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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 14
Valkā,
Sēde sasaukta 2017.gada 26.oktobrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2017.gada 26.oktobrī plkst.10:00.

2017.gada 26.oktobrī

Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Kancelejas vadītāja Gundega Ukre.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ,
Andris DAINIS, Jānis ANŽE, Andis SULA, Dace BAŠĶE, Aivars SJADEME, Valdis ŠAICĀNS, Sandra
PILSKALNE, Evija SMANE, Kristaps SULA, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Maruta STABULNIECE – aizņemta pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Feliks Bošs – Vijciema pagasta pārvaldes vadītājas p.i.
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Ainārs Zābers – izpilddirektors
Antra Ķīkule – iekšējās kontroles galvenā speciāliste
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks
Inga Aleksejeva – Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Vilnis Vilguts – vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Rolanda Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Jānis Krams – Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Lāsma Engere – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja
Viktors Kaņepe – speciālists-finanšu analītiķis
Toms Simtiņš – Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Pēteris Pētersons – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
Jana Putniņa – Attīstības un plānošanas nodaļas projektu daļas vadītāja
Līga Šķepaste – Būvvaldes arhitekte
Domes sēdi atklāj domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis un ierosina nobalsot par piedāvāto sēdes
darba kārtību ar ierosinātajiem jautājumiem (pielikumā).
Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe,V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Valkas novada
dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2017.gada 26.oktobra novada domes sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA:

1. Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas kultūras nama folkloras kopai “Nāburgi”.
2. Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 12., 14., 32., 43., 47.,
50., 61., 62. un 64.pielikumā.
3. Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam “Kokneses fonds”.
4. Par ūdens skaitītāju verificēšanas un plombēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
Valkas novada Kārķu pagastā.
5. Par izcenojumu apstiprināšanu sadzīves kanalizācijas un notekūdens krājrezervuāru izvešanai ar
specializēto transportu Valkas novadā.
6. Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmumā (protokols Nr.9, 6.§) “Par
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”.
7. Par transporta izdevumu segšanu Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskajai draudzei.
8. Par finansiālu atbalstu Valkas J.Cimzes ģimnāzijas skolēniem dalībai "Ģitāristu sesija 2017".
9. Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 2017.gada 3.oktobra rīkojuma Nr.88-v “Par
komandējumu uz Tbilisi” apstiprināšanu.
10. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” līdzfinansējuma
nodrošināšanu.
11. Par projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”
izstrādi un līdzfinansēšanu.
12. Par projekta „Kārķu pagasta Dabas koncertzāles labiekārtošana” īstenošanu un līdzfinansējuma
nodrošināšanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
14. Par saistošo noteikumu Nr.23 “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā” apstiprināšanu.
15. Par pasākumu jauniešiem “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”.
16. Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 54, Valkā atsavināšanas uzsākšanu.
17. Par izsoles rezultātu par dzīvokļa Valkas pagastā “Saule 4”-2 un nedzīvojamas telpu grupas “Saule
4”- 700, apstiprināšanu.
18. Par neapbūvētu zemes gabalu Valkā, Parka ielā 14 un Parka ielā 14A atsavināšanas ierosinājumu.
19. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
20. Par stipendijas piešķiršanu ***.
21. Par stipendijas piešķiršanu ***.
22. Par stipendijas piešķiršanu ***.
23. Par stipendijas piešķiršanu ***.
24. Par stipendijas piešķiršanu ***.
25. Par Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas 1.stāva telpu, Semināra ielā 21,
Valkā izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.
26. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “FIRST LEGO League Latvia”.
27. Par galvojumu studiju kredītam.
28. Par stipendijas piešķiršanu ***.
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:
29. Par “Valkas pilsētas Goda pilsonis” nosaukuma piešķiršanu.
30. Par Valkas novada domes Atzinības raksta piešķiršanu.
1.§
Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas kultūras nama folkloras kopas “Nāburgi”
braucienam uz Vāciju
(R.Rastaks, V.A.Krauklis)
Deputāts V.Šaicāns nepiedalās lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to.
Valkas novada dome 2017.gada 9.oktobrī ir saņēmusi iesniegumu no Valkas pilsētas kultūras nama
folkloras kopas “Nāburgi” vadītājas Mārītes Magones, kurā lūdz finansiāli atbalstīt folkloras kopas
braucienu uz Latviešu centru “Bērzaine” Freiburgā, Vācijā, piedalīties Baltā galdauta svētkos par godu
valsts simtgadei. Svētki notiek 2018.gada 6.maijā.
Kolektīva dalībniekiem, 14 cilvēku sastāvā, pašiem jāsedz nakšņošanas un ēšanas izdevumi Polijā un
Vācijā, apmēram EUR 120,00. Iesniegumā lūgts apmaksāt transporta izdevumus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
13.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 3.§), Finanšu komitejas 2017.gada 13.oktobra lēmumu
(protokols Nr.12, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,

A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes transportu, Valkas pilsētas kultūras nama folkloras kopas “Nāburgi”,
braucienam uz Baltā galdauta svētkiem Latviešu centrā “Bērzaine” Freiburgā, Vācijā, 2018.gada
6.maijā.
2. Iekļaut Valkas pilsētas kultūras nama 2018.gada budžetā papildus finanšu līdzekļus transporta
pakalpojumu apmaksai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§)
12., 14., 32., 43., 47., 50., 61., 62. un 64.pielikumā
(I.Grandava )
Sakarā ar to, ka Zvārtavas pagasta autobuss ir nodots automašīnas vadītājam – kurjeram, kurš
brauks pēc nepieciešamības gan ar vienu, gan ar otru transportlīdzekli, ir nepieciešams veikt grozījumus
amatu sarakstā Nr.12 un Nr.62.
Izskatot Siltumapgādes nodaļas vadītāja iesniegumu, mainīts Siltumapgādes nodaļas amatu saraksts
14.pielikums: no saraksta izslēgtas amata vietas “Apkures krāšņu kurinātājs” 5 slodzes, “Apkures krāšņu
kurinātājs (5 mēneši)” 4 amata vietas.
Izvērtējot piemaksas pamatotību, no amata saraksta 61.pielikuma izslēgta 10 % piemaksa amata
vietai “automašīnas vadītājs”
Izvērtējot Valkas pilsētas kultūras nama pašreizējo noslodzi un ņemot vērā Valkas pilsētas kultūras
nama direktora redzējumu par iestādes turpmāko darbību, amatu sarakstā Nr.32 izdarīti sekojoši
grozījumi: Likvidētas amata vietas “gaismotājs” 0.5 slodze, “apkopējs” 1 slodze un “strādnieks” 0.5
slodze, mainīts amata nosaukums amatam “lietvedis – dežurants” (turpmāk saukts “dežurants”), izmainot
amata aprakstu un darba samaksa pielīdzināta dežurantu samaksai.
Lai ikdienā sekmīgi organizētu mācību procesu Kārķu pamatskolā, ir nepieciešams atbalsta
personāls, kas palīdz atrisināt dažādus problēmjautājumus skolēniem, skolotājiem, kā arī skolēnu
vecākiem, tāpēc ir nepieciešams veikt grozījumus amatu sarakstā Nr.43.
Lai sakārtotu samaksas sistēmu Saieta nama “Lugažu muiža” vadītājam, kurš vienlaikus pilda arī
amatierteātra režisora pienākumus, jāizdara izmaiņas 50.pielikumā, palielinot vadītāja darba algu EUR
106 apmērā, jo amata pienākumos ietilpst amatierteātra “Rūdis” režisora pienākumi. Līdz ar izmaiņām
50.pielikumā izdarāmas izmaiņas 64.pielikumā, samazinot amatierteātra režisora amata vietu skaitu no
0,97 uz 0,77.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 18.septembra lēmumu
(protokols Nr.12, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
13.punkta, atklāti vārdiski balsojot par lēmumu kopumā: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.1, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 12.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. apstiprināt 14.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.3. apstiprināt 32.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);
1.4. apstiprināt 43.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);
1.5. apstiprināt 47.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums);
1.6. apstiprināt 50.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums);
1.7. apstiprināt 61.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikums);
1.8. apstiprināt 62.pielikumu jaunā redakcijā (8.pielikums);
1.9. apstiprināt 64.pielikumu jaunā redakcijā (9.pielikums);
2. Uzdot attiecīgo iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos, izbeigt darba tiesiskās attiecības
vai noslēgt jaunus darba līgumus atbilstoši amatu sarakstam.
3. Par lēmuma izpildi atbild attiecīgo iestāžu vadītāji un domes Personāla nodaļas vadītājs.

4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Grozījumus Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.1, 1.§) 12., 50. un 64.pielikumā
piemērot ar 2017.gada 1.oktobri.
6. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.novembrī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 2.§)
12.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Saimnieciskā daļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

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

1

691.00

638.61

4.5
1

380.00
380.00
Minimālā
stundas likme
Minimālā
stundas likme

380.00
380.00
Minimālā stundas
likme
Minimālā stundas
likme

Iespējamais
maksimālais
darba algas
koeficients/
piemaksa %

1.

Saimniecības pārzinis

2.
3.

Apkopējs
Apkopējs

4.

Vecākais remontstrādnieks

1

5.

Remontstrādnieks

2

6.

Automašīnas vadītājs

1

641.00

591.69

7.

Automašīnas vadītājs-kurjers

2

4.25 EUR/h

3.933 EUR/h

10%

Automašīnas
vadīšana
4.25 EUR/h

Automašīnas
vadīšana 3.933
EUR/h
Autobusa vadīšana

10%

Autobusa
vadīšana 4.77
EUR/h

4.77 EUR/h

8.

Automašīnas vadītājs-kurjers

1

100 EUR
2.3
2.0

2.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 2.§)
14.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,1.§)

Siltumapgādes nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

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

1

935.00

864.08

0,5

510.00

510.00

Minimālā stundas
likme
Minimālā stundas
likme
Minimālā stundas
likme

Minimālā stundas
likme
Minimālā stundas
likme
Minimālā stundas
likme

499.00

460.89

1.

Nodaļas vadītājs

2.

Tehniskās uzraudzības
inspektors

3.

Atslēdznieks

1

4.

Atslēdznieks-metinātājs

2

5.

Elektroatslēdznieks

1

6.

Laborants

0,5

Iespējamais
maksimālais
darba algas
koeficients

1.93
1.93
1.93

3.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 2.§)
32.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Valkas pilsētas kultūras nama darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/
stundas tarifa likme
(EUR/h)
890.00

1.

Direktors

1

890.00

2.

Direktora vietnieks

1

620.00

3.

Kultūras pasākumu organizators

1

598.00

620.00
553.00

4.

Saimniecības pārzinis

1

463.00

443.89

5.

Apkopējs

2

380.00

380.00

6.

Dežurants

3

380.00

380.00

7.

Garderobists

1

Minimālā stundas
likme

Minimālā stundas
likme

4.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 2.§)
43.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,1.§)

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

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)

1

Saimniecības pārzinis

1

451.00

451.00

2

Sētnieks

1

435.00

435.00

3

Komandants - apkopējs

2

431.00

431.00

4

Lietvedis

1

402.00

402.00

5

Pavārs

1

435.00

435.00

6

Pavāra palīgs

1

380.00

380.00
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc
MK noteikumiem
Nr.445

7

Pirmsskolas skolotājs

1.63

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.445

8

Sporta zāles dežurants

0.3

380.00

380.00

9

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

1

423.00

423.00

0.1

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.445

0.25

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.445

10

11

Logopēds

Psihologs

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc
MK noteikumiem
Nr.445
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc
MK noteikumiem
Nr.445

5.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 2.§)
47.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.
1.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

Sēļu bibliotēkas vadītājs

1

480.00

480.00

10%

6.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 2.§)
50.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža” darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

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

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

1

572.00

634.60

Amata
vietu
skaits

1.

Vadītājs

2.

Skaņas-gaismas operators

0.2

2.997EUR/h

2.997 EUR/h

3.

Biļešu kasieris

0.1

380.00

380.00

7.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 2.§)
61.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Zvārtavas pagasta pārvaldes
Komunālās saimniecības darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)

1

380.00

380.00

1.

Kapsētas pārvaldnieks

2.

Dažādu darbu strādnieks

0.75

380.00

380.00

3.

Apkopēja

0.25

380.00

380.00

4.

Automašīnas vadītājs

1

484.00

476.85

8.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 2.§)
62.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Zvārtavas pagasta pārvaldes
Autotransporta darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

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

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

Automašīnas
vadītājs
1

1

4.25

3.933

9.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 2.§)
64.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,1.§)

Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
pk.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
(EUR
mēnesī)

1.

Kora diriģents

1.2

530

2.

Kora koncertmeistars

0.8

530

3.

Koncertmeistars

0.36

530

4.

Deju kolektīva vadītājs

0.75

530

5.

Folkloras ansambļa vadītājs

0.70

530

6.

Amatierteātra režisors

0.77

530

7.

Tautas lietišķās mākslas kopas vadītājs

0.62

530

8.

Vokālā ansambļa vadītājs

1.16

530

9.

Deju kolektīva vadītājs

0.88

460

3.§
Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam “Kokneses fonds”
(A.Zābers)
Valkas novada dome 2017.gada 2.oktobrī ir saņēmusi Kokneses fonda valdes priekšsēdētājas
V.Auziņas vēstuli ar aicinājumu pašvaldībai piedalīties Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanas pasākumā.
Pašvaldībai tiek piedāvāta iespēja, izmantojot savu transportu atvest vismaz vienu kravu (13 m 3)
jebkuras grunts no Likteņdārzam tuvākās karjeras vai arī veikt līdzfinansējumu vismaz 100 euro apmērā,
ieskaitot nodibinājuma “Kokneses fonds” norēķinu kontā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.oktobra lēmumu
(protokols Nr.12, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu nodibinājumam “Kokneses fonds” EUR 100.00 (viens simts euro) apmērā
Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai.
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV–4201.

4.§
Par Valkas novada domes sniegto ūdens skaitītāju verificēšanas un plombēšanas maksas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Valkas novada Kārķu pagastā
(V.Kaņepe)
Lai Valkas novada dome sniegtu maksas ūdens skaitītāju verificēšanas un plombēšanas
pakalpojumus Kārķu pagastā, nepieciešams noteikt šo maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.oktobra lēmumu
(protokols Nr.12, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par Valkas novada domes sniegtajiem ūdens skaitītāju verificēšanas un
plombēšanas maksas pakalpojumiem Valkas novada Kārķu pagastā (pielikumā).
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Kārķu pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības daļas
vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 4.§)
Valkas novada domes sniegto ūdens skaitītāju verificēšanas un
plombēšanas maksas pakalpojumu cenrādis Kārķu pagastā
Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez
PVN, EUR

1.

Ūdens skaitītāja verificēšana

1 gab.

9,94

2.

Katra nākamā ūdens skaitītāja verificēšana, ja tie atrodas vienā
objektā

1 gab.

9,34

3.

Ūdens skaitītāja plombēšana

1 gab.

1,55

4.

Katra nākamā ūdens skaitītāja plombēšana, ja tie atrodas vienā
objektā

1 gab.

0,55

*Ūdens skaitītāju verificēšanas cenā ir iekļauta skaitītāja noņemšana, uzlikšana, plombēšana, vešana un
verificēšana

5.§
Par izcenojumu apstiprināšanu sadzīves kanalizācijas un
notekūdens krājrezervuāru izvešanai ar specializēto transportu Valkas novadā
(V.Kaņepe)
Valkas novada Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas rīcībā ir specializētā automašīna IVECO
(KA584), ar kuru pēc iedzīvotāju un iestāžu pieprasījuma, var sniegt atbilstošas kvalitātes asenizācijas
pakalpojumus. Līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.oktobra lēmumu
(protokols Nr.12, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,

U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par 1m 3 sadzīves kanalizācijas un notekūdens izvešanu Valkas pilsētas robežās
(pakalpojumā ietilpst izbraukšana pie klienta, sadzīves kanalizācijas un notekūdens izsūknēšana,
aizvešana un attīrīšana) EUR 4.52 bez PVN.
2. Apstiprināt maksu par 1m 3 sadzīves kanalizācijas un notekūdens izvešanu ārpus Valkas pilsētas
robežām (pakalpojumā ietilpst izbraukšana pie klienta, sadzīves kanalizācijas un notekūdens
izsūknēšana, aizvešana, bet neietilpst pieņemšana uz attīrīšanu – atsevišķs pakalpojums) EUR 2.11
bez PVN + EUR 0.42 par 1 km bez PVN.
3. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
4. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2016.gada
24.novembra sēdes lēmums “Par Valkas novada Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas sadzīves
kanalizācijas un notekūdens krājrezervuāru izvešanas ar specializēto transportu izcenojumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 23.§).
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

6.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmumā (protokols Nr. 9, 6.§)
“Par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu”
(V.Kaņepe)
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darba vajadzībām 2017.gada 26.maijā tika iegādāta un
ieviesta ekspluatācijā automašīna Renault Master Chassis ar valsts reģistrācijas numuru KS 6244.
Nodaļas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus
automašīnai Renault Master, papildinot esošo pakalpojumu cenrādi. Pamatojoties uz Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītāja iesniegumu, tika aprēķinātas pakalpojumu sniegšanas izmaksas.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.oktobra lēmumu
(protokols Nr.12, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Papildināt Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi ar 55.punktu
un izteikt pakalpojuma cenrādi jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 6.§)
Valkas novada Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
maksas pakalpojumu cenrādis
Cena
Nr.
bez
PVN,
Pakalpojuma veids
Mērvienība
p.k.
PVN,
EUR
EUR
1
2
3
4
5
1.
Specializētās kravas mašīnas MAN TGS (KH2361)
izmantošana
1h
19,14
4,02
2.
Kravas automašīnas MAN 8.150 (HR5341)
1 km
0,32
0,07

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

izmantošana*
Kravas automašīnas SAZ 3507 (CV9746)
izmantošana*

1h
1 km
1h

Ūdens vešana laistīšanai, kravas automašīna ZIL
431412 KO 713-01 (BU5811) līdz 10 km**
1 m3
Ūdens vešana laistīšanai, kravas automašīna ZIL
431412 KO 713-01 (BU5811) virs 10 km**
1 m3
Ekskavatora New Holland B110 (T7748LT)
izmantošana
1h
Ekskavatora JCB 4CX-4WS (T8217LM) izmantošana
1h
Traktora - pacēlāja T-16 MG (T3061LB) izmantošana
1h
Traktora MTZ 82 (T7897LC) izmantošana
1h
Traktora MTZ 80 (T3057LB) izmantošana
1h
Traktora MTZ 82.1 (T3607LP) izmantošana
1h
Traktora Belarus 892 (T885LH) izmantošana
1h
Traktora Belarus 320 (T469LT) izmantošana
1h
Traktora T-25 A (T3024LB) izmantošana
1h
Pļaušanas ar trimmeri
100 m2
Pļaušanas ar trimmeri
1h
Strādnieka pakalpojumi
1h
Strādnieka ar motorzāģi pakalpojumi
1h
Raideris Husqvarna MZ28T - zāles pļaušana
100 m2
Raideris Husqvarna MZ28T - zāles pļaušana
1h
Traktors Antonio Carraro (T8868LH) - zāles
pļaušana
100 m2
Traktors Antonio Carraro (T8868LH) - zāles
pļaušana
1h
Traktors Antonio Carraro (T8868LH) - sniega tīrīšana
100 m2
Traktors Antonio Carraro (T8868LH) - sniega tīrīšana
1h
Pārvietojamās tualetes noma - attālumā līdz 15 km**
Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm
1 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm
2 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm
3 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm
4 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim
1 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim
2 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim
3 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim
4 gab.
Pārvietojamās tualetes apkalpošana
1 gab.
Katras nākamās tualetes apkalpošana
1 gab.
Pārvietojamās tualetes noma - attālumā līdz 30 km**
Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm
1 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm
2 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm
3 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm
4 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim
1 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim
2 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim
3 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim
4 gab.
Pārvietojamās tualetes apkalpošana
1 gab.
Katras nākamās tualetes apkalpošana
1 gab.
Pārvietojamās tualetes noma - attālumā līdz 40 km**
Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm
1 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm
2 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm
3 gab.
Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm
4 gab.

7,48
0,27
7,48

1,57
0,06
1,57

5,48

1,15

9,41

1,98

20,85
21,81
9,16
17,38
15,97
17,38
18,33
11,02
11,06
2,90
8,71
7,48
8,71
2,48
14,85

4,38
4,58
1,92
3,65
3,35
3,65
3,85
2,31
2,32
0,61
1,83
1,57
1,83
0,52
3,12

2,30

0,48

18,43
2,42
19,34

3,87
0,51
4,06

40,86
57,37
73,89
90,40
47,25
70,14
93,04
115,93
15,81
10,82

8,58
12,05
15,52
18,98
9,92
14,73
19,54
24,35
3,32
2,27

61,47
77,98
94,50
111,01
67,86
90,75
113,65
136,54
19,56
10,82

12,91
16,38
19,85
23,31
14,25
19,06
23,87
28,67
4,11
2,27

78,95
95,47
111,98
128,49

16,58
20,05
23,52
26,98

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim
Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim
Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim
Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim
Pārvietojamās tualetes apkalpošana
Katras nākamās tualetes apkalpošana
Automašīnas Renault Master Chassis (KS6244)
izmantošana*

1 gab.
2 gab.
3 gab.
4 gab.
1 gab.
1 gab.
1 km
1h

85,34
108,23
131,13
154,03
23,30
10,82
0,11
8,09

17,92
22,73
27,54
32,35
4,89
2,27
0,02
1,70

*Visiem transporta pakalpojumiem cena veidojas summējot faktiski nobraukto km reizinājumu ar tarifu par
1 km un faktiski patērētā laika reizinājumu ar tarifu par 1 h (izņemot MAN TGS)
**Attālums no Valkas pilsētas centra
***Pārvietojamās tualetes nomā ietilpst tualetes atvešana, aizvešana, uzstādīšana, vienreizēja tualetes
papīra un dezinfekcijas līdzekļa ievietošana
****Pārvietojamo tualešu cenas attiecas uz tualetēm, kas atrodas vienā objektā
*****Pārvietojamās tualetes apkalpošanas maksā nav iekļauta izsūknēšana (atsevišķs pakalpojums)
7.§
Par transporta izdevumu segšanu Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskajai draudzei
(I.Markova)
Dome izskata Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzes, juridiskā adrese: Rīgas iela 14,
Valka, 2017.gada 12.oktobrī iesniegto iesniegumu ar lūgumu daļēji segt transporta izdevumus
mākslinieku nokļūšanai Valkā. Aptuvenās transporta izmaksas EUR 200,00.
Valkas – Lugažu ev.lut.baznīcas 540.gadadienai un starptautiskajai Reformācijas jeb Ticības
500.gadadienai tiks veltīts koncerts baznīcā 2017.gada 31.oktobrī. Koncertā uzstāsies Alfrēda Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskolas orķestris.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.oktobra lēmumu
(protokols Nr.12, 11.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzei EUR 100,00 (viens simts euro) daļējai
transporta izdevumu segšanai Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas orķestra nokļūšanai Valkā.
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV–4201.
8.§
Par finansiālu atbalstu Valkas J.Cimzes ģimnāzijas skolēniem dalībai Ģitāristu sesijā 2017
(I.Markova)
Dome izskata Imanta Pulksteņa individuālā uzņēmuma “Sinepes un Medus”, reģ.
Nr.47102001814, adrese: “Ceļmalās”, Praulienas pagasts, Madonas rajons, LV-4825, 2017.gada
12.oktobrī saņemto iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēnu ***
un *** dalību Ģitāristu sesijā 2017, Madonas novada, Praulienas pagasta skolā, no 2017.gada 22.oktobra
līdz 27.oktobrim.
Dalības maksa pasākumā ir EUR 120,00 katrai dalībniecei, kopā EUR 240,00.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
13.oktobra lēmumu (protokols Nr.10., 6.§), Finanšu komitejas 2017.gada 13.oktobra lēmumu (protokols
Nr.12, 12.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apmaksāt dalības maksu 50% apmērā no pieprasītās summas, EUR 120,00 (viens simts divdesmit
euro) *** un *** Ģitāristu sesijā 2017, Madonas novada, Praulienas pagasta skolā, no 2017.gada
22.oktobra līdz 27.oktobrim, pēc piestādītā rēķina.
2. Lēmuma 1.punktā minētos līdzekļus apmaksāt no Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
kultūras budžeta.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV–4201.
9.§
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 2017.gada 3.oktobra
rīkojuma Nr.88-v “Par komandējumu uz Tbilisi” apstiprināšana
(V.Zariņš)
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
2017.gada 29.septembrī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis saņēma
Gruzijas lauksaimniecības ministrijas ielūgumu uz Tbilisi, Gruzijā ar mērķi pārrunāt sadarbības iespējas
starp Gruziju un Valkas novada domi. Komandējums plānojas laikā no 2017.gada 22.oktobra līdz
2017.gada 25.oktobrim.
Ņemot vērā to, ka 2017.gada oktobra domes sēde ir 2017.gada 26.oktobrī, bet brauciens ir pirms
domes sēdes, Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 2017.gada 3.oktobrī izdeva rīkojumu
Nr.88-v “Par komandējumu uz Tbilisi”. Saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo
noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” 16.15.punktu domes priekšsēdētājs ārkārtas
gadījumos izdod rīkojumus par jautājumiem, kas ir domes kompetencē, kuri pēc tam apstiprināmi
tuvākajā domes sēdē.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.oktobra lēmumu
(protokols Nr.12, 14.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta un Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” 16.15. un 18.3.apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiemPAR – 13 deputāti
(U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 2017.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.88-v “Par
komandējumu uz Tbilisi” (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
10.§
Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta”
līdzfinansējuma nodrošināšanu
(I.Aleksejeva, S.Pilskalne)
Plānošanas periodā 2014.g. – 2020.g. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) pārziņā ir 9 specifiskie atbalsta mērķi (SAM). Lai Valkas novada dome spētu turpināt arī
2014.g. – 2020.g. plānošanas periodā attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru Valkas pilsētā pašvaldībai
jālīdzdarbojas 5.3.1.SAM “Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot vides stāvokli” ieviešanā.
Galvenās atbalstāmās darbības šinī specifiskā atbalsta mērķī ir kanalizācijas tīklu paplašināšana un
kvalitātes prasībām neatbilstošu kanalizācijas tīklu pārbūve ar uzsvaru uz jaunu pieslēgumu izveidi.
Valkas novada dome īstenos augstākminētās darbības Valkā ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu caur
projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta”. Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas laiks nebūs mazāks par pieciem gadiem un nepārsniegs desmit gadus.
Projekta atbalstīšanas gadījumā plānots veikt kanalizācijas cauruļvadu izbūvi vairākās Valkas pilsētas
ielās (Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu). Ir izstrādāts
tehniskais projekts. Būvdarbus paredzēts veikt 2017./2018.g.
Pieejamais finansējums ir ierobežots, tādēļ VARAM veica projektu atlasi. Valkas novada dome
2015.g. ir pārvarējusi pirmo priekšatlases posmu starp 60 aglomerācijām un pārvarējusi otro kārtu,
projektu priekšatlases posmā tika veikta Valkas pilsētas ūdenssaimniecības sistēmas monitoringa formas
aizpildīšana pēc vienotas VARAM apstiprinātas metodikas un veikta vienkāršotā finanšu analīze

(izstrādāts finanšu modelis) atbilstoši VARAM norādēm. Finanšu modelī atspoguļojas Valkas pilsētas
esošā situācija ūdenssaimniecības jomā.
Projekta kopējās izmaksas ar PVN ir EUR 1 411 428,65 (viens miljons četri simti vienpadsmit tūkstoši
četri simti divdesmit astoņi euro 65 centi), no kurām Valkas novada domes līdzfinansējums EUR
988 638,65 (deviņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņi euro 65 centi) apmērā.
Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda EUR 422 790 (četri simti divdesmit divi tūkstoši septiņi simti
deviņdesmit euro 00 centi) no attiecināmām izmaksām, kopējās attiecināmās izmaksas ar PVN ir EUR
797 333,78 (septiņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs euro 78 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.oktobra lēmumu
(protokols Nr.12, 15.§) un vadoties no 2011. gada 20. decembra Eiropas Komisijas lēmuma
Nr.2012/21/ES, 2016.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 403 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas
noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 1.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe,
A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta”, tālāko virzību un
līdzfinansēt projekta realizāciju.
2. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ar PVN ir EUR 797 333,78 (septiņi simti deviņdesmit septiņi
tūkstoši trīssimt trīsdesmit trīs euro 78 centi), Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 422 790 (četri
simti divdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro 00 centi), Valkas novada domes
līdzfinansējums ar PVN ir EUR 988 638,65 (deviņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši seši simti
trīsdesmit astoņi euro 65 centi).
3. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu ar PVN EUR 988 638,65 (deviņi simti
astoņdesmit astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņi euro 65 centi) apmērā.
4. Atcelt Valkas novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu “Par projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.10, 13.§).
5. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
11.§
Par projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā” izstrādi un līdzfinansēšanu
____________________________________________________________________
(I.Aleksejeva, V.Šaicāns, R.Rastaks, V.A.Krauklis, A.Sjademe, A.Simulis)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijā”. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu nr.323
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi” 8.2. un 9.2. apakšpunktu, kā arī ņemot vērā
14.punktā un 20.21. apakšpunktā noteikti, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde
uzaicina Valkas novada pašvaldību sagatavot un iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
projekta iesniegumu līdz 2017.gada 27.oktobrim.
Projekta atbalstīšanas gadījumā tiks izveidots skolas internāts Domes bulvārī 3, veicot ēkas renovāciju
un iekārtošanu, izveidojot divvietīgus numuriņus uz diviem numuriņiem viena tualetes un dušas telpa, ar
lekciju telpu 1.stāvā, kā arī nodrošinot vides pieejamību. Ausekļa ielas korpusa ēkā tiks veikta otrā stāva
pilnīga pabeigtība, veicot klašu telpu, gaiteņa remontus, nodrošinot mūsdienām atbilstošas,
multifunkcionālas mēbeles. Raiņa ielas korpusa ēkā tiks izveidota Dabaszinību (eksperimentu) laboratorija
(Nr. 4 un 5), Multifunkcionāla laboratorija, apvienojot telpas nr. 11 un 12. Vides pieejamības
nodrošināšana.
Projekta pieejamais ERAF finansējums ir EUR 1 247 392,00 (viens miljons divi simti četrdesmit septiņi
tūkstoši trīssimt deviņdesmit divi euro un 00 centi). Internāta kopējās izmaksas, ieskaitot projektēšanu,
būvuzraudzību, autoruzraudzību ar PVN ir EUR 2 072 993,25 (divi miljoni septiņdesmit divi tūkstoši deviņi
simti deviņdesmit trīs euro un 25 centi), no kurām 40% ir attiecināmās izmaksas EUR 587 008 (pieci simti
astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi euro un 00 centi), pašvaldības līdzfinansējums ar PVN ir EUR
1 485 985,25 (viens miljons četri simti astoņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit pieci euro un 25
centi). Ausekļa ielas 5 korpusa ēkas kopējās projekta izmaksas ar PVN ir EUR 388 976,09 (trīs simti
astoņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši euro un 09 centi), Raiņa ielas 28A korpusa ēkas
kopējās projekta izmaksas ar PVN ir EUR 205 472,39 (divi simti pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit divi
euro un 39 centi), kopējās indikatīvās abu ēku izmaksas ieskaitot projektēšanu, būvuzraudzību un
autoruzraudzību ar PVN ir EUR 608 485,04 (seši simti astoņi tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci euro un

04 centi). Projekta kopējās indikatīvās izmaksas ir EUR 2 681 478,29 (divi miljoni seši simti astoņdesmit
viens tūkstotis četri simti septiņdesmit astoņi euro un 29 centi), kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR
1 467 520 (viens miljons četri simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit euro 00 centi), no kurām
sastāda Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 1 434 086,29 (viens miljons četri simti trīsdesmit četri
tūkstoši astoņdesmit seši euro un 29 centi) apmērā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017. gada 13. oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 16.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 2. punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS
– 1 deputāts (E.Smane),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta iesniegumu, kurā Kopējās attiecināmās projekta izmaksas EUR1 467 520
(viens miljons četri simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit euro 00 centi), ERAF
līdzfinansējums EUR 1 247 392,00 (viens miljons divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši trīssimt
deviņdesmit divi euro un 00 centi), Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 1 434 086,29
(viens miljons četri simti trīsdesmit četri tūkstoši astoņdesmit seši euro un 29 centi).
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu EUR 1 434 086,29 (viens miljons
četri simti trīsdesmit četri tūkstoši astoņdesmit seši euro un 29 centi) apmērā.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
12.§
Par projekta „Kārķu pagasta Dabas koncertzāles labiekārtošana”
īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
(T.Simtiņš)
Deputāte S.Pilskalne lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” ir izsludinājusi LEADER projektu konkursa 3.kārtu atbilstoši biedrības
„No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.
Projektu konkursam projekti jāiesniedz no 2017.gada 30.oktobra līdz 30.novembrim.
Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe” 2015.gada 1.jūnijā realizēja projektu
‘’Dabas koncertzāles būvniecība Kārķu pagastā”. Lai turpinātu Dabas koncertzāles labiekārtošanu,
biedrība sagatavo projektu “Kārķu pagasta Dabas koncertzāles labiekārtošana”. Projekta pieteikuma
izstrāde notiek 2.1.rīcībā ”Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana”. Projekta
ietvaros plānots uzstādīt dekoratīvo sienu, iegādāties saliekamos krēslus un galdus, puķu kastes,
portatīvo akustisko sistēmu ar mikrofoniem. Projekta kopējais budžets EUR 8184,00, 90% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA finansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.oktobra lēmumu
(protokols Nr.12, 17.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.
un 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt 10% projekta līdzfinansējumu (EUR 818,40) Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrībai projekta
“Kārķu Dabas koncertzāles labiekārtošana” realizēšanai, projekta atbalsta gadījumā.
2. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
13.§
Par saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 “Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu
(I.Markova)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:




Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.oktobra lēmumu
(protokols Nr.12, 13.§) 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 – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti (D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.22 „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 Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 26.oktobrī

Nr.22
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 26.oktobrī sēdes lēmumu
(protokols Nr.14, 13.§)

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).

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2017.gada 26.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.22
(sēdes protokols Nr.14,

13.§)

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2017.gada 26.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.22
Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 22„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 un izdevumi;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1. Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – ieņēmumi palielināti par EUR 136429.- , tajā skaitā :
1.1. pašvaldības saņemtie transferti EUR 107999.-;
1.2. pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi EUR 23430.-;
1.3. dažādi nenodokļu ieņēmumi EUR 5000.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 598838.- , tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem samazināti izdevumi par EUR 6420.- , tajā skaitā:
2.1.1.Valkas novada domei palielināti par EUR 3330.-;
2.1.2.Dzimtsarakstu nodaļai palielināti par 2250.-;
2.1.3.Aizņēmumu procentu izdevumi samazināti par EUR 12000.-.
2.2.Sabiedriskai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 5000.-;
2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 575108,-, tajā skaitā
2.3.1.Valkas pagasta autotransportam par EUR 4700.-;
2.3.2.Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” realizācijai
EUR 107049.-;
2.3.3.Projekta “NVA pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem” realizācijai EUR 700.-;
2.3.4.Projekta “Skolas piens” realizācijai EUR 250.-;
2.3.5.A 3 tranzīta maršruta rekonstrukcijai EUR 462409.-.
2.4.Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par EUR 11050.-, tajā
skaitā:
2.4.1.Valkas pagasta ūdenssaimniecības un kanalizācijas nodaļai samazināti par EUR 1700.-;
2.4.2.Ielu remontdarbiem, teritorijas labiekārtošanai palielināti par EUR 3550.-;
2.4.3.Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai palielināti par EUR 9200.-.
2.5.Kultūrai izdevumi palielināti par EUR 3100.- tajā skaitā :
2.5.1. Valkas pilsētas stadionam par EUR 2000.-;
2.5.2.Vijciema pagasta tautas namam par EUR 1000.-.
2.5.3.Reliģijai palielināti par EUR 100.-.
2.6.Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 11000.-, tajā skaitā:
2.6.1.Ozolu pamatskolai par EUR 6000.-;
2.6.2.Bērnu jaunatnes sporta skolai par EUR 5000.-;
3.Finansēšana – aizņēmums EUR 462409.- A 3 tranzīta maršruta rekonstrukcijai.
14.§
Par saistošo noteikumu Nr.23
“Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā” apstiprināšanu
_______________________________________________________
(L.Šķepaste)
Ar Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 23.§) “Par
Reklāmas izvietošanas komisijas izveidošanu” tika izveidota Reklāmas izvietošanas komisija 4 locekļu
sastāvā. Lai minētā komisija pilnvērtīgi un pamatoti varētu strādāt, nepieciešami noteikumi, kas būtu
saistoši visām reklāmas izvietošanas procesā iesaistītajām pusēm Valkas novadā.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 13.oktobra
lēmumu (protokols Nr.7, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punkta,
43.panta 1.daļas 7.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23 “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā”.
2. Saistošos noteikumus Nr.23 „Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā” triju dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Kancelejas vadītāja.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā
2017.gada 26.oktobrī

Nr.23
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 26. oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14,14.§)

Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7.punktu,
Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu,
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr.732
“Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45.punktu

I.

Vispārīgie jautājumi

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

Reklāmas izvietošanas pamatprincipi

3. Komisija izvērtē Reklāmas izvietotāju iesniegumus, saskaņo Reklāmas izvietošanu un izsniedz
Reklāmas izvietošanas atļaujas.
4. Tiesības izvietot Reklāmu publiskā ārtelpā ir visām personām (turpmāk - reklāmas izvietotājiem), kas
saņēmušas Reklāmas izvietošanas atļauju (maksimālais Reklāmas izvietošanas termiņš – trīs gadi)

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

un samaksājušas pašvaldības nodevu atbilstoši rēķinam par Reklāmas izvietošanu (turpmāk pašvaldības nodeva). Patvaļīga Reklāmas izvietošana un grafiskā dizaina maiņa ir aizliegta.
Par Reklāmas saturu atbild Reklāmas izvietotājs.
Izvietojot Reklāmu, ir jānodrošina novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā
konkrētās teritorijas apbūves raksturs un mērogs, kā arī jāievēro prasības, kas noteiktas teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos.
Izvietojot Reklāmu uz ēkas fasādes:
7.1. jāievēro ēkas proporcijas;
7.2. jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija, fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm
un citām arhitektoniskām detaļām;
7.3. Reklāma nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasādes
dekorus u.c.);
7.4. jāievēro Reklāmai pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fasādes apdares materiāliem;
7.5. Reklāmas stiprinājums nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;
7.6. perpendikulāri ēkas fasādei izvietotas Reklāmas apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5
m no zemes, neatkarīgi no tās platuma;
7.7. uz vienas ēkas, izvietojot vairākas Reklāmas, jāievēro iedibināto esošo Reklāmu izvietojums,
veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu;
7.8. Reklāmas izgaismošanai jābūt kontekstā ar fasādes izgaismojumu.
Izvietojot Reklāmu, kas nav saistīta ar ēku, ar vai bez piesaistes zemei, tā nedrīkst aizsegt skatu uz
valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.
Slietņu, kuri novietojami atdalīti no ēkas un netiek nostiprināti, izvietošana pieļaujama tādos
gadījumos, kad nav iespējams izvietot Reklāmu konstruktīvā saistībā ar ēku (objekts, kurā tiek veikta
saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai augstāk par 1.stāva līmeni). Tādā
gadījumā slietnis jāizvieto ne tālāk kā 2 m no ieejas ēkā vai nožogotā teritorijā, kurā tiek veikta
saimnieciskā darbība, gājēju plūsmai jāatstāj ne mazāk kā 1,5 m no ietves platuma. Slietņa
konstrukcijai jābūt stabilai un noturīgai pret laikapstākļu iedarbību un pārvietošanu. Ja teritorijā tiek
izvietoti vairāki slietņi, tiem jābūt novietotiem vienā līnijā.
Veicot inženierkomunikāciju vai ielu izbūvi, Reklāmu, kas izvietota ielu sarkanajās līnijās,
demontējama pēc pašvaldības pirmā rakstveida pieprasījuma. Demontāžu veic Reklāmas izvietotājs
par saviem līdzekļiem. Ja Reklāmas izvietotājs nav veicis Reklāmas demontāžu norādītajā termiņā,
pašvaldībai ir tiesības demontēt Reklāmu un utilizēt bez pienākuma kompensēt tā vērtību. Reklāmas
izvietotājam ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar Reklāmas demontāžu un utilizāciju.
Reklāmas izvietotājs, izvietojot Reklāmu, ir atbildīgs par Konkurences likuma, Valsts valodas likuma,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma u.c. Latvijas Republikas likumdošanas aktu ievērošanu.
Ja Reklāmas izvietošanai nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija, Reklāmas izvietotājs
Komisijas atļauju reklāmas izvietošanai saņem pirms būvniecības ieceres dokumentācijas
iesniegšanas Valkas novada Būvvaldē.

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

Afišu stabu un iestikloto stendu izmantošanas kārtība

15. Afišas, sludinājumus, plakātus un citus tamlīdzīgus informatīvos materiālus atļauts izvietot uz šim
nolūkam izveidotiem afišu stendiem un afišu stabiem. Informāciju par pašvaldības afišu stabu un
iestikloto afišu stendu atrašanās vietu var saņemt Valkas novada domē vai attiecīgajā pagasta
pārvaldē.

16. Uz afišu stabiem un stendiem maksimāli pieļaujamais afišas vai plakāta lielums ir A1 formāta lapa
(594x841mm). Afišai jābūt izgatavotai no materiāla, kas ir speciāli tam paredzēts, kvalitatīvs un ir
izturīgs pret mitrumu (lietus, sniegs u.tml.). Sludinājumu maksimālais pieļaujamais lielums ir A3
formāta lapa (297x420mm).
17. Afišas, sludinājumus, plakātus un citus tamlīdzīgus informatīvos materiālus drīkst izvietot uz pagastu
tautas namu stendiem, kultūras namu stendiem, saieta namu stendiem, saskaņojot ar attiecīgās
iestādes vadītāju. Uz citiem pašvaldības afišu stendiem vai afišu stabiem afišu, sludinājumu, plakātu
un citu tamlīdzīgu informatīvo materiālu izvietošana ir atļauta bez saskaņošanas, izņemot Noteikumu
VI. nodaļā minētos gadījumus.
V.

Reklāmas izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļu teritorijā
vai to aizsardzības zonā

18. Izvietojot Reklāmu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā vai valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu aizsardzības zonā, jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.
19. Reklāmai uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem jābūt pielāgotai vēsturiskai arhitektoniskai
videi un ēkas arhitektūrai.
20. Reklāmu nedrīkst veidot spilgtos toņos un tai ieteicams klusināts vai monohroms kolorīts, un
Reklāma nedrīkst traucēt valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa vizuālo uztveri.
VI.

Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un tautas nobalsošanas aģitācijas materiālu
izvietošana

21. Lai saņemtu atļauju izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus un tautas nobalsošanas aģitācijas
materiālus publiskās vietās vai vērstu pret publisku vietu, persona, kura vēlas izvietot priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālus vai tautas nobalsošanas aģitācijas materiālus, iesniedz pašvaldībā
saskaņošanai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu vai tautas nobalsošanas aģitācijas materiālu
vizuālā risinājuma projektu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par reklāmas
izvietošanu un šiem Noteikumiem.
VII.

Reklāmas ekspluatācija un demontāža

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

Bīstamas Reklāmas demontāža

25. Ja Reklāma apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, Reklāmas izvietotājam ir
pienākums nekavējoties veikt Reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.
26. Pašvaldības institūcija, konstatējot apdraudošo Reklāmu, sagatavo aktu, kurā norāda Reklāmas
tehnisko un vizuālo stāvokli, pievieno Reklāmas fotofiksāciju un uzdod Reklāmas izvietotājam
nekavējoties veikt Reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.
27. Ja Reklāmas izvietotājs trīs dienu laikā nav novērsis Noteikumu 25.punktā minētos apstākļus,
pašvaldība ir tiesīga bez brīdinājuma veikt Reklāmas demontāžu un utilizāciju bez pienākuma
kompensēt tās vērtību.
28. Reklāmas izvietotājam ir pienākums segt izdevumus pašvaldībai, kas saistīti ar Reklāmas
demontāžu un utilizāciju.
IX.
Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība
29. Kontrolēt Noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, sastādīt administratīvos aktus, veikt lietvedību
administratīvā pārkāpuma lietā, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus un uzlikt sodus
atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas Valkas novada pašvaldības policijas amatpersonas.

30. Noteikumu 29.punktā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā minēto amatpersonu sastādītos
administratīvā pārkāpuma protokolus izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem
Valkas novada domes Administratīvā komisija.
31. Par Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir Reklāmas izvietotājs.
32. Administratīvā atbildība, nosakot naudas sodu saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada
29.augusta saistošo noteikumu Nr.15 “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 19.punktu,
noteikta:
32.1. par Reklāmas izvietošanu bez Komisijas atļaujas;
32.2. par Reklāmas demontāžas neveikšanu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc izvietošanas termiņa
beigām;
32.3. par īslaicīgas reklāmas (uz pasākumu laiku) nenovākšanu 3 (trīs) dienu laikā pēc attiecīgā
pasākuma vai notikuma beigām;
32.4. par Reklāmas neuzturēšanu atbilstoši ekspluatācijas prasībām;
32.5. par Reklāmas objekta nenostiprināšanu statiski drošā veidā, apdraudot trešo personu dzīvību,
veselību, drošību vai īpašumu;
32.6. par izkārtnes izvietošanu uz nesakoptas nama fasādes.
X.

Noslēguma jautājumi

33. Reklāmu, kura saskaņota pirms Noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir atļauts izvietot līdz izsniegtās
atļaujas derīguma termiņa beigām.
Pielikums
Valkas novada domes 2017.gada 26.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.23
“Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā”
Valkas novada domes Reklāmas izvietošanas komisijai
Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV 4701
fiziskas personas vārds, uzvārds, pers. kods / juridiskas personas nosaukums un reģ.nr.
pilnvarotas personas vārds, uzvārds, pers.kods

adrese, pasta indekss

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

datums

1.Reklāmas izvietotājs
Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas
kods/juridiskas personas nosaukums un reģ. nr., tālruņa
numurs, elektroniskā pasta adrese
2. Reklāmas izgatavotājs
Fiziskas personas vārds, uzvārds un personas
kods/juridiskas personas nosaukums un reģ. nr., tālruņa
numurs, elektroniskā pasta adrese

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

Datums

Paraksts*

Paraksta atšifrējums

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

Valkas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.23
“Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumi Nr.732
“Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” nosaka kārtību,
kādā saņemama pašvaldības vai tās noteiktas pašvaldības
institūcijas atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku vietu. Minētie noteikumi un citi
LR normatīvie akti reglamentē reklāmas definīciju un pielietojumu
valstī kopumā.
Noteikumi nepieciešami, lai regulētu reklāmas izvietošanas
pielāgošanu Valkas novada teritoriālajam izvietojumam (blakus
Igaunijas robežai) un intensīvajai cilvēku kustībai no Igaunijas
Republikas un uz to.
Papildus tam, jaunizveidotajai Valkas novada domes
Reklāmas izvietošanas komisijai nepieciešams pašvaldības
tiesiskais regulējums, uz kura pamata minētā komisija var sniegt
vai nesniegt atļaujas potenciālajiem reklāmas izvietotājiem.
Par pamatu saistošo noteikumu saturam ir ņemts esošais LR
tiesiskais regulējums reklāmas jomā pievienojot Valkas pilsētas
un novada sadarbības īpatnības ar Igaunijas valsts, pašvaldības
iestādēm un privāto sektoru, kā arī Latvijas Republikas
pierobežas specifiku un ierobežojumus, kas uzliek par pienākumu
aizsargāt Latvijas tēlu un valstiskās intereses.
Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.

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

Saistošie
noteikumi
pašvaldības teritorijā.

neietekmēs

uzņēmējdarbības

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

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

vidi

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

15.§
Par pasākumu jauniešiem “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”
_____________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome 2017.gada 4.oktobrī ir saņēmusi iesniegumu no biedrības “LATVIJAS
ĢENERĀĻU KLUBS”, reģ. Nr.40008118764, juridiskā adrese: Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006.
Biedrība “LATVIJAS ĢENERĀĻU KLUBS” Valkā 2018.gada novembrī vēlas organizēt pasākumu
jauniešiem “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”. Plānots, ka no visiem četriem Latvijas novadiem
pasākumā piedalīsies apmēram 300 jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Pasākumā paredzētas dažādas
aktivitātes, tai skaitā lekcijas (lasījumi un diskusijas) par vēsturiskām tēmām un jaunatnes organizāciju
savstarpējās informācijas apmaiņa, prezentācijas, kurās katra no organizācijām iepazīstinās ar viņu
darbības mērķiem un uzdevumiem. Pasākumā plānots iepazīstināt dalībniekus ar vietējā novada vēsturi
un kultūras mantojumu.
Valkas novada domei lūgts atļaut organizēt 2018. gada pasākumu Valkas novadā un piedalīties tā
organizēšanā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
13.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,

A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.

Organizēt pasākumu jauniešiem “Latviešu karavīrs laikmetu griežos” 2018. gada novembrī Valkā
kopā ar biedrību “LATVIJAS ĢENERĀĻU KLUBS”.
Noteikt, ka par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļas Izglītības un kultūras daļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē domes izpilddirektors.
16.§
Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 54, Valkā atsavināšanas uzsākšanu
(L.Engere)

2017.gada 9.oktobrī Valkas novada domē ir saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“VALDIS”, reģistrācijas numurs 43203000229, juridiskā adrese: Latgales iela 3B, Alūksne, Alūksnes
novads, iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - zemes gabalu Valkā, Ausekļa
iela 54, uz kura atrodas SIA “Valdis” piederošs ēku īpašums.
Nekustamais īpašums Valkā, Ausekļa iela 54, kadastra numurs 9401 008 0446, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0446, platība 19 956 m2, reģistrēts Valkas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0020 2252 uz Valkas novada pašvaldības vārda. Minētajā
zemesgrāmatu nodalījumā nostiprināta nomas tiesība ar apbūves tiesībām, nomas līguma termiņš līdz
2018.gada 28.februārim, nomnieks SIA “Valdis”, reģistrācijas numurs 43203000229.
SIA “Valdis” 2007.gada 8.janvārī Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr.1000 0030 9975, uz
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0446, ir reģistrējis ēku īpašumu ar kadastra
apzīmējumu 9401 508 0446.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu,
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas
īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļas 4.punktu, ja
nekustamo īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par
brīvu cenu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 18.oktobra lēmumu (protokols Nr.8, 1.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļas, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma Valkā, Ausekļa iela 54, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9401 008 0446, platība 19 956 m2, atsavināšanas procedūru.
2. Pasūtīt nekustamo īpašumu sertificēta vērtētāja vērtējumu šī lēmuma 1.punktā minētajam īpašumam
un sagatavot nepieciešamos dokumentus atsavināšanas procedūras veikšanai.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
17.§
Par izsoles rezultātu par dzīvokļa Valkas pagastā “Saule 4”-2 un
nedzīvojamas telpu grupas “Saule4”-700, apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz 2017.gada 27.jūlija Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 11.§) ar
kuru tika apstiprināta pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - dzīvokļa “Saule 4”-2 un nedzīvojamas
telpu grupas “Saule 4”-700, Valkas pagastā, Izsoles noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot
kā vienotu objektu atklātā izsolē, kā arī apstiprināt izsoles objekta nosacīto cenu EUR 3640.00 (trīs
tūkstoši seši simti četrdesmit euro 00 centu) apmērā, 2017.gada 14.septembrī, plkst. 10:00 notika minētā
nekustamā īpašuma izsole.

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;
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.
Augstāk minētais nekustamais īpašums tika izsolīts kā vienots Izsoles objekts.
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēts viens pretendents: ***, personas kods ***-***, dzīvo: ***
Valkas novads, LV-4701.
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr.1, augstākā nosolītā cena par minēto nekustamo īpašumu ir: EUR
3740.00 (trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro 00 centu), kuru nosolīja vienīgais izsoles dalībnieks ar
kārtas Nr.1 – ***. Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda EUR 364.00
apmērā.
Ņemot vērā izsoles noteikumu 44.1.punktu, un Pircēja iesniegtajā pieteikumā norādīto samaksas
veidu “maksāt ar tūlītēju samaksu”, Pircējam mēneša laikā no Rēķina izsūtīšanas dienas ir jāsamaksā
par nosolīto objektu.
Ņemot vērā Izsoles noteikumu 34.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Valkas novada dome, ne vēlāk
kā 30 dienu laikā pēc 44.punktā noteikto maksājumu saņemšanas.
Valkas novada domē 2017.gada 26.septembrī ir saņemts *** maksājums EUR 3376.00 apmērā, kas
apliecina, ka ir apmaksa par izsolē nosolīto objektu, pieskaitot pirms izsoles iemaksāto drošības naudu
EUR 364.00 apmērā, ir veikta pilnā apmērā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 18.oktobra lēmumu (protokols Nr.8, 2.§), vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma un ņemot vērā 2017.gada 14.septembrī notikušās izsoles rezultātus (protokols
Nr.1), kā arī to, ka ***, saskaņā ar 2017.gada 26.septembra Izziņu norēķiniem par izsolē iegūto īpašumu
un Valkas novada domes Rēķinu ir samaksājis 100% no maksājuma summas par izsoles objektu, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa “Saule 4”-2, kadastra numurs 9488 900 0121 un
nedzīvojamās telpu grupas “Saule 4”-700, Valkas pagastā, kadastra numurs 9401 900 0122, izsoles
rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju – ***, personas kods ***-***, dzīvo: *** Valkas novads, LV4701, kas izsolē nosolīja augstāko cenu EUR 3740.00 (trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro 00
centi).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar ***, par nekustamo īpašumu: dzīvokļa “Saule 4”-2, kadastra numurs 9488
900 0121 un nedzīvojamas telpu grupas “Saule 4”-700, Valkas pagastā, kadastra numurs 9401 900
0122.
3. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu, ņemot vērā, ka *** līdz pirkuma līguma noslēgšanai ir veicis 100% avansa
maksājumu par lēmuma 1.punktā minēto Pirkuma objektu.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
18.§
Par neapbūvētu zemes gabalu Valkā, Parka ielā 14 un Parka ielā 14A
atsavināšanas ierosinājumu
(L.Engere)
2017.gada 13.oktobrī Valkas novada domē ir saņemts SIA “K”, reģistrācijas numurs 390300108,
juridiskā adrese: Parka iela 23, Valka, Valkas novads, iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai zemes
gabalus Valkā, Parka iela 14, kadastra apzīmējums 9401 007 0136 un Parka iela 14A, kadastra
apzīmējums 9401 007 5111.
Starp SIA “K” un Valkas novada domi 2012.gada 5.novembrī ir noslēgts Zemesgabala nomas līgums
Nr.VND/2012/526 (stājies spēkā 01.04.2013.) par zemes gabalu Valkā, Parka iela 14, kadastra
apzīmējums 9401 007 0136, platība 0.0868ha un Parka iela 14A, kadastra apzīmējums 9401 007 5111,
platība 0.08ha, nomu. Līgums spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ir pieļaujama nekustamā īpašuma
atsavināšana, ja īpašums nav nepieciešams attiecīgajai iestādei to funkciju nodrošināšanai. Pamatojoties
uz minētā likuma 4.pantu, publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt sekojošas
personas:

1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi),
kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei;
2) zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz
kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai;
3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei;
4) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala
domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai;
5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;
6) dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā
daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā
kārtībā;
7) kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar valsti vai pašvaldību;
8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar
kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās
lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Fakts, ka SIA “K” ir zemes gabala nomnieks, nedod tiesības ierosināt zemes gabala atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantu, atvasinātas publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai
personai to funkciju nodrošināšanai.
Zemes gabals Valkā, Parka iela 14, ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0136, platība 0.2872ha,
reģistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0045 9749 uz Valkas novada pašvaldības
vārda. Zemesgabals nav apbūvēts.
Zemes gabals Valkā, Parka iela 14A, ar kadastra apzīmējumu 9401 007 5111, platība 0.9102ha,
saskaņā uz 2009.gada 26.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 64.§) pamatojoties uz likuma “Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās “ 3.panta 2.daļas
4.punktu piekrīt Valkas novada pašvaldībai, taču īpašuma tiesības uz zemes gabalu vēl nav nostiprinātas
zemesgrāmatā. Zemesgabals nav apbūvēts.
Jāņem vērā, ka saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Valkas novada
teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
(apstiprināts ar Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 6.§),
publicēts „Latvijas Vēstnesis” 17.01.2017., zemes vienība Parka iela 14A, ar kadastra apzīmējumu 9401
007 5111 ir nepieciešams pašvaldībai, tās likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai transzītceļa
izbūvei un tā pieguļošās zonas uzturēšanai.
Ņemot vērā, ka zemes gabali Valkā, Parka iela 14 un Parka iela 14A atrodas starp Parka ielu un
tranzītceļu, kā arī to, ka tie cieši pieguļ jaunveidojamā parkmeža teritorijai, ir jāizvērtē lietderības
apsvērumi zemes vienību nodošanai atsavināšanai:
- parkmeži ir koplietošanas teritorijas, kas teritorijas plānojumā izdalītas, lai nodrošinātu iedzīvotāju
atpūtas, rekreācijas vajadzības, tūrisma attīstību, saglabātu dabas vides kvalitāti un ainaviski
estētiskās vērtības.
- jau šobrīd zemes vienībai Parka iela 14A pieguļošajā zonā ir veikti teritorijas sakopšanas darbi
un būtiski ir šo ainavu arī turpmāk veidot sakoptu un zaļu;
- secināms, ka zemes vienības Parka iela 14A un Parka iela 14, būtu dabīgs šīs zaļās zonas
turpinājums, kas vizuāli atdalītu ražošanas teritoriju no pilsētvides, tādēļ zemes vienības
saglabājamas pašvaldības īpašumā likuma Par pašvaldībām 15.panta 2.daļā norādīto funkciju
pildīšanai.
Būtiski ir izvērtēt faktu par nomas līguma termiņa pagarināšanu vai nepagarināšanu un to vai šis
lēmums var būtiski ietekmēt iesniedzēja uzsākto uzņēmējdarbību:
- uzņēmums veic nolietotu transportlīdzekļu izjaukšanu, auto daļu šķirošanu, atkritumu savākšanu,
īslaicīgu uzglabāšanu, līdz nodošanai savācējfirmām saskaņā ar līgumiem.
- šāda veida darbības veikšanai ir nepieciešama Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai;
- minētajam uzņēmumam 2010.gada 7.decembrī ir izsniegta Atļauja B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr.VA10IB0007. Atļauja izdota sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „K” šādām B
kategorijas piesārņojošām darbībām: 1.1. nolietotu transportlīdzekļu apstrādei un uzglabāšanai,
1.2. bīstamo atkritumu īslaicīgai (ne ilgāk par vienu gadu) uzglabāšanai radīšanas vietā Parka
ielā 23, Valkā. Bez tam, Atļaujā norādīts, ka radušos metāllūžņus līdz nodošanai pārstrādei
glabā teritorijā un laukumā ar cieto segumu.
- var secināt, ka uzglabājot nolietotos autotransporta līdzekļus nomas teritorijā jau ir kvalificējams
kā pārkāpums, jo šobrīd nomātais zemes gabals Parka iela 14A ir bez speciāli sagatavotas
pamatnes, automašīnu vraku uzglabāšanai, kā arī minētajā atļaujā nav norādes uz to, ka šo
darbību veikšana būtu pieļaujama zemes gabalos ar adresi Valkā, Parka iela 14 vai Parka iela
14A.

vienlaikus ir jāņem vērā, ka jau spēkā esošā līguma darbības laikā, Valkas novada dome ir bijusi
spiesta brīdināt SIA “K” par noslēgtā zemes nomas līguma Nr. VND2012/526, 5.1.8.punkta
pildīšanu, kas nosaka, ka uz nomā esošajiem zemes gabaliem aizliegts vākt, uzkrāt vai glabāt
atkritumus, krāmus, lupatas, metāllūžņus un būvgružus.
- automašīnu vraku atrašanās tik tuvu parkmeža teritorijai un tranzītielai, jau šobrīd degradē
pilsētas vizuālo tēlu, tādēļ vienlaicīgi ir lemjams jautājums par turpmāko minēto zemes vienību
nomas līguma darbības termiņa nepagarināšanu un zemes gabalu atstāšanu pašvaldību funkciju
realizēšanai.
Vēl jāpiebilst, ka nomas līguma termiņa nepagarināšana uzņēmējdarbību nevar būtiski ietekmēt, jo
uzņēmumam ir alternatīvas iespējas noslēgt zemes nomas līgumu ar blakus esošā zemes gabala Valkā,
Parka iela 21 īpašnieku. Bez tam, zemes gabala Parka iela 21, īpašnieks savas uzņēmējdarbības
vajadzībām šo zemes gabalu neizmanto pilnā apmērā. Vērā ņemams ir fakts, ka zemes gabals Parka
iela 21 ir daudz piemērotāks minētās uzņēmējdarbības nodrošināšanai, jo faktiski visu zemes gabalu klāj
asfalta segums.
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2.punkts, nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir gādāt par administratīvās teritorijas labiekārtošanu (tai skaitā ietverot zaļo zonu, parku,
skvēru ierīkošanu un uzturēšanu).
Piemērojot administratīvā procesa samērīguma principu, demokrātiskas iekārtas principu un
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 66.panta 1.daļas 4.punktu, kas nosaka lietderības
apsvērumu saturu par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un
sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot
tikai ievērojams sabiedrības ieguvums, var secināt, ka sabiedrības interešu ieguvums būs ievērojami
lielāks, ja zemes gabali Valkā, Parka iela 14, kadastra apzīmējums 9401 007 0136 un Parka iela 14A,
kadastra apzīmējums 9401 007 5111 netiks nodoti atsavināšanai, bet gan saglabāti kā dabisks parkmeža
teritorijas turpinājums un zaļā zona, kas atdala ražošanas teritoriju no tranzītielas, saglabājot pievilcīgu
pilsētvides ainavu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 18.oktobra lēmumu (protokols Nr.8, 3.§) un vadoties no Administratīvā procesa
likuma
66.panta 1.daļas 4.punkta, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula,
D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
-

1. Nenodot atsavināšanai zemes gabalus Valkā, Parka iela 14, kadastra apzīmējums 9401 007 0136
un Parka iela 14A, kadastra apzīmējums 9401 007 5111, jo zemes gabali nepieciešami
pašvaldības funkciju realizēšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu.
2. Brīdināt SIA “K” par nomas līguma darbības izbeigšanu sakarā ar tā termiņa notecējumu un līguma
termiņa turpmāku nepagarināšanu.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
19.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
________________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2017. gada 18.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.10), vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta, 14., 15.panta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula,
D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. A t c e l t Valkas novada domes 2017.gada 25.maija lēmumu par dzīvokļa Kūru ielā 9-11, Valkā,
piešķiršanu *** (prot.Nr.5, 14.§), jo mainoties situācijai, šobrīd dzīvesvietas maiņa nav aktuāla un nav
noslēgts dzīvokļa īres līgums.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta “***”, *** pagasts, 2-istabu dzīvokli “Druvas”, Vijciema
pagasts, kopējā platība 40,0 m 2, dzīvojamā platība 28,40 m 2, 2.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe

– daļēji labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar
Vijciema pagasta pārvaldi.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** pagastā., 1-istabas dzīvokli "Māja Nr. 1" - 4, Kārķi, 1.stāvs,
kopējā platība 43,1 m 2, dzīvojamā platība 39,1 m 2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji
labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Kārķu pagasta
pārvaldi.
4. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo viņas
civilvīrs ***, ar kuru noslēgts dzīvokļa īres līgums, ir miris.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
20.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
_________________________________
(R.RASTAKS, V.ŠAICĀNS, A.SJADEME)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7.
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem”, tika izsludināts konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika
aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši, kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās
specialitātes – mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai
sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle, angļu valodas skolotājs, mūzikas
skolotājs (dažādās izglītības pakāpēs), informātikas skolotājs vai IT speciālists ar tiesībām mācīt
informātiku, fizikas skolotājs, psihologs, sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, igauņu valodas
speciālists vai pedagogs, futbola treneris, ainavu arhitekts, jurists, cita novadam nepieciešamā
specialitāte. Stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka Valkas
novada domes stipendiju piešķiršanas Kārtībā noteiktajām prasībām atbilst *** iesniegums. Viņa ir
Latvijas Universitātes pilna laika klātienes, profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju
programmas “Psiholoģija”, 1.semestra studente.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2017.gada 20.oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada stipendiju ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā,
LV-4701.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada
24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7. “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas
kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Uzdot novada domes juristam sagatavot līguma projektu.
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild novada domes jurists.
5. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2017.gada 1.oktobra.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā - Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
21.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
_______________________________________
(R.RASTAKS)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7.
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem”, tika izsludināts konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika
aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši, kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās
specialitātes – mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai
sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle, angļu valodas skolotājs, mūzikas
skolotājs (dažādās izglītības pakāpēs), informātikas skolotājs vai IT speciālists ar tiesībām mācīt

informātiku, fizikas skolotājs, psihologs, sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, igauņu valodas
speciālists vai pedagogs, futbola treneris, ainavu arhitekts, jurists, cita novadam nepieciešamā
specialitāte. Stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka Valkas
novada domes stipendiju piešķiršanas Kārtībā noteiktajām prasībām atbilst *** iesniegums. Viņš ir
Latvijas Universitātes nepilna laika neklātienes, profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju
programmas “Izglītības vadība”, 1.kursa students.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2017.gada 20.oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada stipendiju ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***-***, Valkā, Valkas
novadā, LV-4701.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada
24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7. “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas
kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Uzdot novada domes juristam sagatavot līguma projektu.
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild novada domes jurists.
5. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2017.gada 1.oktobra.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā - Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
22.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
____________________________________
(R.RASTAKS)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7.
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem”, tika izsludināts konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika
aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši, kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās
specialitātes – mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai
sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle, angļu valodas skolotājs, mūzikas
skolotājs (dažādās izglītības pakāpēs), informātikas skolotājs vai IT speciālists ar tiesībām mācīt
informātiku, fizikas skolotājs, psihologs, sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, igauņu valodas
speciālists vai pedagogs, futbola treneris, ainavu arhitekts, jurists, cita novadam nepieciešamā
specialitāte. Stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka Valkas
novada domes stipendiju piešķiršanas Kārtībā noteiktajām prasībām atbilst *** iesniegums. Viņa ir Rīgas
1.medicīnas koledžas pilna laika klātienes, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
“Ārstniecība ar kvalifikāciju ārsta palīgs”, 3.kursa studente.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2017.gada 20.oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada stipendiju ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***-***, Valkā, Valkas
novadā, LV-4701.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada
24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7. “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas
kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Uzdot novada domes juristam sagatavot līguma projektu.
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild novada domes jurists.
5. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2017.gada 1.oktobra.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā - Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
23.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
__________________________________
(R.RASTAKS)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7.
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem”, tika izsludināts konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika
aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši, kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās
specialitātes – mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai
sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle, angļu valodas skolotājs, mūzikas
skolotājs (dažādās izglītības pakāpēs), informātikas skolotājs vai IT speciālists ar tiesībām mācīt
informātiku, fizikas skolotājs, psihologs, sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, igauņu valodas
speciālists vai pedagogs, futbola treneris, ainavu arhitekts, jurists, cita novadam nepieciešamā
specialitāte. Stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka Valkas
novada domes stipendiju piešķiršanas Kārtībā noteiktajām prasībām atbilst *** iesniegums. Viņa ir Rīgas
Stradiņa universitātes nepilna laika klātienes, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības, studiju
programmas “Sociālais darbs”, 1.studiju gada maģistrante.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2017.gada 20.oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada stipendiju ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***-***, Valkā, Valkas
novadā, LV-4701.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada
24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7. “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas
kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Uzdot novada domes juristam sagatavot līguma projektu.
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild novada domes jurists.
5. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2017.gada 1.oktobra.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā - Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
24.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
_____________________________________
(R.RASTAKS)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7.
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem”, tika izsludināts konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika
aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši, kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās
specialitātes – mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai
sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle, angļu valodas skolotājs, mūzikas
skolotājs (dažādās izglītības pakāpēs), informātikas skolotājs vai IT speciālists ar tiesībām mācīt
informātiku, fizikas skolotājs, psihologs, sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, igauņu valodas
speciālists vai pedagogs, futbola treneris, ainavu arhitekts, jurists, cita novadam nepieciešamā
specialitāte. Stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka Valkas
novada domes stipendiju piešķiršanas Kārtībā noteiktajām prasībām atbilst *** iesniegums. Viņa ir
Latvijas universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, nepilna laika klātienes, otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs logopēds”, 1.semestra studente.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2017.gada 20.oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,

J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada stipendiju ***, personas kods ***-***, dzīvo “***”, *** pagastā, Valkas novadā,
LV-4711.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada
24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7. “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas
kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Uzdot novada domes juristam sagatavot līguma projektu.
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild novada domes jurists.
5. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2017.gada 1.oktobra.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā - Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
25.§
Par Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
1.stāva telpu Semināra ielā 21, Valkā izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu
_______________________________________________________
(V.Kaņepe)
Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas rīcībā ir telpas, kuras pēc
nepieciešamības var izmantot dažādu pasākumu organizēšanai. Lai sniegtu šādu pakalpojumu, ir
nepieciešams apstiprināt izcenojumus telpu izmantošanas pakalpojumam, kas segtu šo telpu
uzturēšanas izmaksas.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta (a)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apstiprināt maksu par telpu izmantošanas 1. stundu - EUR 14.86 bez PVN.
Apstiprināt maksu par telpu izmantošanas katru nākamo stundu – EUR 6.88 bez PVN.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Par lēmuma izpildi atbild novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
26.§
Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “FIRST LEGO League Latvia”
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)

Valkas novada dome 2016.gada 24.oktobrī ir saņēmusi iesniegumu no biedrības “FIRST LEGO
League Latvia”, reģ.Nr. 50008243251, Krāsotāju iela 14-4, Rīga, LV-1009, ar lūgumu nodot lietošanā
biedrībai Valkas novada domei piederošās telpas Valkā, Semināra ielā 21, otrajā stāvā, Nr.002-15 (58,9
m²) un Nr. 002-12 (198,4 m²). Biedrība apņemas novadīt robotikas nodarbības Valkas PII “Pasaciņa”
bērniem vienu reizi nedēļā vecumā no 6 gadiem divām grupām (līdz 10 bērni katrā grupā), nodrošinot
skolotāju, robotus, planšetes un citu aprīkojumu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “FIRST LEGO League Latvia”, reģ.Nr. 50008243251, Krāsotāju
iela 14-4, Rīga, LV-1009, paredzot nodot lietošanā telpas Valkā, Semināra ielā 21, otrajā stāvā,

Nr.002-15 (58,9 m²) un Nr. 002-12 (198,4 m²) un biedrībai apņemoties novadīt robotikas nodarbības
Valkas PII “Pasaciņa” bērniem vienu reizi nedēļā vecumā no 6 gadiem divām grupām.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
27.§
Par galvojumu studiju kredītam
_____________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome izskata ***, dzīvo *** ielā ***-***, Valka, Valkas novads, 2017.gada 25.oktobrī
iesniegto iesniegumu par galvojuma sniegšanu studiju kredīta saņemšanai studijām Latvijas Universitātē.
*** studē profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā Psiholoģija pilna laika klātienē
1.kursā. Studiju ilgums 2 gadi. *** strādā *** par psihologu un maģistra grāds nepieciešams, lai būtu
pilnvērtīga psihologa kvalifikācija.
Iesniegumam pievienota Latvijas Universitātes izziņa Nr.I2/233633, 08.08.2017. un apliecinājums, ka
nav citu galvotāju. Studiju kredīta apmērs – EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro), aizņēmuma procentu
likme: mainīga 6 mēnešu EURIBOR + 2,50% gadā, paredzētais studiju kredīta atmaksas beigu termiņš –
4 gadu laikā no aizdevuma atmaksas uzsākšanas.
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.panta 4.daļas, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, A.Sula,
D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt galvojumu *** studiju kredītam studijām Latvijas Universitātē profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programmā Psiholoģija ar paredzēto studiju kredīta atmaksas beigu termiņu 4 gadu
laikā no aizdevuma atmaksas uzsākšanas, aizdevējs - AS „SEB Banka”, galvojuma apmērs – EUR
4000,00 (četri tūkstoši euro).
2. Sagatavot dokumentus informācijas sniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
28.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
__________________________________
(R.RASTAKS)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7.
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem”, tika izsludināts konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika
aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši, kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās
specialitātes – mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai
sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle, angļu valodas skolotājs, mūzikas
skolotājs (dažādās izglītības pakāpēs), informātikas skolotājs vai IT speciālists ar tiesībām mācīt
informātiku, fizikas skolotājs, psihologs, sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, igauņu valodas
speciālists vai pedagogs, futbola treneris, ainavu arhitekts, jurists, cita novadam nepieciešamā
specialitāte. Stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka Valkas
novada domes stipendiju piešķiršanas Kārtībā noteiktajām prasībām atbilst *** iesniegums. Viņa ir Rīgas
Stradiņa universitātes pilna laika klātienes, 2.studiju gada Juridiskās fakultātes studiju programmas
“Tiesību zinātne”, studējošā.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2017.gada 20.oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada stipendiju ***, personas kods ***-***, dzīvo “***”, *** pagasts, Valkas
novads, LV-4716.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada
24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7. “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas
kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Uzdot novada domes juristam sagatavot līguma projektu.
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild novada domes jurists.
5. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2017.gada 1.oktobra.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.,
77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā - Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
V.A.Krauklis:
Līdz ar to mūsu atklātās sēdes jautājumi ir izskatīti.
Uzaicinātās personas atstāj sēžu zāli. Zālē paliek deputāti un protokolists.
Sēdes slēgtā daļa
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

