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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 13
Valkā,

2017.gada 28.septembrī

Sēde sasaukta 2017.gada 28.septembrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2017.gada 28.septembrī plkst.10:00.
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, Maruta STABULNIECE, Andis SULA, Dace BAŠĶE, Valdis ŠAICĀNS, Sandra
PILSKALNE, Evija SMANE, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Jānis ANŽE – aizņemts pamatdarbā
Aivars SJADEME – aizņemts pamatdarbā
Kristaps SULA – aizņemts pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aleksandrs Golubovs – novada domes jurists
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
Gundars Avotiņš – Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājs
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
Aivars Ikšelis – IKSJ nodaļas Izglītības un kultūras daļas vadītājs
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Pēteris Pētersons – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
Daira Zalužinska – nekustamā īpašuma nodokļu administratore
Aksana Markoviča – sabiedrisko attiecību speciāliste
Ivita Aumeistere – Kancelejas vadītājas vietniece-jurista palīgs
Domes priekšsēdētājs nedaudz kavējas, jo piedalās Livonijas darba tirgus Valka-Valga 2017.
atklāšanas pasākumā. Domes sēdi atklāj novada domes priekšsēdētāja vietnieks V.Zariņš un ierosina
apstiprināt piedāvāto sēdes darba kārtību ar ierosinātajiem jautājumiem.

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 28.septembra novada domes sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2017.gada
1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. Saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Kārtība, kādā
tiek sniegts Valkas novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai””
apstiprināšana.
3. Par *** iesnieguma izskatīšanu.
4. Par Nodibinājuma “Pieaugušie bērni” iesnieguma izskatīšanu.
5. Par Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja nomas velosipēdu izsniegšanu bez maksas Valkas
novada izglītības iestādēm.
6. Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes līdzfinansējumam Autoceļa A3 tranzīta maršruta
rekonstrukcijai Valkas pilsētā.
7. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2017.gada savstarpējiem norēķiniem.
8. Par saistošo noteikumu Nr.20 “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas
novada domes 2017.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu.
9. Par ūdens skaitītāju verificēšanas un plombēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
Valkas novada Valkas pagastā.
10. Par siltumenerģijas izmaksu Vijciema pamatskolā un maksas par siltumenerģiju dzīvokļu īrniekiem
Vijciema pamatskolas ēkā apstiprināšanu.
11. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā.
12. Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 2., 8., 46., 47.un
60.pielikumā.
13. Par izsoles protokola par dzīvokļa Valkas pagastā “Saule 4”-2 un nedzīvojamas telpu grupas “Saule
4”-700, izsoles gaitu, apstiprināšanu.
14. Par izsoles protokola par nomas tiesību izsoli uz daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala, uz kura
atrodas auto stāvlaukums, nomu Valkā, “Zvaigžņu ielas stāvlaukums ar piebrauktuvi” apstiprināšanu.
15. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.6, Valkā, Tirgus ielā
16, nosacītās cenas apstiprināšanu.
16. Par zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagastā „Smiltnieki” atsavināšanas uzsākšanu.
17. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
18. Par Vienošanās slēgšanu par zemes gabala “Pūcītes”, Ērģeme, Ērģemes pagasts nodošanu īpašumā
bez atlīdzības privatizēto dzīvokļu īpašniekiem.
19. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.
20. Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu izglītojamajiem 2017./2018.mācību gadā.
21. Par saistošo noteikumu Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada
administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
22. Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā.
23. Par lietavu nodarītajiem postījumiem Valkas novadā.
24. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas Aivars Ikšelis – IKSJ nodaļas Izglītības un
kultūras daļas vadītājs iepazīstina deputātus un klātesošos ar Latvijas valsts simtgades pasākumiem Valkas
novadā.
Plkst.10:10 sēžu zālē ierodas domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un turpina vadīt domes
sēdi.
1.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā
no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Izglītības un zinātnes ministrija ir veikusi aprēķinu par finansējumu pedagogu atalgojumam 2017.gada
4 mēnešiem, t.i. no 1.septembra līdz 31.decembrim. Valkas novadam pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām iedalīti:
- pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm EUR 310 484(programmas 05.00.00 daļa 6.p.);
- interešu izglītības programmu realizēšanā EUR 16 956(programmas 05.00.00 daļa 7.p.);

- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā EUR 38 412(programmas 10.00.00 9.p.);
- speciālās pirmsskolas izglītības iestādei EUR 48 980(programmas 01.00.00 daļa 8.p.).
Mērķdotācijas lielums tiek noteikts saskaņā ar izglītojamo skaitu uz 2017.gada 1.septembri.
Mērķdotācijas sadale pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm Valkas novadā tiek veikta saskaņā
ar izglītojamo skaitu katrā izglītības iestādē un Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 (05.07.2016.) “Par
valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Nr.445 (05.07.2016.) “Pedagogu darba samaksas
noteikumi”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
18.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 1.§), Finanšu komitejas 2017.gada 18.septembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.11,1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 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:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadali Valkas novadā no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim (1.- 4.pielikums).
2. Iekļaut valsts mērķdotācijas daļu katras izglītības iestādes budžetā.
3. Izglītības iestāžu vadītājiem atbilstoši iedalītajam finansējumam veikt pedagogu tarificēšanu.
4. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

1.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13,1.§)
Valsts budžeta programmas 05.00.00. daļas mērķdotācijas sadale
pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim

Izglītības iestāde

Pedagoģiskā Piemaksa par Tarificētā darba
darba samaksa
kvalitātes
samaksa mēnesī
mēnesī, EUR
pakāpi, EUR
kopā, EUR

Kopā
finansējums
mēnesī, EUR

Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzija

43974,17

1075,83

45050,00

55677

Ērģemes pamatskola

5811,41

226,64

6038,05

7462

Kārķu pamatskola

3712,81

146,90

4759,71

5883

Vijciema pamatskola

4261,33

103,50

5264,83

6507

Ozolu sākumskola

1598,00

6,00

1604,00

1982

88,41

110

62805,00

77621

rezerve
Kopā

59357,72

1558,87

2.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13,1.§)
Valsts budžeta programmas 10.00.00. mērķdotācijas sadale pašvaldību izglītības iestādēs
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim

Izglītības iestāde

Pedagoģiskā darba
samaksa mēnesī, EUR

Piemaksa par
kvalitātes
pakāpi, EUR

Tarificētā darba
samaksa mēnesī
kopā, EUR

Kopā
finansējums
mēnesī, EUR

Valkas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāde
“Pasaciņa”

4930,88

33,75

4964,63

6136

Ērģemes pamatskola

1039,72

40,50

1080,22

1335

Kārķu pamatskola

687,93

687,93

850

Vijciema pamatskola

831,30

874,06

1080

Ozolu sākumskola

64,77

64,77

80

98,44

122

7671,61

9603

42,76

rezerve
Kopā

7554,6

117,01

3.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13,1.§)
Valsts budžeta programmas 05.00.00. daļas mērķdotācijas sadale
interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim

Izglītības iestāde

Pedagoģiskā darba
samaksa mēnesī, EUR

Piemaksa par
kvalitātes pakāpi,
EUR

Valkas novada Bērnu un
jauniešu centrs "Mice"

3320,67

86,60

Tarificētā darba
samaksa mēnesī
kopā, EUR

3407,27

Interešu izglītības programmu īstenošanai piešķirtās stundas un
pedagoģiskās slodzes Valkas novadā (valsts mērķdotācija)
Interešu izglītības programmas veids

Stundu
skaits

Slodze

1.

Jauniešu radošās iniciatīvas grupas

2

0.067

2.

Koris

15

0.5

3.

Mazie mūzikas kolektīvi

12

0.4

4.

Māksla

19

0.633

Kopā
finansējums
mēnesī, EUR

4211

5.

Tautas dejas

33

1.1

6.

Teātris

18

0.6

7.

Tehnika

9

0.3

8.

Vides izglītība

11

0.367

9.

Sports

9

0.3

18.5

0.617

146.5

4.883

10. Cits veids
(jaunsardze, jaunie satiksmes dalībnieki,
jaunais uzņēmējs)
Kopā:

4.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13,1.§)
No valsts budžeta mērķdotācijas finansēto
Valkas novada izglītības iestāžu vadītāju amata algas
no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim
Nr.
p.k.

Izglītības
iestāde

Algas likme
EUR

1.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

1200.00

2.

Ērģemes pamatskola

900.00

3.

Kārķu pamatskola

900.00

5.

Vijciema pamatskola

900.00

7.

SPII “Pumpuriņš”

900.00

2.§
Saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi 2010.gada 24.marta
saistošajos noteikumos Nr.11 „Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes
galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”” apstiprināšana
(R.Rastaks)
Dome izskata ierosinājumu grozīt saistošos noteikumus Nr.11 „Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada
domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”, jo 2012.gadā mainījās centralizēto
eksāmenu vērtējuma noteikšana un galvojuma saņēmēji dažādos apstākļos var zaudēt līdzšinējo galvotāju
studiju kredītam. Tādējādi nepieciešams grozīt noteikumu punktu 3.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
18.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 4.§), Finanšu komitejas 2017.gada 18.septembra lēmumu
(protokols Nr.11, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļas, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 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:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 “Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11
„Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta
saņemšanai”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus noteikumus Nr.19 “Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11
„Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta
saņemšanai”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Saistošos noteikumus Nr.19 pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
publicēt laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv.
4. Par lēmuma izpildi atbild Kancelejas vadītāja.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 28.septembrī

Nr.19
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.13,2.§)
Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11
„Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums
studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu

Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Kārtība, kādā tiek
sniegts Valkas novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”, šādus
grozījumus:
1. Izteikt 3.punktu sekojošā redakcijā:
”3. Tiesības uz Pašvaldības galvojumu Kredīta saņemšanai ir personām, kuras nevar saņemt
galvojumu par studiju kredītu un/vai studējošā kredītu.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Valkas Novada
Vēstis”.

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošiem noteikumiem Nr.19
„Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas
novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai””

Paskaidrojuma raksta
sadaļa
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Informācija
Saistošie noteikumi nepieciešami atvieglotai Pašvaldības galvojumu
studiju kredīta saņemšanai, jo līdzšinējā prakse ierobežoja galvojuma
piešķiršanu studiju uzsācējiem un personām, kuras dažādos apstākļos
zaudē tiesības uz galvojumu par studiju kredītu un/vai studējošā kredītu.
Papildus tam 2012.gadā mainījās centralizēto eksāmenu vērtējuma
noteikšana, kas izslēdz nepieciešamību to iekļaut saistošajos noteikumos.
Saistošo noteikumu 3.punkts tiek izteikts saīsinātā redakcijā (vienā teikumā),
izslēdzot divus apakšpunktus.
Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu

Netiek plānota būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”, kā arī
pašvaldības mājas lapā internetā.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā ir notikusi konsultācija ar privātpersonu
par studiju kredīta galvojuma piešķiršanu studiju uzsācējiem.

3.§
Par *** iesnieguma izskatīšanu
(R.Rastaks, U.Ozoliņa)
Valkas novada dome 2017.gada 6.septembrī ir saņēmusi iesniegumu no ***, personas kods ***-***, dzīvo
*** iela ***, *** nov., ar lūgumu pārtraukt stipendijas saņemšanas līguma saistības. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
18.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9., 4.§), Finanšu komitejas 2017.gada 18.septembra lēmumu
(protokols Nr.11, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 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,
NOLEMJ:
1. Neieskaitīt *** Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā nostrādāto laiku no 2016.gada 1.septembra līdz
2017.gada 1.septembrim kā sociālajam pedagogam stipendiju līguma VND/4-22/16/383 saistību
izpildē.
2. Slēgt vienošanos ar *** par stipendiju līguma VND/4-22/16/383 saistību turpmāko izpildi.
3. Pārtraukt izmaksāt *** Valkas novada domes stipendiju studējošiem jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem (2016.gada 3.novembra līgums Nr.VND/4-22/16/383).
4. Lēmuma 2.punktā minēto vienošanos sagatavot Valkas novada domes juristam.
5. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
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.
4.§
Par Nodibinājuma “Pieaugušie bērni” iesnieguma izskatīšanu
(R.Rastaks)
Valkas novada dome 2017.gada 31.augustā ir saņēmusi iesniegumu no Nodibinājuma “Pieaugušie
bērni”, Reģ. Nr.40008260014, faktiskā adrese: Praulienas iela 10-42, Rīga, LV-1021, ar lūgumu Valkas
novada pašvaldībā īstenot praktisko apmācību ciklu “No idejas līdz rezultātam un rast iespēju piešķirt
līdzfinansējumu tā organizēšanai no pašvaldības līdzekļiem.
Apmācības “No idejas līdz rezultātam ” tiek īstenotas ar mērķi jauniešiem kopā ar izvēlētajiem
mentoriem iegūt zināšanas projektu ciklu īstenošanā, finanšu un cilvēkresursu piesaistē un iegūtās
zināšanas trīs mēnešu laikā pielietot praktiski, ar tām dalīties piedaloties nacionāla mēroga konkursā.
Apmācību mērķauditorija ir pilsētā/pašvaldībā dzīvojošie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 g.v. (skaits līdz 20
jauniešiem) un praktizējošie pedagogi, jaunatnes darbinieki (skaits līdz 20 cilvēkiem).
Plānotas 1 dienas apmācības, 3 mēnešu prakse, 1 dienas konference, nacionālais konkurss.
Pašvaldības līdzfinansējums nepieciešams EUR 980,00.
Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Jaunatnes lietu speciāliste Romina Meļņika
izvērtēja iespējas un secināja, ka nav mērķtiecīgi iesaistīties projektā un ņemot vērā Valkas novada domes
budžeta iespējas, Valkas novada deputāti uzskata, ka šobrīd nav aktuāli atbalstīt šādu projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
18.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9., 2.§), Finanšu komitejas 2017.gada 18.septembra lēmumu
(protokols Nr.11, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 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:

1. Neatbalstīt ar līdzfinansējumu Nodibinājuma “Pieaugušie bērni”, Reģ. Nr.40008260014, projekta
praktisko apmācību ciklu “No idejas līdz rezultātam”.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV- 4201.

5.§
Par Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja nomas
velosipēdu izsniegšanu bez maksas Valkas novada izglītības iestādēm
(V.Zariņš)
Valkas novada domē 2017.gada 6.septembrī saņemts Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolotāja Andra
Daiņa iesniegums ar lūgumu rast iespēju izīrēt bez atlīdzības velosipēdus skolēnu ekskursijai uz Sangasti
2017.gada 13.septembrī.
Valkas novada dome 2017.gada 19.jūnijā pieņēma lēmumu “Par Valkas novada Tūrisma un
informācijas biroja velosipēdu nomas maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 2.§), ar kuru noteica nomas
maksu velosipēdam diennaktī EUR 5,79 (katra nākamā diena EUR 3,31) bez PVN, un nomas maksu par
pirmo stundu – EUR 1,66 (katra nākamā stunda – EUR 0,83) bez PVN.
Izskatot saņemto iesniegumu, radās priekšlikums noteikt, ka visām Valkas novada izglītības iestādēm
organizēto pasākumu, tajā skaitā izbraukuma mācību stundu un ekskursiju ietvaros, ir tiesības bez maksas
izmantot Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja nomas velosipēdus.
Velosipēdu pieejamība veicinātu aktīvākas un daudzveidīgākas izglītības iestāžu audzēkņu ārpusklašu
nodarbību iespējas.
Jāņem arī vērā, ka velosipēdi tika iegādāti par 15.Lielajā Labdarības Robežtirgū savāktajiem līdzekļiem,
tādējādi to izmantošana izglītības iestāžu vajadzībām atbilst robežtirgus mērķim.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 18.septembra lēmumu
(protokols Nr.11, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 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:
1. Noteikt, ka Valkas novada izglītības iestādēm organizēto pasākumu, tajā skaitā izbraukuma mācību
stundu un ekskursiju ietvaros, ir tiesības bez maksas izmantot Valkas novada Tūrisma un informācijas
biroja nomas velosipēdus, līgumu slēdzot ar pasākumu atbildīgo izglītības iestādes
pedagogu/darbinieku.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§
Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes līdzfinansējumam
Autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcijai Valkas pilsētā
(I.Markova)
Valkas novada dome ir noslēgusi 2016.gada 8.decembrī līgumu ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas
Valsts ceļi” par A3 tranzīta maršruta rekonstrukcijas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas
robežas līdz Zemgales ielai darbu līdzfinansēšanu EUR 1738798.93 apmērā, jeb 80% no Valkas novada
domes atklāta konkursa “Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā
no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai”, iepirkuma ietvaros 2016.gada 4.oktobrī noslēgts līgums par
būvniecību ar PS “RERE VIDE 1” par EUR 1796279.89 bez PVN vai EUR 2173498.66 ar PVN.
Par būvuzraudzību noslēgts līgums 2016.gada 11.oktobrī ar SIA “Jurēvičs un partneri” par EUR
26257.00 ar PVN.
Par autoruzraudzību noslēgts līgums 2016.gada 11.oktobrī ar SIA “Ceļu komforts” par EUR 1452.00 ar
PVN.
Kopējās projekta izmaksa EUR 2201207.66 ar PVN.
VAS Latvijas Valsts ceļi finansējums EUR 1738798.93.
Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 462408.73:

25% apmērā EUR 115602.18 atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta 1.daļas
7.punktam Valkas novada domes prioritāro investīciju projektu realizācijai,
- 75% apmērā EUR 346806.55 atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta 1.daļas
3.punktam.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 18.septembra lēmumu
(protokols Nr.11, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
2.punkta un 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, 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:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 115602.18 (viens simts piecpadsmit tūkstoši seši simti divi euro 18 centi)
izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai – līdzfinansējumam A3 ceļa
rekonstrukcijai Valkas pilsētā no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 346806.55 (trīs simti četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti seši euro 55 centi)
līdzfinansējumam A3 ceļa rekonstrukcijai Valkas pilsētā (75% no līdzfinansējuma) no LR Valsts kases
ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
3. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža trīsdesmit gadu laikā maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada
procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
4. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
5. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi.
6. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
-

7.§
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm
2017.gada savstarpējiem norēķiniem
(I.Markova)
Valkas novada dome izskata Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietnieces iesniegumu ar
lūgumu apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes un viena izglītojamā izmaksas mēnesī,
lai veiktu savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Aprēķini veikti atbilstoši
Ministru kabineta 2016.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 18.septembra lēmumu
(protokols Nr.11, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 16.jūnija
noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 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:
1. Apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem atbilstoši Ministru
kabineta 2016.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” bez valsts dotācijām (pielikumā).
2. Slēgt līgumus ar pašvaldībām par bērnu uzturēšanos izglītības iestādēs atbilstoši Ministru kabineta
2016.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.13, 7.§)
Valkas novada domes
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TĀMES
SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAKALPOJUMIEM
(pēc 2016.gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem)

Koda nosaukums
Atalgojums

kods
1100

PII
Pasaciņa

Valkas Jāņa
Cimzes
ģimnāzija

Ozolu
Vijciema
Kārķu
sākumskola pamatskola pamatskola

206819

212799

31079

42313

52945

81507

26 196

35375

45842

52199

4 883

6938

7103

25483

Darba samaksa pamatdarbiniekiem

11191

78775

212799

Darba samaksa pedagogiem

11192

128044

0

Darba samaksa pedagogiem no pašvaldības budžeta

11192B

0

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

11193B

0

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un
kompensācijas

Ērģemes
pamatskola

3825

1200

62306

58780

8368

11082

15242

24059

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
pamatdarbā

12101

26246

58780

6 774

9326

13072

14503

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
pedagogiem

12102

36060

0

1353

1756

2170

8486

Pakalpojumi

2000

49254

132611

12740

27505

32810

26632

Komandējumi un dienesta braucieni

2100

16

2379

11

430

46

Pakalpojumi

2200

34956

90510

6112

11999

22116

9015

Pasta, telefona un sakaru pakalpojumi

2210

748

4028

1 505

602

920

1044

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

30805

65782

2880

8864

14464

5331

Izdevumi par apkuri

2221

22515

51313

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

2222

3364

3235

Izdevumi par elektroenerģiju

2223

4084

9514

2 779

8627

14062

5129

Izdevumi par atkritumu savākšanu

2224

842

1720

101

237

402

202

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi

2230

1115

6478

537

309

1092

453

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

2240

2107

13927

1 190

2224

5346

2018

Informācijas sistēmas uzturēšana

2250

142

115

61

169

Īres un nomas maksas

2260

39

180

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

2300

14282

38976

6169

15303

10041

17085

Biroja preces un inventārs

2310

3064

16898

1983

2198

4271

3611

Kurināmais

2321

499

2729

2 363

9552

1626

10409

Zāles, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti

2340

104

481

Kārtējie remontu un iestāžu uzturēšanas materiāli

2350

7175

10685

1 819

2044

3508

2520

Mācību līdzekļi un materiāli

2370

3440

8183

4

1484

636

545

Izdevumi periodikas iegādei

2400

746

459

192

223

486

Bibliotēku krājumi

5233

2377

395

173

856

52 187

81 295

101 170

133 054

Izdevumi kopā

318 379

Ieņēmumi

406 567

233

25

0

Kopā Valkas novada budžeta finansējums

318 379

406 567

52 187

81 295

101 170

133 054

202

562

14

70

48

94

1576,13

723,43

3727,64

1161,36

2107,71

1415,47

131,34

60,29

310,64

96,78

175,64

117,96

Izglītojamo skaits uz 01.09.2017.
Gada izmaksas uz 1 izglītojamo EUR
Mēneša izmaksas uz 1 izglītojamo EUR

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

8.§
Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu
(I.Markova, V.Šaicāns)
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas
novada domes 2017.gada speciālais budžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus
2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 18.septembra lēmumu
(protokols Nr.11, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punkta, 46.panta un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 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:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.20 „ Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.20 „ Valkas
novada domes 2017.gada speciālais budžets” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami
Valkas novada domes ēkā Valkā, Semināra ielā 9.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektors.

SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā
2017.gada 28.septembrī

Nr.20
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.13,8.§)

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

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

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.20

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

9.§
Par ūdens skaitītāju verificēšanas un plombēšanas maksas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Valkas novada Valkas pagastā
(V.Kaņepe)
Lai sniegtu maksas ūdens skaitītāju verificēšanas un plombēšanas pakalpojumus Valkas 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 18.septembra lēmumu
(protokols Nr.11, 10.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 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:
1. Apstiprināt maksu par pakalpojumiem (pielikumā).
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības daļas
vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13,9.§)

Valkas novada Valkas pagasta ūdens skaitītāju verificēšanas
un plombēšanas maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.
k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN,
EUR

1.

Ūdens skaitītāja verificēšana

1 gab.

9,54

2.

Katra nākamā ūdens skaitītāja verificēšana, ja tie
atrodas vienā objektā

1 gab.

9,27

3.

Ūdens skaitītāja plombēšana

1 gab.

1,41

4.

Katra nākamā ūdens skaitītāja plombēšana, ja tie
atrodas vienā objektā

1 gab.

0,66

*Ūdens skaitītāju verificēšanas cenā ir iekļauta skaitītāja noņemšana, uzlikšana, plombēšana, vešana un
verificēšana.
10.§
Par siltumenerģijas izmaksu Vijciema pamatskolā un maksas par
siltumenerģiju dzīvokļu īrniekiem Vijciema pamatskolas ēkā apstiprināšanu
(V.Kaņepe, V.Šaicāns)
Vijciema pamatskolas ēkā atrodas atsevišķas dzīvojamās telpas, kuras tiek izīrētas iedzīvotājiem. Lai
varētu norēķināties par šiem dzīvokļiem piegādāto siltumenerģiju, nepieciešams noteikt siltumenerģijas
ražošanas izmaksas Vijciema pamatskolas ēkai un apstiprināt maksu par dzīvokļiem piegādāto
siltumenerģiju.
Izvērtējot sagatavoto lēmuma projektu un tam pievienotos dokumentus, uzklausot speciālistu viedokli,
dome uzskata, ka sagatavotais lēmuma projekts ir atbalstāms.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 18.septembra lēmumu
(protokols Nr.11, 11.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas

4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 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:
1. Apstiprināt siltumenerģijas cenu Vijciema pamatskolā 51.84 EUR/MWh bez PVN saskaņā ar
1.pielikumu.
2. Apstiprināt maksu par apkures periodā piegādāto siltumenerģiju Vijciema pamatskolas dzīvokļu
īrniekiem par 1 m2 - EUR 0.71 bez PVN saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Uzdot Vijciema pagasta pārvaldes vadītājai brīdināt dzīvokļu īrniekus par apkures cenām.
4. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
5. Maksa par piegādāto siltumenerģiju tiks aprēķināta sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13, 10.§)
Saražotās siltumenerģijas cenas aprēķins Vijciema pamatskolā 2017/2018 gada apkures periodā
Siltumenerģijas daudzums un kurināmā patēriņš

Mērvienība

Nr.p.k.
29,1
29,2
29,3
29,4
29,5
29,6
29,7
29,8
29,9
29.1O
29,11
29,12
29,13
29,14
29,15
29,16
29,17

Apzīmējums, aprēķina
izteiksme

Uzstādītā siltuma jauda
Kopējā pieprasītā siltuma jauda
Lietotājiem nodotā siltumenerģija
Pārvades un sadales zudumi
Iepirktā siltumenerģija
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija
No katlu mājas nodotā siltumenerģija
Katlu mājas siltuma pašpatēriņš
Saražotā siltumenerģija

MW
MW
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

Īpatnējie pārvades un sadales zudumi
Uzstādītās jaudas izmantošanas stundu
skaits
Siltumenerģijas ražošanas lietderības
koeficients
Kurināmā patēriņš enerģijas vienībās
Izmantotā kurināmā zemākais sadegšanas
siltums
Kurināmā patēriņš naturālās vienībās
(tūkst.nm3, t,utt.)
Kurināmā cena naturālās vienībās bez
nodokļiem
Kurināmā cena enerģijas vienībās

%

QJuzst
QJpiepr
Qpiepr
Qzud
Qiep
Qneto = Qpiepr + Qzud
Qk.m.=Qneto - Qiep
Qpašp
Qbruto = Qk.m.+Qpašp
Qzud%=Qzud/Qneto x
100

stundas/gadā

H = Qbruto/QJuzst

%
MWh

LK
KP= Qbruto/LK

MWh/nat.vien.

ZSS

nat.vien.

KPnv = KP/ZSS

EUR/nat.vien.
EUR/MWh

CKnv
CK=CKnv/ZSS

2017/2018

463,500
51,500
515,000
515,000
515,000
10,000

81,000
6,358

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

Mērvienība

Nr.p.k.

Apzīmējums, aprēķina
izteiksme

31,1
31,2

Mainīgās izmaksas
Kurināmā izmaksas
Dabas resursu nodoklis

EUR
EUR

IK = (KP x CK)
NDR

31,3
31,4
31,5

Emisijas kvotu izmaksas
Elektroenerģijas izmaksas
Ūdens un ķimikāliju izmaksas

EUR
EUR
EUR

IKV = ckv x Ustrp
IEL1
IŪ

2017/2018
5964,00

1378,21

31,7

Iepirktās siltumenerģijas izmaksas, ja
siltumenerģija tiek iepirkta pēc viendaļīga
tarifa
Iepirktās siltumenerģijas enerģijas
komponente, ja siltumenerģija tiek iepirkta
pēc divdaļīga tarifa

31,8

Pārējās mainīgās izmaksas

31,6

31,9

Mainīgās izmaksas kopā

EUR

IIEP

EUR

IIEPm

EUR

PM1

EUR

IM1=IK+NDR+IKV+IEL1
+IŪ+IIEP+ IIEPm +PM1

EUR

IIEPp

EUR
EUR

Idarbs1
Irem1

EUR
EUR
EUR
EUR

194,7
7536,91

31,13
31,14
31,15
31,16

Pastāvīgās izmaksas
Iepirktās siltumenerģijas jaudas
komponente, ja siltumenerģija tiek iepirkta
pēc divdaļīga tarifa
Darba samaksa ar sociālās
apdrošināšanas iemaksām
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas
Pamatlīdzekļu nolietojums vai kredīta
pamatsummas maksājums atbilstoši
24.punktam
Apdrošināšana
Procentu maksājumi
Pārējās izmaksas

31,17
31,18
31,19

Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopā
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis

EUR
EUR
EUR

NOL1
Iapdr1
Kproc1
Ipp1
IRp=IIEPp+Idarbs1+Ire
m1+NOL1+Iapdr1+Kpro
c1+Ipp1
UIN1
NĪN1

Pastāvīgās izmaksas kopā

EUR

IP1 = IRp +UIN1+NĪN1

16491,21

Neto peļņa
Ražošanas izmaksas kopā
Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa
gadījumā

EUR
EUR

NP1
IR=IM1 + IP1 + NP1

24028,12

EUR/MWh

T1 =IR / Qneto

31.1O
31,11
31,12

31.2O
31,21
31,22

14558,90
100,00

1832,30

16491,21

46,66

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

Mērvienība

Nr.p.k.

Apzīmējums, aprēķina
izteiksme

33,5
33,6

Mainīgās izmaksas
Siltumenerģijas pārvades un sadales
zudumu izmaksas
Elektroenerģijas, ūdens, ķimikāliju
izmaksas
Pārējās mainīgās izmaksas(pārvades
maksājumi Namsaimniekam)
Mainīgās izmaksas kopā
Pastāvīgās izmaksas
Darba samaksa ar sociālās
apdrošināšanas iemaksām
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas

33.7.
33,8
33,9

Pamatlīdzekļu nolietojums
Apdrošināšana
Procentu maksājumi

EUR
EUR
EUR

NOL2
Iapdr2
Kproc2

33.1O

Pārējās izmaksas + trases nomas līguma
summa "Namsaimnieks"

EUR

33,11
33,12
33,13
33,14
33,15

Sadales pastāvīgās izmaksas kopā
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Pastāvīgās izmaksas kopā
Neto peļņa

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Ipp2
ISp=Idarbs2+Irem2+NO
L2+Iapdr2+Kproc2+Ipp2

33,1
33,2
33,3
33,4

EUR

Izud = Qzud x T1

EUR

IEL2

EUR
EUR

PM2
IM2=Izud+IEL2+PM2

EUR
EUR

Idarbs2
Irem2

UIN2
NĪN2
IP2 = ISp +UIN2+NĪN2
NP2

2017/2018

2402,81

2402,81

0,00

0,00

33,16
33,17

Pārvades un sadales izmaksas kopā
Pārvades un sadales tarifs viendaļīga
tarifa gadījumā

EUR

IS=IM2 + IP2 +NP2

EUR/MWh

T2 =IS / Qpiepr

2402,81
5,18

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

Nr.p.k.
34,1

Mērvienība
EUR

Apzīmējums, aprēķina
izteiksme
IM3

EUR
EUR

Idarbs3
Irem3
NOL3
Iapdr3
Kproc3
Ipp3
ITp=Idarbs3+Irem3+NO
L3+Iapdr3+Kproc3+Ipp3

34,2
34,3

Mainīgās izmaksas
Pastāvīgās izmaksas
Darba samaksa ar sociālās
apdrošināšanas iemaksām
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas

34,4
34,5
34,6
34,7

Pamatlīdzekļu nolietojums
Apdrošināšana
Procentu maksājumi
Pārējās izmaksas

EUR
EUR
EUR
EUR

Tirdzniecības pastāvīgās izmaksas kopā
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Pastāvīgās izmaksas kopā
Neto peļņa
Tirdzniecības izmaksas kopā
Tirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa
gadījumā

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

34,8
34,9
34.1O
34,11
34,12
34,13
34,14

EUR/MWh

2017/2018

0,00

UIN3
NĪN3
IP3= ITp + UIN3+NĪN3
NP3
IT=IM3+IP3 + NP3

0,00

T3 =IT/ Qpiepr

0,00

0,00

Siltumenerģijas gala tarifs

Nr.p.k.
41,1
41,2
41,3

Kopējās izmaksas
Gala tarifs viendaļīga tarifa gadījumā
Pastāvīgās izmaksas uz siltumenerģijas
vienību

Mērvienība
EUR

Apzīmējums, aprēķina
izteiksme
I = IR + IS + IT - Izud

EUR/MWh

T = T1 + T2 + T3

51,84

EUR/MWh

IPv = (IP + NP)/ Qpiepr

35,58

2017/2018
24028,12

2.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13, 10.§)
Apkures cenas aprēķins Vijciema pamatskolas dzīvokļiem
1. Apkures izmaksas skolā
2. Apkurināmo telpu kopējā kubatūra
3. Skolas dzīvokļu kopējā kubatūra
4. Proporcija, % (dzīvokļi pret kopējo kubatūru)
5. Dzīvokļu kopējā platība
6. Apkures periodā izlietotais siltumenerģijas apjoms
7. Dzīvokļos izlietotās siltumenerģijas apjoms
8. Dzīvokļos izlietotās siltumenerģijas izmaksas apkures periodā (9
mēn.)
9. Dzīvokļos izlietotās siltumenerģijas izmaksas mēnesī
10. Maksa par dzīvojamās telpas apkuri mēnesī par 1 m2

51,84
11295
425
3,763%
141
463,5
17,440

EUR/MWh
m3
m3

904,10
100,46
0,71

EUR
EUR
EUR/m2

m2
MWh
MWh

11.§
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā
(V.Kaņepe, V.Šaicāns)
Pašreizējais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs tika apstiprināts ar Valkas novada
domes 2009.gada 26.novembra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 29.§).
Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu ir īstenoti nozīmīgi projekti ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstībā Valkas pilsētā. Ir izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 17326.36 metru garumā, kanalizācijas
tīkli 16752.94 metru garumā kā arī tika izbūvētas un rekonstruētas kanalizācijas sūkņu stacijas un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Nagliņas”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastādīja EUR
4863136.93, tai skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 4619980.08. Projekts “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā 2.kārta’’ ir pabeigts 2015.gada vasarā. Kā rezultātā būtiski uzlabojās
ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte pilsētā un lielam skaitam klientu tika nodrošināta iespēja
pieslēgties centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 18.septembra lēmumu
(protokols Nr.11, 12.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
19.punkta, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 6.panta, 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma NR.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa
aprēķināšanas metodika” un 2014.gada 27.februāra novada domes noteikumiem Nr.5
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu aprēķināšanas metodika Valkas novadā”, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Simulis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas pilsētā ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0.78 EUR/m3 bez PVN
saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt Valkas pilsētā kanalizācijas pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 1.22 EUR/m3 bez PVN
saskaņā ar pielikumu.
3. Apstiprināt Valkas pilsētā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu iedzīvotājiem
2.00 EUR/m3 bez PVN.
4. Apstiprināt Valkas pilsētā ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem,
komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.78 EUR/m3 bez PVN.
5. Apstiprināt Valkas pilsētā kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem,
komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 1.22 EUR/m3 bez PVN.
6. Apstiprināt Valkas pilsētā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības
institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 2.00 EUR/m3 bez
PVN.
7. Uzdot SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus un
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājam – telpu nomniekus un īpašniekus, kuri saņem no
pašvaldības minētos pakalpojumus, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenām.
8. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši “Pievienotās vērtības nodokļa likumam”.
9. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra sēdes
lēmums (protokols Nr.9, 29.§) “Par aukstā ūdens piegādes un kanalizācijas ūdeņu novadīšanas
pakalpojumu maksu Valkas pilsētā”
10. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājs.
11. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
12. Lēmuma 4.-6. punkts stājas spēkā 2017.gada 1.novembrī juridiskām personām.
13. Lēmuma 1.-3. punkts stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī fiziskām personām.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13,11.§)
Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Valkas pilsētā (EUR)

Posteņi

1.

Pamatlīdzekļu nolietojums
un nemateriālo ieguldījumu
vērtības norakstījums

ūdens
ražošana

ūdens
piegāde

notekūdeņu
savākšana

notekūdeņu
attīrīšana

20873,31

20627,78

24826,28

16017,36

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.2.
2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.15.
2.3.16.
2.3.17.
2.3.18.
2.3.19.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pamatlīdzekļu nolietojums
t.sk. ēkas, būves
iekārtas, mehānismi
pārējie
Nemateriālo ieguldījumu
vērtības norakstījums
Ekspluatācijas izmaksas
EUR
Personāla izmaksas
Darba samaksa
Sociālās apdrošināšanas
izmaksas
Remontu izmaksas (t.sk.
vides stāvokļa kontroles
izdevumi)
Pārējās saimnieciskās
darbības izmaksas
Iepirktā ūdens izmaksas, ja
pakalpojumu nodrošināšanai
Komersants iepērk ūdeni no
cita komersanta tīkla
Attīrīšanai novadīto
notekūdeņu izmaksas, ja
Komersants novada savāktos
notekūdeņus cita komersanta
tīklā
Pārējās administrācijas
izmaksas, kas nav iekļautas
citur
Materiālu izmaksas
Elektroenerģijas, kurināmā,
siltumenerģijas, gāzes
izmaksas
Apsardzes izdevumi
(nekustāmā īpašuma
uzturēšana)
Transporta uzturēšanas
izdevumi
Komunālie pakalpojumi
Īre un noma
Sakaru izdevumi
Kancelejas preces
Personāla apmācības
Juridiskie pakalpojumi
Vides stāvokļa kontroles
izdevumi
Dienesta komandējumi
Pārējie izdevumi
Citi būtiski izdevumi pa
posteņiem
Ar pakalpojumu lietotāju
apkalpošanu saistītie izdevumi
Nodevas
Ūdens zudumu izmaksas
Nodokļi
Kredīta procentu maksājumi
Izmaksas kopā EUR
Ūdensvada tīklā padotā ūdens
daudzums m3
Lietotājiem piegādātā ūdens
daudzums m3
Savākto notekūdeņu
daudzums m3

20873,31

20627,78

24826,28

16017,36

38112,59
15337,69
11752,32

21625,61
15337,69
11752,32

58384,84
35020,38
27428,27

69529,81
35020,38
27428,27

3585,37

3585,37

7592,11

7592,11

762,92

762,92

1245,96

1245,96

22011,98

5525,00

22118,49

33263,47

x

x

x

x

x

x

2009,71

2009,71

4054,58

4054,58

16823,55

336,57

13795,19

24940,17

10,21

10,21

609,62

609,62

673,83

673,83

3550,46

3550,46

0,00
399,61
111,73

0,00
399,61
111,73

41,32
13,61
12,23

41,32
13,61
12,23

1993,54

1993,54

651,09

651,09

x
100,00
x
7240,39
4103,45
70329,74

x
0,00
4055,18
46308,57

x
0,00
4880,55
88091,66

x
2759,61
3148,82
91455,61

150069

x

x

x

x

150069

x

x

x

x

147569

10.

Kopējo attīrīto notekūdeņu
daudzums m3

EUR/m3

EUR/m

3

EUR/m

3

x

x

x

147569

Ūdens
ražošanas
tarifs
0,46865

Ūdens
piegādes
tarifs
0,30858

Notekūdeņu
savākšanas
tarifs
0,59695

Notekūdeņu
attīrīšanas
tarifs *)
0,61975

Ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs
0,78

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs
1,22
Tarifs
2,00

12.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§)
2., 8., 46., 47.un 60.pielikumā
(V.A.Krauklis, I.Grandava)
2017.gada 21.augustā tika izveidota darba grupa “Valkas novada domes struktūras analīzei un
izvērtēšanai” (V.A.Krauklis, I.Grandava, L.Metuzāle, A.Zābers, A.Simulis), kura izvērtē domes
struktūrvienības, darbinieku darba apjomu un amata vienības lietderību. Tika izstrādāti priekšlikumi par
izmaiņām amatu sarakstos. Izmaiņas sagatavotas, izvērtējot darbinieku darba apjomu un pašvaldības
budžeta iespējas. Ja kāds no amatiem apstiprinātajā amatu sarakstā no iepriekš spēkā esošā amatu
saraksta netiek iekļauts, tad tas ir uzskatāms par likvidētu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 18.septembra lēmumu
(protokols Nr.11, 15.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS – 1 deputāts (E.Smane),
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 2.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. apstiprināt 8.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.3. apstiprināt 46.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);
1.4. apstiprināt 47.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);
1.5. apstiprināt 60.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums).
2. Uzdot Valkas novada domes iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos, izbeigt darba tiesiskās
attiecības vai noslēgt jaunus darba līgumus atbilstoši amatu sarakstam.
3. Veikt attiecīgos grozīgumus Valkas novada domes pamatbudžetā.
4. Par lēmuma izpildi atbild iestādes vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.oktobrī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13,12.§)
2.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)
Administrācijas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

1.

Izpilddirektors

1

1423.00

1271.15

2.

Izpilddirektora vietnieks

1

1281.00

1164.05

3.

Jurists

1

997.00

899.85

4.

Kancelejas vadītājs

1

960.00

888.88

5.

Kancelejas vadītāja vietnieks –
jurista palīgs

1

866.00

800.70

6.

Izpilddirektora palīgs

1

712.00

680.000

7.

Arhivārs

1

712.00

680.00

8.

Lietvedis

1

792.00

754.80

9.

Darba un civilās aizsardzības
vecākais speciālists

1

835.00

771.75

Būvinženieris

1

925.00

855.81

1

783.00

724.17

1

826.00

763.68

10.
11.
12.

Datorsistēmu un datortīklu
administrators
Vecākais datorsistēmu un
datortīklu administrators

13.

Kooperācijas speciālists

0.95

826.00

747.16

14.

Sabiedrības veselības
organizators

0.6

826.00

763.68

230.00

2.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13,12.§)
8.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

TIB 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.

Tūrisma informācijas biroja (TIB)
vadītājs

1

858.00

792.90

2.

Tūrisma speciālists - vadītāja vietnieks

1

712.00

658.34

3.

Tūrisma speciālists (5 mēneši)

1

712.00

658.34

3.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13, 12.§)
46.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)
Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amata
vietu
skaits

Amats
Lugažu bibliotēkas vadītājs

1

Algas likme
EUR mēnesī

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)

480.00

480.00

4.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13, 12.§)
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.

Amata
vietu
skaits

Amats
Sēļu bibliotēkas vadītājs

1

Algas likme
EUR mēnesī

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)

480.00

480.00

5.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13, 12.§)
60.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)
Ozolu sākumskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

1.
2.

Direktors
Saimnieks

3.

Pirmskolas skolotājs,
skolotāja palīgs

4.

Apkopējs

5.

Pavārs

6.

Sētnieks

Amata
vietu
skaits
0,7
1

900.00
418.00
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.445

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)
900.00
418.00
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.445

1

380.00

380.00

1

402.00

402.00

0.5

380.00

380.00

0,875

Algas likme
EUR mēnesī

13.§
Par izsoles protokola par dzīvokļa Valkas pagastā “Saule 4”-2 un
nedzīvojamas telpu grupas “Saule 4”-700, izsoles gaitu, 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 nedzīvojamās
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) apmērā, 2017.gada 14.septembrī, plkst. 10:00 notika minētā
nekustamā īpašuma izsole. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komitejas 2017.gada 14.septembra lēmumu (protokols Nr.6, 1.§) un vadoties no 2017.gada 27.jūlija
Valkas novada domes sēdes lēmuma (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 noteikumiem (protokols Nr.10, 11.§), Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta, 21.panta 1.daļas 17.punkta, kas nosaka vietējas
pašvaldības domes kompetenci īpašuma atsavināšanas jautājumos, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 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:
1. Apstiprināt 2017.gada 14.septembra Izsoles protokolu Nr.1. par nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Saule
4”-2 un nedzīvojamas telpu grupas “Saule 4”-700, Valkas pagastā, izsoles gaitu, kur nosolītā summa
par izsoles objektu ir 3740.00 (trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro), kuru nosolīja izsoles
dalībnieks ar kārtas Nr.1 – ***.
2. Uzdot Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot un nosūtīt Izsoles
dalībniekam Nr.1 – ***, attiecīgu rēķinu, ņemot vērā, ka Pircējam mēneša laikā no Izsoles dienas ir
jāveic savas nosolītās cenas apmaksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu. Rēķinu nosūtīt uz
adresi: ***, “***”, *** pagasts, Valkas novads, LV-4701.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, 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.

14.§
Par izsoles protokola par nomas tiesību izsoli uz daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala
uz kura atrodas autostāvlaukums, nomu Valkā, “Zvaigžņu ielas stāvlaukums ar piebrauktuvi”
apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz 2017.gada 27.jūlija Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 6.§) ar
kuru tika apstiprināti nomas tiesību izsoles noteikumi uz daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala
Valkā, “Zvaigžņu ielas stāvlaukums ar piebrauktuvi”, nomu (protokols Nr.10, 6.§), kas nosaka rīkot atklātu,
rakstisku nomas objekta nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar izsoles noteikumiem,
2017.gada 14.septembrī, plkst. 11:00 notiek minētā nekustamā īpašuma izsole. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komitejas 2017.gada 14.septembra lēmumu (protokols Nr.6, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta un Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.1.nodaļas noteikumiem,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 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:
1. Apstiprināt 2017.gada 14.septembra Izsoles protokolu Nr.1. par zemes vienības “Zvaigžņu ielas
stāvlaukums ar piebrauktuvi”, Valka, kadastra apzīmējums 9401 001 0431, daļas 0.1480ha platībā
nomas tiesību izsoli, kur nosolītā nomas maksa ir 2% no kadastrālās vērtības gadā, neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli.
2. Slēgt ar ***, personas kods ***-***, dzīvo: *** iela ***, ***, nomas līgumu par zemes vienības “Zvaigžņu
ielas stāvlaukums ar piebrauktuvi”, Valka, kadastra apzīmējums 9401 001 0431, daļas 0.1480ha

platībā nomu, par 2% no kadastrālās vērtības gadā bez PVN, nosakot nomas līguma termiņu uz 30
gadiem no nomas līguma noslēgšanas dienas.
3. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot nomas līgumu.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

15.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas –
dzīvokļa Nr.6, Valkā, Tirgus ielā 16, nosacītās cenas apstiprināšanu
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka: [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komitejas 2017.gada 14.septembra lēmumu (protokols Nr.6, 3.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta
ceturtās daļas un 44.panta septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas
noteikumu 12.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, 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:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - dzīvokli Tirgus ielā 16, dzīvoklis 6, Valkā, kadastra numurs
9401 900 1582, ar kopējo platību 38.3 m 2 un tam piesaistītajām 383/9065 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala, nosakot
nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa, Valkā, Tirgus ielā 16, dzīvoklis 6, Valkā, kadastra numurs
9401 900 1582, nosacīto cenu EUR EUR 3998.43 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi
euro 43 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu ***, personas
kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads.
5. Pēc šī lēmuma 5.punktā minētās Vienošanās saņemšanas un apliecinājuma saņemšanas uzdot
Valkas novada domes juristam sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

16.§
Par zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagastā „Smiltnieki” atsavināšanas uzsākšanu
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo “***”, *** pagasts, Valkas novads, 2017.gada 8.septembra
iesniegumu par zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagastā „Smiltnieki”, kadastra apzīmējumi 9452
008 0316 un 9452 008 0342 atsavināšanas procedūras uzsākšanu, tika konstatēts:[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komitejas 2017.gada 14.septembra lēmumu (protokols Nr.6, 4.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punkta; 5.panta 4.daļas, 37.panta 4.daļas un 44.panta;
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļas, 28.panta 1.daļas; likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un
2.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 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:
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Smiltnieki”, kadastra apzīmējumi 9452 008 0316, platība
3.8ha un 9452 008 0342, platība 1.0ha, kas atrodas Valkas novada Ērģemes pagastā, atsavināšanas
procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēts zemes gabalus zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā
īpašuma novērtēšanu.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
17.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
_________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2017. gada 19.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9), vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta, 14., 15.panta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 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
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, 2-istabu dzīvokli Varoņu ielā 30-4, Valkā,
kopējā platība 43,3 m2, dzīvojamā platība 26,5 m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji
labiekārtots.
2. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
3. 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).

18.§
Par Vienošanās slēgšanu par zemes gabala “Pūcītes”, Ērģeme, Ērģemes pagasts nodošanu
īpašumā bez atlīdzības privatizēto dzīvokļu īpašniekiem
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Pūcītes”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, dzīvokļa īpašnieces
***, dzīvojošas “Pūcītes”- 11, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, 2017.gada 18.septembrī
iesniegto iesniegumu ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošu zemes gabalu “Pūcītes”, proporcionāli
dzīvokļu domājamām daļām un noslēgt Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez maksas,
un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
Zemes gabala Ērģemes pagasta Ērģemē, “Pūcītes”, kadastra apzīmējums 9452 008 0298, kopējā
platība pēc zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas ir 0.5ha.
Zemes gabals ir reģistrēts Zemesgrāmatā uz Valkas novada pašvaldības vārda (Ērģemes pagasts
zemesgrāmatu nodalījums Nr.1000 0049 4634).
Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0298 atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja,
kurā ir par pajām privatizēti dzīvokļi, saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku
kolhozu privatizāciju”. Par pajām privatizēto dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma domājamo daļu un zemes
gabala lieluma un vērtības noteikšana notiek ievērojot likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”.
Īpašuma Nr., adrese

Persona, kurai dzīvoklis
pieder

Dzīvoklis 1

***

Dzīvoklis 2

***

Dokuments uz kura pamata
pieder dzīvokļa īpašums
Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā
19.09.1995. Vienošanās

Domājamās daļas
671/14511
539/14511

Dzīvoklis 3

***

26.09.1995.Vienošanās

679/14511

Dzīvoklis 4

***

09.10.1995.Vienošanās

535/14511

Dzīvokļi 5-8, 10,13-24

Valkas novada dome

28.03.2011. Izziņa Nr.3-9/37

10193/14511

Dzīvoklis 9,

10.03.2000. Izziņa Nr.5.25-59

688/14511

Dzīvoklis 12

Piensaimnieku
kooperatīvā sabiedrība
“Rikanda”

Dzīvoklis 11

***

08.12.1992.

516/14511
690/14511

Saskaņā ar 21.06.1995. likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta
1.daļu - ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu
privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju",
privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai
vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta.
Saskaņā ar augstāk minētā likuma panta 4.daļu - šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem
valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot
vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Bez tam, tā paša likuma panta 7.daļā noteikts, ka šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem
jādibina mājas kopīgas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sabiedrība vai jānoslēdz līgums par
daudzdzīvokļu mājas kopīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un savukārt 8.daļā norādīts, ka šā panta
pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašnieki par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala
noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un dzīvojamās mājas reģistrāciju zemesgrāmatā norēķinās skaidrā
naudā.
Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta 1998.gada jūnijā. Saskaņā ar Arhīvu likumu, bankas un
grāmatvedības dokumentu glabāšanas termiņš ir 5 gadi. Tas nozīmē, ka uz šodienu nav iespējams
konstatēt patiesos 1998. gadā veiktos izdevumus par robežu kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju
zemesgrāmatā, tādēļ, ņemot vērā šodienas izcenojumus, izdevumi par zemes gabala kadastrālo
uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā kopumā sastāda – EUR 170.74 (viens simts septiņdesmit euro
un 74 centi);
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta 1., 4., 7., un 8.daļām, kas nosaka, likuma piemērošanu
attiecībā uz privatizētajiem kooperatīvajiem dzīvokļiem, kā arī par pajām privatizētajiem dzīvokļiem un
dzīvojamām mājām, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, 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:
1.

Slēgt vienošanos ar zemāk minētajām personām par zemes gabala „Pūcītes”, Ērģeme, Ērģemes
pagasts, Valkas novads, kadastra apzīmējums 9452 008 0298, ar kopējo platību 0.5ha, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības proporcionāli dzīvokļu īpašumu domājamām daļām:
1.1. ***, p.k. ***-***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.2, kas atrodas
dzīvojamā mājā “Pūcītes”-2, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma
domājamai daļai, nodot īpašumā bez atlīdzības 539/14511 domājamās daļas;
1.2. ***, p.k. ***-***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.3, kas atrodas
dzīvojamā mājā “Pūcītes”-3, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma
domājamai daļai, nodot īpašumā bez atlīdzības 679/14511 domājamās daļas;
1.3. ***, p.k. ***-***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.4, kas atrodas
dzīvojamā mājā “Pūcītes”-4, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma
domājamai daļai, nodot īpašumā bez atlīdzības 535/14511 domājamās daļas;
1.4. Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimniecības kooperatīvai sabiedrībai “Rikanda”,
reģistrācijas numurs 43903002027, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.9,
kas atrodas dzīvojamā mājā “Pūcītes”-9, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads),
kopīpašuma domājamai daļai, nodot īpašumā bez atlīdzības 688/14511 domājamās daļas;
1.5. Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimniecības kooperatīvai sabiedrībai “Rikanda”,
reģistrācijas numurs 43903002027, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums
Nr.12, kas atrodas dzīvojamā mājā “Pūcītes”-12, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas
novads), kopīpašuma domājamai daļai,
1.6. ***, p.k. ***-***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.11, kas atrodas
dzīvojamā mājā “Pūcītes”-11, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma
domājamai daļai, nodot īpašumā bez atlīdzības 690/14511 domājamās daļas.

2.

Apstiprināt izdevumu apmēru kopsummā EUR 170.74 (viens simts septiņdesmit euro un 74 centi)
ieskaitot PVN, par zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju
zemesgrāmatā, kuru sedz dzīvokļa īpašnieki proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma

domājamai daļai pirms Vienošanās parakstīšanas, kas proporcionāli katra dzīvokļa domājamai daļai
ir :
Dzīvoklis 2
EUR 6.34

3.

Dzīvoklis 3

EUR 7.99

Dzīvoklis 4

EUR 6.30

Dzīvoklis 9

EUR 8.10

Dzīvoklis 11

EUR 6.07

Dzīvoklis 12

EUR 8.12

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
19.§
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam
___________________________________________________________________
(V.Zariņš)

Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa
2017.gada 6.septembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu (1 kalendāro nedēļu)
no 03.10.2017.- 09.10.2017.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas un Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra
nolikuma Nr.12 „Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols
Nr.14, 11.§) 2.2. un 2.3. punkta, atklāti vārdiski 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:
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim ikgadējā atvaļinājuma
daļu 1 kalendāro nedēļu laikā no 2017.gada 3.oktobra līdz 2017.gada 9.oktobrim (ieskaitot) par
nostrādāto laiku no 2016.gada 21.jūnija līdz 2016.gada 20.septembrim (ieskaitot).
2. Izmaksāt Ventam Armandam Krauklim atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas saskaņā ar
2012.gada 27.decembra nolikuma Nr.12 “Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo
garantiju nolikums” 2.3.punktu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
20.§
Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada
vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem
2017./2018. mācību gadā
_____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2010.gada 28.janvārī apstiprinātās kārtības (protokols Nr.1,
37.§) “Stipendiju piešķiršanas kārtība Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu audzēkņiem” 4.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa ir sagatavojusi
priekšlikumus stipendiju skaitam un lielumam 2017./2018. mācību gadā.
Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 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:
1.
2.
3.
4.

Apstiprināt stipendiju skaitu un lielumu 2017./2018. mācību gadam (pielikumā).
Par lēmuma izpildi atbild Izglītības iestāžu vadītāji.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13, 20.§)
I Mēneša stipendiju skaits 2017./2018. mācību gadā
Izglītības iestāde
Ērģemes pamatskola
Kārķu pamatskola
Vijciema pamatskola
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (9.kl.)
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (10.-12.kl.)
Kopā

Skolēnu skaits
3
5
2
56
86
152

Stipendiju
skaits mēnesī
1
1
1
7
11
21

II Stipendiju apjoms 2017./2018. mācību gadā
1. Mēneša stipendija
15 (piecpadsmit euro).
2. Teicamnieka stipendija:
2.1. 4. – 8. klašu skolēniem
35 (trīsdesmit pieci euro)
2.2. 9. – 12. klašu skolēniem
50 (piecdesmit euro)
3. Gada sasniegumu stipendija:
3.1. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts olimpiādēs (ar atlasi pēc iepriekšējo posmu
rezultātiem):
1. vieta
140 (viens simts četrdesmit euro);
2. vieta
115 (viens simts piecpadsmit euro);
3. vieta
85 (astoņdesmit pieci euro);
atzinība
40 (četrdesmit euro);
3.2.
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu reģionālajās olimpiādēs un atklātajās valsts olimpiādēs
(par vienu augstāko rezultātu):
1. vieta
40 (četrdesmit euro);
2. vieta
30 (trīsdesmit euro);
3. vieta
20 (divdesmit euro);
atzinība
15 (piecpadsmit euro);
3.3.
Profesionālās ievirzes programmu valsts konkursos, sacensībās (ar atlasi pēc iepriekšējo
posmu rezultātiem):
1. vieta
70 (septiņdesmit euro);
2. vieta
55 (piecdesmit pieci euro);
3. vieta
40 (četrdesmit euro);
atzinība
30 (trīsdesmit euro);
3.4.
Profesionālās ievirzes programmu reģionālajos konkursos, sacensībās (par vienu augstāko
rezultātu):
1. vieta
35 (trīsdesmit pieci euro);
2. vieta
30 (trīsdesmit euro);
3. vieta
25 (divdesmit pieci euro);
atzinība
15 (piecpadsmit euro);
3.5. Par izglītojamo individuālajiem sasniegumiem citos reģionālajos, valsts un starptautiskajos
konkursos, sacensībās (pārstāvētas vismaz trīs valstis), Izglītības. kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļa lemj atsevišķi pēc izglītības iestāžu vadītāju iesniegumu saņemšanas un iepazīšanās ar
minēto pasākumu nolikumiem un rezultātiem.
III Stipendiju izmaksām nepieciešamais finansējums
Mēneša stipendijas
Teicamnieka stipendijas
Gada sasniegumu stipendijas
Gada sasniegumi sportā

2017. gads
EUR 1260.00

Valkas novada domes priekšsēdētājs

2018. gads
EUR 3150.00
EUR 1450.00
EUR 1000.00
EUR 600.00

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

21.§
Par saistošo noteikumu Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Valkas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
________________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis, V.Šaicāns, D.Zalužinska)
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumus, tika veikti labojumi
saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada administratīvajā
teritorijā”.
Pamatojoties uz likuma “Par Pašvaldībām” 45. pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta 8.1 daļu, 3.panta pirmo daļu, 3.panta 14 daļu un 9.panta otro daļu, atklāti balsojot deputātiem: PAR
– 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe,
S.Pilskalne, E.Smane, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (V.Šaicāns),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā”.
2. Saistošos noteikumus Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada
administratīvajā teritorijā” triju darba dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Saistošos noteikumus Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada
administratīvajā teritorijā” publicēt pašvaldības mājas lapā internetā un pašvaldības bezmaksas
laikrakstā “Valkas Novada Vēstis”.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Kancelejas vadītāja.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017. gada 28. septembrī

Nr.21
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.13,21.§)

“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta 8.1 daļu, 3.panta pirmo daļu,
3.panta 14 daļu un 9.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valkas novada administratīvajā teritorijā piemēro
nekustamā īpašuma nodokļa likmes, nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējušas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi 0,3% no kadastrālās vērtības piemēro:
2.1. fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajām dzīvojamām mājām,
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos; dzīvojamo māju daļām, telpu grupām
nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām (garāžām,
autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), kuru funkcionālā izmantošana ir
saistīta ar dzīvošanu un dzīvojamo māju palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2, ja tās netiek
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;
2.2. garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžām
(izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai;
2.3. jaunbūvēm, atsevišķi esošām palīgēkām un dārza mājiņām;
3. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% no kadastrālās vērtības piemēro fizisko personu īpašumā,
tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajām dzīvojamām mājām (izņemot jaunbūves un dārza mājiņas),
neatkarīgi no tā, vai tās ir, vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām
nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām (garāžām,
autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta
ar dzīvošanu un ar tām funkcionāli saistītajām dzīvojamo māju palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m 2, ja
īpašumā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, un objekts
pieder personai, kas nav deklarēta Valkas novadā.

4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības - sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas
degradēto būvju kategorijā;
4.2. būves kadastrālās vērtības - sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas degradēto būvju
kategorijā.
5. Ja uz zemes vienības ir viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi tiek uzskatīta visa šī zemes
vienība. Ja uz zemes vienības ir vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgo zemes vienības daļu aprēķina
proporcionāli katras būves platībai.
6. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību
apdraudoša, Valkas novada dome nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no būves klasificēšanas
attiecīgajā kategorijā.
7. Nekustamā īpašuma nodokļu pārrēķinu par būvi likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
noteiktajā kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par degradētas būves statusa atcelšanu
stāšanos spēkā.
8. Nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas nav minēti šajos saistošajos noteikumos, tiek
piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.
9. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja
atrodas, maksā daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieks - ja tāds ir, vai
9.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;
9.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās
mājas privatizācijai;
9.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);
9.4. personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.
10. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk, kā
septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
12. Atzīt par spēku zaudējušiem:
12.1. Valkas novada domes 2013. gada 26. septembra saistošos noteikumus Nr.19 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā”;
12.2. 2013. gada 28. marta saistošos noteikumus Nr. 9 “Par termiņu nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudas piedziņai bezstrīda kārtībā”.
13. Atcelt Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta saistošos noteikumus Nr.11 ”Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā”.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts) V.A. Krauklis

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada domes 2017. gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 21
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā”
Paskaidrojuma raksta
sadaļa
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Informācija
Likumā „Par nekustamā īpašumi nodokli” tiek deleģētas tiesības atsevišķos
gadījumos pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu savā administratīvajā
teritorijā, attiecīgi izdodot saistošos noteikumus.
Saistošie noteikumi pieņemti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 3.1. pantā noteiktajiem kritērijiem.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmajā daļā noteikts, ka
nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 – 3% no nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim.
Nekustamā īpašuma nodokļa likme 0.3% no īpašuma kadastra vērtības ir
noteikta, ņemot vērā nepieciešamību palielināt pašvaldības ienākumus un
neradot nodokļu maksātājiem ievērojamu nodokļa palielinājumu.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta otrās daļas 91 punktā ir
noteikts, ka pašvaldība ir tiesīga pieņemt saistošos noteikumus par dzīvojamo
ēku palīgēku aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkas platība
pārsniedz 25 m2.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 14 daļā ir paredzēts, ka
pašvaldības var pieņemt saistošos noteikumus par vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no kadastrālās vērtības.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2. panta 81 daļā ir noteikts, ka
nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas

ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai
piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi
slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
(tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu
tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai
šā panta septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji, ja pašvaldība savos
saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada
1.novembrim, ir noteikusi šādu maksāšanas kārtību.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9. panta 2. daļā ir noteikts, ka
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas
nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Ar 2018. gadu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā Valkas novadā ir
paredzētas izmaiņas, kuras paredz noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi
1,5 % apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības tiem fizisko un
juridisko personu īpašumā, tiesiskā valdījumā vai lietošanā esošiem
nekustamā īpašuma objektiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana un kuros
dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai.
Saistošo noteikumu pieņemšanas rezultātā noteiktās nodokļa likmes motivēs
deklarēt dzīvesvietu Valkas novadā personām, kuras reāli dzīvo Valkas
novada administratīvajā teritorijā, bet nav deklarējušas savu dzīvesvietu
Valkas novada administratīvajā teritorijā.
Valkas novada pašvaldībai uz šo brīdi ir divi saistošie noteikumi - par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu, un graustu aplikšanu ar
paaugstinātu nodokli, un par termiņu nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņai bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā to, ka nepieciešami grozījumi saistošajos noteikumos “Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā”, kā arī lai
informācija par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu nodokļu
maksātājiem būtu labāk pārskatāma, iepriekš pieņemtie saistošie noteikumi
apvienoti vienā dokumentā.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
2. Īss projekta
satura izklāsts

Saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas
novada administratīvajā teritorijā” nosaka:
 Kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamās mājas,
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos,
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru
funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām (garāžām,
autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), kuru
funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, ja tās netiek
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;
 Kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju
palīgēkas;
 Kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas,
sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves;
 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz
kuras šī māja atrodas;
 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu
izpildes termiņu.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Nosakot speciālo regulējumu nekustamā īpašuma nodokļa likmēm,
paredzama nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu palielināšanās. Šo
ietekmi nav iespējams precīzi noteikt, jo tas atkarīgs no iedzīvotāju aktivitātes
saistībā ar deklarēšanos mājokļos.
Netiek plānota būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”, kā arī
pašvaldības mājas lapā internetā.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa
administrators.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.
22.§
Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā
____________________________
(D.Bašķe)

Sociālā dienesta redzeslokā ir ***, p.k. ***-***, kura no 2017.gada 23.marta atrodas ģimenes atbalsta
centrā “Saulīte”. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Valkas novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra
saistošo noteikumu Nr.22 „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”
14.2. punktu, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 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:
1. Piešķirt ***, p.k. ***-***, vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā EUR 323.10 apmērā no sociālā
budžeta.
2. Piešķirto pabalstu ieskaitīt AS Latvenergo kontā *** elektrības rēķina segšanai.
3. 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.
23.§
Par lietavu nodarītajiem postījumiem Valkas novadā
______________________________________________________
(V.A.Krauklis)
2017.gada 15.septembrī no ***, dzīvo “***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, tika saņemts
iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju izsludināt Zvārtavas pagastā ārkārtas stāvokli dēļ ilgstošām
lietavām, sakarā ar to, ka ir applūdušas pļavas un nav iespējas novest sagatavoto lopbarību, kā arī nav
iespējams sagatavot papildus zaļbarību.
Valkas novada domes 2017.gada 18.septembra Finanšu komitejā tika izskatīts jautājums par iespēju
lūgt izsludināt ārkārtas stāvokli ilgstošu lietavu dēļ Zvārtavas pagastā. Tā kā no Valkas novada Finanšu
komitejā piedalījās tikai divu zemnieku saimniecību pārstāvji, tad deputāti uzdeva par pienākumu
izpilddirektoram kopā ar kooperācijas speciālistu uz Valkas novada domes sēdi apkopot informāciju par
situāciju visā Valkas novadā saistībā ar ilgstošu lietavu izraisītajiem postījumiem lauksaimniecībā.
Saskaņā ar izpilddirektora ziņojumu uz 2017.gada 19.septembri Valkas novadā tika aptaujāti 65
lauksaimnieki. Saskaņā ar apkopoto informāciju kopējā nenokultā platība novadā bija 5533,44 ha,
paredzams, ka nebūs iespējams novākt 696,12 ha jeb 13 %, iesēti ziemāji ir tikai 1125,04% jeb 37%,
neapartas papuves 53,02 ha, nenovākti zālāji – 78,3%.
Izvērtējot stāvokli pa pagastiem, domes deputāti vienojas, ka nav lietderīgi lūgt Ministru kabinetu
izsludināt ārkārtas stāvokli. Lai arī kopumā situācija lauksaimniecībā ir ļoti slikta, tomēr, konsultējoties ar
atbildīgajiem Zemkopības ministrijas ierēdņiem, secināts, ka konkrētajā situācijā Ministru kabinets
ārkārtas stāvokli visticamāk neizsludinās, jo lietavās pamatā ir cietuši atsevišķi lauksaimnieki, bet nozarē
situācija nav vērtējama kā nepārvarama.
Tajā pašā laikā ir nepieciešams vērst atbildīgo iestāžu uzmanību uz situāciju lauksaimniecībā Valkas
novadā, jo atsevišķi lauksaimnieki nespēs izpildīt uzņemtās saistības.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Finanšu komitejas 2017.gada
18.septembra lēmumu (protokols Nr.11, 14. §) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, 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:

1. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram, sadarbojoties ar domes juristu, sagatavot un nosūtīt
informāciju Zemkopības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Lauku
atbalsta dienestam par stāvokli lauksaimniecībā Valkas novadā saistībā ar ilgstošām lietavām,
lūdzot ņemt vērā ilgstošo lietavu sekas, vērtējot lauksaimnieku uzņemto saistību izpildi.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

