pamatuzdevumi:
Sākumposms
(sabiedrības līdzdalība – pēc vajadzības)
 Programmas darba plāna, t.sk. sabiedrības līdzdalības plāna un precizēta laika grafika izstrāde;
 Līdzdalība Izpildītāja, Domes un tematiskās darba grupas izveidē (sastāv no Izpildītāja darba
veikšanai piesaistītajiem speciālistiem, Domes noteiktajiem speciālistiem un izvēlētajiem
sabiedrības pārstāvjiem, ja nepieciešams);
 Pašreizējās situācijas izpēte un analīze;
 Starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu un tiesisko aktu
analīze;
 Tematisko apspriežu, darba grupas ietvaros, organizēšana un vadīšana, nepieciešamības
gadījumā pieaicinot nozares speciālistus, kuri neietilpst darba grupā;
 Programmas galvenās koncepcijas izstrāde un saskaņošana.
Programmas izstrāde
 Sadaļas “Esošās situācijas raksturojums (t.sk. SVID analīze)” izstrāde;
 Darbības stratēģijas virziena noteikšanas (vīzija, misija, mērķi, uzdevumi/rīcības virzieni) sadaļas
izstrāde;
 Rīcības plāna sadaļas izstrāde un finanšu prognožu sagatavošana, pamatojoties uz koncepcijas
izstrādes sākumposmā gūtajiem rezultātiem, konsultējoties ar Domi un ņemot vērā IKSJ
specifiku;
 Sadaļas par indikatoru/ kritēriju programmas novērtēšanai izstrāde.





6. Prasības sadarbībai ar Domi
Programmas izstrāde jāveic sadarbībā ar Domi izveidotu vadības darba grupu, ar kuru jāsaskaņo
darba plāns, t.sk. sabiedrības līdzdalības plāns, precizētais laika grafiks, izmantojamā izpētes un
analīzes metodoloģija, nepieciešamo dokumentu un informācijas materiālu loks darba veikšanai;
Izpildītājs organizē un vada tematiskās darba grupas sanāksmes un diskusijas, piesaistot
nepieciešamos pašvaldības, tās iestāžu speciālistus, ārējus ekspertus un sabiedrības pārstāvjus, lai
nodrošinātu objektīvāku programmas izstrādi;
Programmas izstrādes procesā sagatavotie uzdevumi atbilstoši apstiprinātajam laika grafikam ir
jāprezentē Domei un turpmāku darbu izpildē ir jāņem vērā Pasūtītāja sniegtie atzinumi.
Komunikācija notiek tikai valsts valodā.
7. Dokumenta izstrādes process un izpildes termiņi

Nr.p.k.

Darba posms

1.

Plānošanas un
informācijas
apkopošanas
posms

2.

Pašreizējās
situācijas izpētes
un analīzes
posms

3.

Darbības plāna
virziena
noteikšanas
(vīzija, misija,
mērķi,
uzdevumi/rīcības
virzieni), rīcības
plāna un
indikatoru/
kritēriju sadaļas
izstrādes posms

4.

Programmas
saskaņošanas
un
apstiprināšanas
posms

Rīcība
1.1. Darba plāna, t.sk sabiedrības līdzdalības
plāna, precizētā laika grafika izstrāde,
saskaņošana un apstiprināšana.
1.2.Izpildītāja, Pasūtītāja un Tematiskās
darba grupas izveide.
1.3. Izmantojamās izpētes un analīzes
metodoloģijas, nepieciešamo dokumentu un
informācijas materiālu saskaņošana un
apstiprināšana.
2.1. Pašreizējās situācijas izpētes un analīzes
rezultātā iegūto secinājumu un sākotnējo
priekšlikumu prezentēšana Domei, kā arī
Izpildītāja, vadības un tematiskām darba
grupām.
3.1. Balstoties uz veikto pašreizējās situācijas
izpēti un analīzi, Tematiskās darba grupas
tikšanās rezultātiem, izstrādāt Domes, kultūras
institūciju vīziju, misiju, mērķus un uzdevumus
- prezentēt tos Domei un vadības grupai;
3.2.Pamatojoties uz punktā 3.1. izstrādātajiem
uzdevumiem, veikt rīcības plāna izstrādi, kurā
ietverts rīcību un investīciju projektu kopums
programmas izstrādes periodam, norādot
īstenošanai
nepieciešamā
finansējuma
apmēru,
atbildīgās
iestādes
un
struktūrvienības,
kā
arī
iespējamos
finansējuma avotus, prezentēt Rīcības plānu
Domes un vadības grupai;
3.3. Izstrādāt Programmas ieviešanas un
uzraudzības sadaļu. Uzraudzības kārtību,
termiņus un institucionālo ietvaru (atbildīgā
institūcija un līdzatbildīgās institūcijas) –
prezentēt sadaļu Domei un vadības grupai.
4.1. Programmas 1.redakcijas iesniegšana
Domei un prezentēšana Domei, kā vadības un
tematiskā darba grupām un sabiedrības
pārstāvjiem.
4.2. Labojumu un precizējumu veikšana,
pamatojoties
uz
Domes
sniegtajiem
norādījumiem.
4.3. Programmas gala redakcijas iesniegšana
Domei, nododot visus programmas izstrādes
procesā iegūto informāciju un radītos
dokumentus
(grafiskos
materiālus,
prezentācijas,
datu
failus
un
citus
dokumentus).

Izpildes termiņš

8 nedēļu laikā
no līguma
noslēgšanas
dienas

16 nedēļu laikā
pēc 1.darbu
posma
pabeigšanas

14 nedēļu laikā
pēc 2.darbu
posma
pabeigšanas

16 nedēļu laikā
pēc
3.darbu posma
pabeigšanas

8. Domei iesniedzamie nodevumi (ietver 8.punktā minēto darbu saturu)
Starpziņojuma
Nr.p.k.
Darba posms
Starpziņojums
termiņi
Programmas izstrādes darba plāna, t.sk
8 nedēļu laikā
Plānošanas un
sabiedrības līdzdalības plāna, precizētā laika
no
informācijas
1.
grafika izstrāde un saskaņošana ar
līguma
apkopošanas
Pasūtītāju.
noslēgšanas
posms
dienas
Pašreizējās situācijas raksturojums un 19 nedēļu laikā
Pašreizējās
analīze
–
sadaļas
iesniegšana
un
no
situācijas
2.
prezentēšana Domē, kā arī Izpildītāja,
līguma
izpētes un
Domes un sabiedrības pārstāvju darba
noslēgšanas
analīzes posms
grupai.
dienas

3.

4.

Darbības
programmas
virziena
noteikšanas,
rīcības plāna un
indikatoru/
kritēriju sadaļas
izstrādes posms

Programmas
saskaņošanas
un
apstiprināšanas
posms

Darbības programmas virziena noteikšanas
(vīzija, misija, mērķi, uzdevumi/rīcības
virzieni) sadaļas iesniegšana un
prezentēšana Domē, kā arī Izpildītāja,
Domes un sabiedrības pārstāvju darba
grupai.
Rīcības plāna sadaļas iesniegšana un
prezentēšana Domē, kā arī Izpildītāja, Dome
un sabiedrības pārstāvju darba grupai.
Indikatoru/ kritēriju sadaļas iesniegšana un
prezentēšana Domē, kā arī Izpildītāja,
Domes un sabiedrības pārstāvju darba
grupai.
Programmas
saskaņošanas
un
apstiprināšanas
posms
1.
redakcijas
iesniegšana un prezentēšana Domē, kā arī
Izpildītāja, Domes un sabiedrības pārstāvju
darba grupai.
Programmas gala redakcijas iesniegšana
Domē.

24nedēļu laikā
no
līguma
noslēgšanas
dienas
26 nedēļu laikā
no
līguma
noslēgšanas
dienas
28 nedēļu laikā
no
līguma
noslēgšanas
dienas
32 nedēļu laikā
no līguma
noslēgšanas
dienas
54 nedēļu
laikā no
līguma
noslēgšanas
dienas

33.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
___________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2017. gada 17.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3), vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta, 14., 15.panta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu apmaiņas palīdzības
reģistrā, 1-istabas dzīvokli Rīgas ielā 5-10, Valkā, kopējā platība 27,9 m 2, dzīvojamā platība 17,0 m 2,
4.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots, apmaiņā pret pašreiz īrēto dzīvokli *** ielā
***, Valkā.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** ielā ***, ***, pensionāre, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II
kārtas reģistrā, 3-istabu dzīvokli “Kalējos”, Ērģemes pagastā, kopējā platība 65,3 m 2, dzīvojamā
platība 45,6 m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Ērģemes pagasta pārvaldi.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta “***”, ***, Valkas pagastā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II
kārtas reģistrā,1-istabas dzīvokli "Māja 22" - 14, Sēļi, Valkas pagastā, kopējā platība 37,6 m 2,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta "***" - ***, ***, Valkas pagastā, 2-istabu dzīvokli "Māja 22" - 2,
Sēļi, Valkas pagastā, kopējā platība 47,5m 2, daļēji labiekārtots, apmaiņā pret pašreiz īrēto dzīvokli
***, Valkas pagastā.

34.§
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes gabalu Valkā, Varoņu iela 24
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome, pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas
pilsētās 5.panta. 3.daļu, kur ir noteikts, ka pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par
zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās
pašvaldības dome, izskata ***, p.k.***-***, 2017.gada 14.martā iesniegto iesniegumu par īpašuma tiesību
atjaunošanu uz zemes gabalu Valkā, Varoņu ielā 24. Izskatot ar lietu saistītos apstākļus un dokumentus
tika konstatēts:[..]
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “ Par zemes reformu Latvijas Republikas
pilsētās”, 12.panta 1.daļas 2.punktu, kas nosaka, ka bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem
atjauno zemes īpašuma tiesības uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas
noteiktas pašvaldību apstiprinātajos pilsētu zemes ierīcības projektos; likuma “Par zemes reformas
pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās 5.panta. 3.daļu; Valkas novada domes Zemes komisijas
2010.gada 1.jūnija sēdes lēmumu Nr.1578, Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.6.,51.§), 2013.gada 21.novembra Valkas novada domes Zemes komisijas sēdes lēmums
(protokols Nr.2., 18. §), 2016.gadā sagatavoto zemes robežu plānu zemes vienībai Valkā, Varoņu ielā
24; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti
(U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

3.

3.
4.
5.

6.

Atjaunot īpašuma tiesības *** personas kods ***-***, uz zemes vienību Valkā, *** iela ***, kadastra
apzīmējums 9401 006 0004, platība 1.0507ha, saskaņā ar zemes robežu plānu M1:1000, kā arī
nodot minēto zemi īpašumā.
Precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķim piekrītošās platības zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9401 006 0004, kopējā platība 1.0507ha:
2.1. Zemes vienības daļai 0.1288ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
2.2. Zemes vienības daļai 0.9219ha platībā - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0004, noteikt sekojošus aprobežojumus,
pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 16.pantu:
3.1. 7311020105 – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija
pilsētās un ciemos – 0.3288ha;
3.2. 7311020106 – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija
uz salām un pussalām – 0.0112ha;
3.3. 7311050200 – tauvas joslas teritorija gar upi – 0.1780ha;
3.4. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija – 0.0339ha;
3.5. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju
un kabeļu kanalizāciju – 0.0237ha;
3.6. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0115ha;
3.7. 7313030600 – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija – 1.0507ha;
3.8. 7316080100 – sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu – 1.0507ha.
Zemes vienība izmantojama ievērojot spēkā esošos Valkas novada teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus.
Zemes īpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar īpašuma tiesību nostiprinājuma ierakstu
Zemesgrāmatā.
Veikt grozījumus Valkas novada domes Zemes komisijas 2010.gada 1.jūnija sēdes lēmuma Nr.1578,
2.punktā, to izsakot sekojošā redakcijā:
“Ieteikt *** piešķirt līdzvērtīgu zemi no Valkas pilsētas līdzvērtīgo zemju fonda, par Pedeles upes
palienes aizņemto teritoriju, ar kopējo platību 0.9938ha”.
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

35.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma
“Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm
2017.gada savstarpējiem norēķiniem” (protokols Nr.1, 5.§) pielikumā
____________________________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome izskata Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietnieces iesniegumu ar
lūgumu veikt grozījumus Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2017.gada savstarpējiem norēķiniem” (protokols Nr.1, 5.§), jo
konstatēta matemātiska kļūda Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas viena izglītojamā izmaksu aprēķinā.
Ņemot vērā minēto un vadoties no Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada
domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2017.gada savstarpējiem norēķiniem” pielikumā,
nosakot Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas izdevuma tāmes aprēķinu jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Nepieciešamības gadījumā izdarīt grozījumus noslēgtajos līgumos ar pašvaldībām par bērnu
uzturēšanos izglītības iestādēs.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
5. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2017. gada 20.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.3,35.§)
Valkas novada domes
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TĀMES

SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAKALPOJUMIEM
pēc 2016.gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem)

Koda nosaukums

kods

Atalgojums

1100

Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzija
212799

Darba samaksa pamatdarbiniekiem

11191

212799

Darba samaksa pedagogiem

11192

0

Darba samaksa pedagogiem no pašvaldības budžeta

11192B

0

Darba samaksa 5.,6.gad. pedagogiem no pašvaldības
budžeta

11193B

0

1200

58780

12101

58780

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas pamatdarbā

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas pedagogiem

12102

0

Pakalpojumi

2000

132611

Komandējumi un dienesta braucieni

2100

2379

Pakalpojumi

2200

90510

Pasta, telefona un sakaru pakalpojumi

2210

4028

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

65782

Izdevumi par apkuri

2221

51313

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

2222

3235

Izdevumi par elektroenerģiju

2223

9514

Izdevumi par atkritumu savākšanu

2224

1720

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi

2230

6478

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

2240

13927

Informācijas sistēmas uzturēšana

2250

115

Īres un nomas maksas

2260

180

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un
inventārs

2300

38976

Biroja preces un inventārs

2310

16898

Kurināmais

2321

2729

Zāles, medicīniskās ierīces ,medicīniskie instrumenti

2340

481

Kārtējie remontu un iestāžu uzturēšanas materiāli

2350

10685

Mācību līdzekļi un materiāli

2370

8183

Izdevumi periodikas iegādei

2400

746

Bibliotēku krājumi

5233

2377

Izdevumi kopā

406 567

Ieņēmumi

0

Kopā Valkas novada budžeta finansējums

406 567

Izglītojamo skaits uz 01.01.2017.
Gada izmaksas uz 1 izglītojamo EUR
Mēneša izmaksas uz 1 izglītojamo EUR

560
726,01
60,50

36.§
Par projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve”
izstrādi un iesniegšanu
____________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome ir izstrādājusi projekta iesniegumu “Valkas novada grantsceļu bez cietā
seguma pārbūve”, iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
pasākumam "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".

Ar 2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu tika pieņemts lēmums Par atlases kritēriju noteikšanu
un apstiprināšanu grants ceļu pārbūvei Valkas novadā:
Noteikt un apstiprināt sekojošus atlases kritērijus pašvaldības grantsceļu būvniecībai vai pārbūvei:
1.1.Pašvaldības grants ceļa pārbūve tiek īstenota kopā ar pievedceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības
objektiem apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem; lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā”;
1.2.Pašvaldības grantsceļu izmanto vismaz divi vai vairāki lauksaimniecības produkcijas ražotāji.
Projekta ietvaros plānots pārbūvēt grants ceļus, kuri atbilst noteiktajiem kritērijiem un ir noteikti kā
prioritārie Valkas novada attīstības programmas Investīciju plānā: "Pedele - Ķeizarpurvs" - 1,34 km (tai
skaitā atjaunojamā seguma platība 145 kv.m.), "Tūži - Stimperi" - 2,06 km, "Arnieki - Meiši" - 1,3 km,
"Priedītes - Vīciepi" - 0,103 km (tai skaitā 194 kv.m. asfalta seguma platība), "Akmentiņi - Liepkalni" - 0,45
km (tai skaitā 156 kv.m. asfalta seguma platība).
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punkta, 2015.gada 18.augustā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.
475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos", atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
pasākumam "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" projekta iesniegumu “Valkas
novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve”.
2. Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 595725,00 (pieci simti deviņdesmit pieci tūkstoši septiņi
simti divdesmit pieci euro 00 centi), ELFLA finansējums 90% no attiecināmajām projekta izmaksām un
Valkas novada domes līdzfinansējums 10% no projekta attiecināmajām izmaksām.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
4.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
37.§
Par projekta “Inventāra iegāde Vijciema tautas namam” izstrādi un līdzfinansēšanu
____________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Inventāra iegāde Vijciema tautas namam”, iesniegšanai
biedrības „Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3. rīcībai
"Kultūras un tradīciju kopšana".
Projekta ietvaros ir plānots iegādāties:
1. Sieviešu kurpes – deju 22 pāri ( Vijolītēm 10, Virāžai – 12).Melnas dabīgās ādas sieviešu kurpes,
slēgtās, viena siksniņa, viena sprādze, papēžu augstums 2-3,5 cm, gumijas zole 2mm bieza.
Individuāli izmēri saskaņojot ar pasūtītāju. Plānotā cena - 1186 EUR;
2. LED skrejošā rinda 200x24 cm (pie tautas nama sienas) , informācijai par pasākumiem,
aktualitātēm, pareizu laiku, gaisa temperatūru. Plānotā cena 784 EUR.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 1970.00 no kurām 90% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
līdzfinansējums un 10 % Valkas novada domes līdzfinansējums
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 6. punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Inventāra iegāde Vijciema tautas namam” izstrādi, iesniegšanai biedrības
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē

19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides
veidošana 2.3. rīcībai "Kultūras un tradīciju kopšana".
2. Projekta kopējais finansējums 1967EUR. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu,
Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% vai EUR 197 (viens simts deviņdesmit
septiņi EUR) apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 1967 (viens tūkstotis deviņi
simti sešdesmit septiņi EUR).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks (personiskais paraksts)

V.Zariņš

