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kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S “SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv
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2018.gada 27.decembrī

Nr.12

Sēde sasaukta 2018.gada 27.decembrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2018.gada 27.decembrī plkst.10:00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas jurista palīgs Gundega Ukre.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ, Andris
DAINIS, Maruta STABULNIECE, Jānis ANŽE, Vilmārs VESINGI, Dace BAŠĶE, Aivars SJADEME, Aivars
GAILIS, Sandra PILSKALNE, Evija SMANE, Kristaps SULA, Viesturs ZARIŅŠ
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Vilnis Vilguts – datorsistēmu un datortīklu administrators
Ainārs Zābers – izpilddirektors
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Antra Ķīkule – iekšējās kontroles galvenā speciāliste
Ivo Meļķis – SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece
Viktors Kaņepe – Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Ivo Leitis – sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Pēteris Pētersons – Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalžu vadītājs
Ligita Sīmane – Valkas pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītāja
Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi un ierosina izņemt no
Darba kārtības (pielikumā) 30.jautājuma “Par veselības apdrošināšanu Valkas novada pašvaldībā” projektu,
jo jautājums netika izskatīts komitejās. Domes priekšsēdētājs lūdz deputātus nobalsot par piedāvāto darba
kārtību ar šīm izmaiņām.
Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2018.gada 27.decembra novada domes sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu ar nodibinājumu “Fonds “Sirds atsaucība”” par
neapdzīvojamo telpu izmantošanu Rūjienas ielā 3E, Valka.
2. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Individuālam uzņēmumam “Skroders”.
3. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”
realizācijai.
4. Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu.
5. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1 ,21.§) 14.pielikumā.
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Par saistošo noteikumu Nr.20 ”Par inženierkomunikāciju aizsardzību Valkas novadā” apstiprināšanu.
Par pabalsta piešķiršanu ***.
Par pabalsta piešķiršanu ***.
*** iesnieguma izskatīšana.
Par nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pilsētā Ceriņu iela 1A, atsavināšanas uzsākšanu.
Par zemesgabala Ērģemes pagastā “Ievu iela 5” atsavināšanas procedūras apturēšanu.
Par zemesgabala Kārķu pagastā “Līdumnieki” atsavināšanas procedūras apturēšanu.
Par zemesgabala Valkas pagastā “Bērzezers 148” atsavināšanas procedūras apturēšanu.
Par zemesgabala Kārķu pagastā “Dzirnavas” atsavināšanas procedūras apturēšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Valkā, Varoņu ielā 30 – 6, atsavināšanas procedūras izbeigšanu.
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 3.decembra rīkojuma Nr.111-v “Par Valkas
pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas tirdzniecības vietas nomu tirgus namiņā – kioskā”
apstiprināšanu.
Par Valkas novada domes Attīstības lietu komitejas locekļa ievēlēšanu.
Par Valkas novada domes Sociālo lietu komitejas locekļa ievēlēšanu.
Par Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas locekļa ievēlēšanu.
Par Valkas novada domes Finanšu komitejas locekļa ievēlēšanu.
Par Valkas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļa ievēlēšanu.
Par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas ceļu uzturēšanas ziemas periodā izmaksu
apstiprināšanu.
Par neizīrētu dzīvokļu Valkā, Merķeļa iela 13A-34 un Raiņa iela 18-39, atsavināšanas procesa
uzsākšanu.
Par nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā “Rozas” atsavināšanas procesa uzsākšanu.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Kārķu pagastā “Osiņas”.
Par saistošo noteikumu Nr.21 “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas
novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets””.
Par saistošo noteikumu Nr.22 “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas
novada pašvaldības 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets””.
Par saistošo noteikumu Nr.23 “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas
novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets””.
1.§
Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu ar nodibinājumu “Fonds “Sirds atsaucība””
par neapdzīvojamo telpu izmantošanu Rūjienas ielā 3E, Valka
_______________________________________________________________________________
(I.Meļķis)

Dome izskata nodibinājuma “Fonds “Sirds atsaucība””, reģistrācijas Nr.40008269761, 2018.gada
14.novembrī saņemto iesniegumu par 2018.gada 4.janvāra sadarbības līguma ar Valkas novada domi Nr.
VND/4-22/18/4 termiņa pagarināšanu par neapdzīvojamo telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā, izmantošanu.
Telpas nepieciešamas Nodibinājuma vajadzībām mantu uzglabāšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 17.decembra lēmumu
(protokols Nr.12, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar nodibinājumu “Fonds “Sirds atsaucība”” noslēgto sadarbības līgumu par neapdzīvojamo
telpu izmantošanu Valkā, Rūjienas ielā 3E (telpa Nr.25, 1.stāvs) līdz 2019.gada 31.decembrim
(ieskaitot).
2. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot grozījumus sadarbības līgumā ar
nodibinājumu “Fonds “Sirds atsaucība”” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.

2.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
Individuālam uzņēmumam “Skroders”
_____________________________________________________________
(I.Meļķis)
Dome izskata individuālā uzņēmuma „Skroders”, reģ. Nr.44102013281, juridiskā adrese Rīgas ielā
24, Valkā, Valkas novadā, 2018.gada 17.decembrī saņemto iesniegumu par neapdzīvojamo telpu Rīgas
ielā 24, Valkā nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada
17.decembra lēmumu (protokols Nr.12, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta a)apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar individuālo uzņēmumu „Skroders”, reģ. Nr.44102013281, juridiskā adrese: Rīgas iela
24, Valka, Valkas novads, noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 (kopējā platība 52 m², t.sk.
telpas pamatdarbībai 47,3 m², palīgtelpas 4,7 m²) nomas līguma termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim
(ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas
līgumā ar individuālo uzņēmumu „Skroders” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
3.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta
“Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”
realizācijai
____________________________________________________________________
(I.Markova, A.Sjademe)
Deputāts Viesturs Zariņš lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome 2018.gada 17.oktobrī ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/17/I/016, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi, ES un Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību un Sadarbības iestādes 2017.gada 5.decembra
lēmumu Nr.39-2-60/12710 par projekta iesnieguma “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības
attīstībai” apstiprināšanu ar nosacījumu, 2018.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.39-2-60/4890 par projekta
iesnieguma atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu un 2018.gada 5.oktobra atzinumu Nr.39-2-60/12501
par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.
Projekta mērķis ir Valkas pilsētas degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības
programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību,
palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā.
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes un to pamatojums:
1. Ražošanas teritorijas izveidošana īpašumā Ķieģeļceplis, Valkā – jaunas ražošanas ēkas un ar to
saistītās infrastruktūras būvniecība, teritorijas labiekārtošana un industriālo pieslēgumu
(elektroenerģijas) ierīkošana / jaudas palielināšana degradētajā teritorijā, lai veicinātu jaunu
uzņēmumu izveidošanos un / vai esošo uzņēmumu paplašināšanos.
2. Piebraucamā ceļa izbūve īpašumā Cepļa pļavas, Valkā – ceļa, kas uzskatāms par funkcionālu
savienojumu līdz atjaunotajai degradētajai teritorijai, un ar to saistītās infrastruktūras atjaunošana,
lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un noteikumiem atbilstošu transporta infrastruktūru jauniem un / vai
esošajiem uzņēmumiem.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā kā viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām noteikts – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu
un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana, un 15.panta pirmās daļas 10.punktā noteikta funkcija - sekmēt saimniecisko
darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu.
Projekta ietvaros:

1. tiks atjaunota Valkas pilsētas degradētā teritorija 3.7363 ha platībā, kas pielāgota jaunu komersantu
izveidošanai un / vai esošo komersantu paplašināšanai;
2. tiks jaunizveidotas 30 darbavietas atjaunotajā degradētajā teritorijā;
3. atjaunotajā degradētajā teritorijā esošie komersanti veiks nefinanšu investīcijas pašu
nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos EUR 1300000.-.
Projekta kopējās izmaksas pēc iepirkumiem EUR 3559899.33 :
• Attiecināmās izmaksas EUR 2456296.76
 ERAF finansējums EUR 1300000.-;
 Valsts dotācija EUR 65580.70;
 Pašvaldības finansējums EUR 1090716.07.
• Neattiecināmās izmaksas – pašvaldības finansējums EUR 1103602.57.
Pašvaldības finansējums kopā EUR 2194318.64.
Plānots saņemt avansu 90% apmērā no ERAF finansējuma EUR 1170000.-.
2016.un 2017.gados veikti maksājumi par EUR 21485.-.
2018. gadā saņemts aizņēmums un veikta samaksa par būvprojekta izstrādi EUR 40958.50.
Nepieciešams aizņēmums EUR 2327455.83.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 17.decembra lēmumu
(protokols Nr.12, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu un likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula), PRET – 3 deputāti (D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 2327455.83 (divi miljoni trīs simti divdesmit septiņi tūkstoši četri simti
piecdesmit pieci euro un 83 centi) projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības
attīstībai” realizācijai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. 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.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi.
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.§
Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu
_________________________________________
(I.Markova, V.A.Krauklis)
Lai nodrošinātu 2019.gada budžetā vienmērīgu un nepārtrauktu finanšu plūsmu, pašvaldības funkciju
nepārtrauktu izpildi, Valkas novada domei ir nepieciešams ņemt īstermiņa aizņēmumu EUR 250000,- (divi
simts piecdesmit tūkstoši euro) no Latvijas Republikas Valsts kases. Aizdevuma atmaksa jāveic līdz
saimnieciskā gada beigām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 17.decembra lēmumu
(protokols Nr.12, 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta un likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe,
A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai ņemt aizņēmumu EUR 250000,- (divi simti piecdesmit
tūkstoši euro) no Latvijas Republikas Valsts kases.
2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt līdz saimnieciskā gada (2019.gada) beigām
ar jūnija mēnesi, maksājot LR Valsts kases noteiktos procentus par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi.
5. Uzdot grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) 14.pielikumā
____________________________________________________________________
(G.Bašķis)
2018.gada 13.decembrī Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Guntis Bašķis ir iesniedzis iesniegumu ar ierosinājumu izveidot
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā jaunu traktora-automašīnas vadītāja amata vietu, jo nodaļai
no 2019.gada 1.janvāra jānodrošina A3 valsts galvenā autoceļa Valkas pilsētas tranzītielu pa Rīgas,
Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām 7,447 km garumā, reģionālo autoceļu - P22 pa
Tālavas ielu 2,714 km un P24 - pa Vienības gatvi un Rīgas ielu 2,3 km garumā, ikdienas uzturēšanu.
Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā ar novada domes 2018.gada 29.novembra lēmumu
(protokols Nr.11, 4.§) ir likvidēta nodaļas vadītāja amata vieta, pārdalot amatu pienākumus starp domes
izpilddirektora vietnieku, nodaļas vadītāja vietnieku un darbu vadītāju, tādējādi ieekonomējot finanšu
līdzekļus, bet palielinot šo speciālistu darba slodzi. Lai nodrošinātu efektīvāku nodaļas darbības pārvaldību,
novada domes izpilddirektora vietnieks - pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Guntis
Bašķis ierosina nodaļas saimnieciskās darbības dokumentācijas kārtošanai izveidot uzskaitveža amatu uz
0,4 amata likmēm.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 17.decembra lēmumu
(protokols Nr.12, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā jaunu amata vietu – traktora-automašīnas
vadītājs ar darba samaksu - minimālo stundas tarifa likmi ar iespējamo maksimālo darba algas
koeficientu 1,65 euro.
2. Izveidot Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā jaunu amata vietu – uzskaitvedis ar amata vietu
skaitu 0,4 likmes, ar darba algu EUR 655,00 par 1,0 amata likmi.
3. Izdarīt Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) šādus grozījumus:
3.1. apstiprināt 14.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 5.§)
14.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
par pilnu slodzi
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

Iespējamais
maksimālais darba
algas koeficients
/piemaksa EUR

1

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

900.00

2

Darbu vadītājs

1

800.00

3

Traktora - automašīnas vadītājs

7

Minimālā stundas likme

1.65

4

Ekskavatora vadītājs

2

Minimālā stundas likme

1.65

5

Veterinārārsta palīgs

1.2

Minimālā stundas likme

1.65

6

Sezonas strādnieks
zaļumsaimniecībā (7 mēneši)

1

Minimālā stundas likme

1.35

7

Kapsētas pārzinis

1

Minimālā stundas likme

1.15

8

Kapsētas pārzinis

1

Minimālā stundas likme

1.35

9

Strādnieks

13

Minimālā stundas likme

1.35

10

Strādnieks

1

Minimālā stundas likme

1.65

11

Strādnieks

1

Minimālā stundas likme

1.35+70 EUR

12

Apkopējs

0.75

430.00

13

Bērnu rotaļu laukuma uzraugs

1

Minimālā stundas likme

14

Strādnieks (5mēneši)

3

Minimālā stundas likme

15

Dārznieks (7 mēneši)

0.5

650.00

16

Uzskaitvedis

0.4

655.00

1.65

6.§
Par saistošo noteikumu Nr.20 ”Par inženierkomunikāciju aizsardzību Valkas novadā”
apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Dome izskata sagatavotos saistošos noteikumus, kuri izdoti ar mērķi Valkas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā aizsargāt inženierkomunikāciju tīklus, nodrošināt šo komunikāciju ekspluatācijas
pārraudzību, kā arī veikt to uzmērīšanu un aktualizēšanu topogrāfiskajā plānā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 17.decembra lēmumu
(protokols Nr.12, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11.punkta,
Aizsargjoslu likuma 35.panta pirmās daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20 “Par inženierkomunikāciju aizsardzību Valkas novadā”
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.20 “Par inženierkomunikāciju aizsardzību Valkas novadā”” triju dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2018.gada 27.decembrī

Nr.20
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 27.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 6.§.)

Par inženierkomunikāciju aizsardzību Valkas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 11.punktu,
Aizsargjoslu likuma 35.panta pirmo daļu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valkas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
administratīvajā teritorijā veicami ar būvdarbiem saistīti rakšanas darbi un rakšanas darbu atļaujas
izsniegšanas kārtību, tādējādi aizsargājot inženierkomunikāciju tīklus, kā arī veicot izbūvēto
inženierkomunikāciju uzmērīšanu un aktualizēšanu topogrāfiskajā plānā.
1.2. Noteikumos lietotie termini:
1.2.1. avārijas darbi – darbi, kas tiek veikti, lai novērstu avāriju;
1.2.2. rakšanas darbi – darbi, kas saistīti ar rakšanu dziļāk par 30 cm;
1.2.3. defektu akts – dokuments, kuru sagatavo par avārijas vai citiem ekspluatācijas laikā radītiem
būves bojājumiem, bojājuma vietu un laiku, un kuru paraksta attiecīgo dienestu atbildīgās
amatpersonas;
1.2.4. izpildītājs - persona, kura veic rakšanas darbus;
1.2.5. pasūtītājs - persona, kuras uzdevumā tiek veikti būvdarbi;
1.2.6. rakšanas darbu atļauja – noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt
rakšanas darbus konkrētā vietā un laikā;
1.2.7. transportbūvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zona – normatīvajos aktos noteikta
teritorija, neatkarīga no ielu sarkano līniju izvietojuma, kuras uzdevums ir aizsargāt transporta
būves un inženierkomunikācijas no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un
drošību;
1.2.8. sarkanā līnija - pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo
ceļa, ielas vai piebrauktuves, inženierkomunikāciju koridoru izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā
nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no
apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas.
1.3. Noteikumi ir obligāti visām personām, kas izstrādā būvprojektus, veic būvdarbus un veic rakšanas
darbus.
1.4. Aizliegts veikt rakšanas darbus bez rakšanas darbu atļaujas (turpmāk – atļauja) saņemšanas:
1.4.1. ielu sarkano līniju robežās;
1.4.2. transportbūvju, inženierkomunikāciju un citu objektu ekspluatācijas aizsardzības zonā;
1.4.3. laukumos, pagalmos un zaļajā zonā publiskās izmantošanas teritorijās.
1.5. Jauna asfaltbetona seguma uzlaušana aizliegta:
1.5.1. uz ietvēm - divus gadus pēc tā uzklāšanas;
1.5.2. ielas braucamajā daļā – piecus gadus pēc tā uzklāšanas.
1.6. Šo noteikumu 1.5.punkta nosacījumi neattiecas uz avārijas darbiem.
1.7. Ja rakšanas darbu (izņemot avārijas darbus) veikšanas laikā paredzēta transporta kustības slēgšana,
tā saskaņojama ar uzņēmumu, kas veic regulāros pasažieru pārvadājumus.
1.8. Laikā no 1. novembra līdz 15. martam atļaujas netiek izsniegtas darbiem, kas ir saistīti ar ielu vai ietvju
seguma uzlaušanu (izņemot avārijas darbus). Minētajā laikā atļauja var tikt izsniegta gadījumā, ja
darbu veikšanai ir labvēlīgi laika apstākļi.
2. Rakšanas darbu atļaujas saņemšanas kārtība
2.1. Rakšanas darbu atļaujas saņemšanai Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:
2.1.1.pieteikums rakšanas darbu veikšanai (1.pielikums);
2.1.2.izkopējums no saskaņota būvprojekta vai veicamo darbu skice, kura izstrādāta uz topogrāfiskā
vai zemes situācijas un apgrūtinājuma plāna;
2.1.3.zemes īpašuma piederību apliecinošs dokuments vai rakstisks saskaņojums ar zemes
īpašnieku, ja atļaujas pieteicējs nav zemes īpašnieks;
2.1.4.transporta kustības organizācijas shēma, ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības
izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta, novirzīta pa citu maršrutu);

2.1.5.avārijas gadījumā – defektu akts.
2.2. Lai saņemtu rakšanas darbu atļauju, pasūtītājam jāiesniedz Pašvaldībā saskaņojumi no institūcijām,
kuras atzīmētas Rakšanas darbu saskaņošanas veidlapā (2. pielikums).
2.3. Rakšanas darbu atļauja (3.pielikums) vai motivēts atteikums tiek izsniegts 4 (četru) darba dienu laikā
pēc Rakšanas darbu veidlapā pieprasīto saskaņojumu iesniegšanas Pašvaldībā. Rakšanas darbu
atļaujas tiek reģistrētas.
3. Inženierkomunikāciju aizsardzības prasības rakšanas darbu veikšanas laikā
3.1. Rakšanas darbu laikā objektā jābūt rakatļaujai un ar to saistītai dokumentācijai.
3.2. Rakšanas darbi pieļaujami tikai atļaujā norādītajās robežās.
3.3. Ja darbu izpildītājs nevar iekļauties atļaujā noteiktajā termiņā, atļauja ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms
termiņa beigām jāpagarina.
3.4. Par uzrādīto inženierkomunikāciju saglabāšanu atbildīga ir persona, kurai izsniegta atļauja.
3.5. Veicot rakšanas darbus transporta un gājēju kustības vietās, par darbu izpildi atbildīgajai personai
jānodrošina transporta un gājēju kustības drošība.
3.6. Rokot un aizberot tranšejas un būvbedres pazemes inženierkomunikāciju izbūvei, kā arī virszemes
būves būvējot uz brauktuvēm, ietvēm, laukumiem un citās labiekārtotās teritorijās, jāievēro šādi
noteikumi:
3.6.1.tranšejas platumam jābūt minimālam atkarība no komunikāciju izmēra, tranšejas dziļuma un
grunts apstākļiem, asfaltbetona segumu atļauts uzlauzt, sagriežot to tranšejas virsplatuma joslā
ar asfalta griezējiem;
3.6.2.tranšejas un būvbedres, kuras ir dziļākas par gruntsūdens līmeni, jārok ar iepriekšēju
gruntsūdens atsūknēšanu;
3.6.3.tranšejas un būvbedres, kas atrodas uz ielas braucamās daļas, gājēju ietves vai laukuma,
jāaizber ievērojot atbilstošu būvdarbu tehnoloģiju;
3.6.4.ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un šahtām atļauts nosūknēt lietus ūdens novadīšanas sistēmā
ar noteikumu, ja pie notekas ierīko smilšu un atkritumu savācēju;
3.6.5.aizliegts ūdeni sūknēt tieši uz brauktuves, ietves, pievedceļa, laukuma, pagalmā;
3.6.6.aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās zīmes, ģeodēziskos punktus, aku
vākus, gūlijas, sadales skapjus, kokus, krūmus, apstādījumus u.c.;
3.7. Pēc pazemes inženiertīklu izbūves vai pārbūves beigām jāveic šādi darbi:
3.7.1.aizbērtā tranšeja līdz ielas seguma un ietvju atjaunošanai jāuztur satiksmei un gājējiem drošā
stāvoklī;
3.7.2.Izpildītājam ir jānovērš rakšanas vietas iesēduma defekti šo noteikumu 6.4.punktā noteiktajā
garantijas laikā, par defekta novēršanas termiņu vienojoties ar Pašvaldību, bet ne ilgāk kā 1
mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas par defekta konstatēšanu;
3.7.3.izpildītājam liekā grunts un materiāli jāaizvāc un darba vieta jānotīra pēc iespējas īsākā laikā,
bet ne ilgāk kā 1 nedēļas laikā pēc tranšejas aizbēršanas;
3.7.4.trīs mēnešu laikā pēc rakšanas darbu pabeigšanas Pašvaldībā jāiesniedz izpilddokumentācija
(pdf formātā) – izpilduzmērījums ar saskaņojumiem, uz kura ir Attīstības un plānošanas nodaļas
spiedoga atzīme par datu reģistrāciju augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē.
4. Izpilduzmērījums un tā sagatavošanas kārtība
4.1. Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves un pirms tranšejas aizbēršanas sagatavo
izpilduzmērījumu.
4.2. Izpilduzmērījumam jābūt noformētam elektroniski vektordatu formā (*.dgn vai *.dwg) un *pdf formātā,
uzrādot horizontālās piesaistes un vertikālās atzīmes.
4.3. Izpilduzmērījumam jāatbilst Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr.281 “Augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” prasībām;
4.4. Izpilduzmērījuma iesniegšana, saskaņošana un reģistrēšana veicama atbilstoši Valkas novada domes
2016.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.22 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Valkas novadā”.
5. Avārijas darbi
5.1. Par avārijas likvidācijas darbu izpildi ir atbildīga persona, kuras pārziņā ir pazemes
inženierkomunikācijas.
5.2. Avārijas likvidēšanas darbi pazemes inženiertīklos jāsāk nekavējoties pēc avārijas signāla
saņemšanas. Tos ir tiesības veikt pirms rakšanas darbu atļaujas saņemšanas, ievērojot pārējo
inženiertīklu aizsardzības noteikumus. Avārijas defektu akti jāiesniedz Pašvaldībā 1 (vienas) darba
dienas laikā pēc darbu uzsākšanas.

6. Atjaunošanas darbu kārtība un garantijas
6.1. Par visiem inženierkomunikāciju izbūves un pārbūves darbiem, ieskaitot avāriju likvidācijas darbus un
seguma atjaunošanu, ir atbildīgs to pasūtītājs.
6.2. Pēc darbu pabeigšanas un šo noteikumu 3.7.4. punktā norādīto dokumentu saņemšanas, Pašvaldības
atbildīgā amatpersona rakšanas darbus pieņem, veicot ierakstu rakšanas darbu atļaujā.
6.3. Ja nepieciešama ielu un ietvju seguma atjaunošana, darbi jāveic Būvkomersantu reģistrā reģistrētai
personai.
6.4. Atjaunotā seguma garantijas termiņam jābūt vismaz 36 mēneši.
6.5. Ja Izpildītājs neievēro normatīvo aktu prasības, atļaujas izsniedzējam ir tiesības rakšanas darbus
pārtraukt vai anulēt rakšanas darbu atļauju, uzliekot par pienākumu pasūtītājam sakārtot rakšanas
vietu tādu, kāda tā bija pirms rakšanas darbu uzsākšanas.
7. Atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu
7.1. Par šo noteikumu pārkāpšanu personai var piemērot administratīvo sodu.
7.2. Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas sastādīt Valkas novada pašvaldības policijas darbinieki.
7.3. Par saistošo noteikumu 1.4. un 1.5. punktos minēto nosacījumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu no
150 līdz 350 euro.
7.4. Par saistošo noteikumu 3.6.5., 3.6.6. un 3.7.3. apakšpunktā minēto nosacījumu pārkāpšanu izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 150 euro apmērā.
7.5. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz sastādītajiem administratīvo pārkāpumu
protokoliem, izskata Valkas novada Administratīvā komisija.
7.6. Naudas soda uzlikšana un tā nomaksāšana neatbrīvo no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas un
atjaunošanas darbu veikšanas.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis
1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.20
“Par inženierkomunikāciju aizsardzību Valkas novadā”

Iesniedzējs:
_____________________________________________________________________
(juridiskai personai - nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
_____________________________________________________________________
(fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods)
Adrese_______________________________________________
tālruņa Nr.________________ e-pasts________________________
PIETEIKUMS
rakšanas darbu veikšanai
Lūdzu izsniegt rakšanas darbu atļauju:
būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, nojaukšanas, atjaunošanas, avārijas
(vajadzīgo pasvītrot)
darbu veikšanai adresē:
_____________________________________________________________________
1. Darbu veikšanas zona un ilgums:
- ielās:
brauktuve _______ dienas

ietve _______ dienas
zaļā zona _______ dienas
- pārējā teritorijā ________dienas
2. Atjaunošanas darbu termiņš __________________________________________________
3. Atbildīgais par rakšanas darbu veikšanu _________________________________
tālr. ____________
4. Darbu izpildes laiks: sākums 201___.gada „_____” ________________
beigas 201__.gada „_____” ________________

5. Brauktuves _____________________ atjaunošana visā ielas platumā _______m²,
(seguma veids)
_________(m) platā joslā,________ m² platībā, garantija _______mēneši.
6. Ietves ________________________atjaunošana _________ m²,
(seguma veids)
garantija ______ mēneši.

7. Zaļās zonas atjaunošana, uzberot melnzemi un iesējot zāli un pārējā teritorijā ________ m² .
8. Pievienoti šādi dokumenti:
 izkopējums no būvprojekta vai veicamo darbu skice;
 zemes īpašuma piederību apliecinošs dokuments vai rakstisks saskaņojums ar zemes
īpašnieku, ja atļaujas pieteicējs nav zemes īpašnieks;
 transporta kustības organizācijas shēmas, ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības
izmaiņām;
 avārijas gadījumā – defektu akts;
 cits__________________________________________.
(norādīt)
Pasūtītājs ___________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
20___.gada “___”___________________

2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.20
“Par inženierkomunikāciju aizsardzību Valkas novadā”

Iesniedzējs:
_____________________________________________________________________
(juridiskai personai - nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
_____________________________________________________________________
(fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods)
Adrese _________________________

tālruņa Nr.________________

Rakšanas darbu saskaņošana
_______________________________________________________________
(Objekta nosaukums, atrašanās vieta)
INSTITŪCIJA
1. Valkas novada Būvvalde
Semināra iela 9, Valka
Tel.64707491
2. Valkas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļa
Beverīnas iela 3, Valka
Tel.64707499
3. Valkas novada domes
Ūdenssaimniecības un kanalizācijas nodaļa
Rīgas iela 22, Valka
Tel.64723402
4. Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļa
Rīgas iela 22, Valka
Tel.64722332
5. Valkas novada domes Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļa
Raiņa iela 25a, Valka
Tel.64722503
6. ______________________________
______________________________
zemes īpašnieks
7. VUGD Vidzemes reģiona brigādes
Valkas daļa
Vienības gatve 11, Valka
Tel. 67439170
8. VAS Latvijas valsts ceļi
Smiltenes nodaļa
Daugavas iela 1A, Smiltene
Tālrunis: 64774892
9. VAS „Latvijas dzelzceļš”
Galvenā inženiera daļa
Gogoļa iela 3, Rīga
Tel. 67234732, 67234434, 67234612
10. SIA Lattelecom
Semināra 21, Valka
Tel.26553060

saskaņojums pirms
darbu uzsākšanas

saskaņojums pēc darbu
pabeigšanas

11. AS „Sadales tīkls”
Raiņa iela 12, Valmiera
Pieņem Otrdienās, Piektdienās no 8:30-12:00
“ZETI”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads
Pieņem Otrdienās, Piektdienās no 8:30-12:00
12. SIA „LPG” Valmieras GUS
Valkas iecirknis
(paraksts un atšifrējums)
Valka, Vienības gatve 2
Tel. 64723755
13. VZD Vidzemes nodaļa,
(paraksts un atšifrējums)
Rīgas 47, Valmiera
Tel. 64225027
14. Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta Vidzemes reģionālais centrs
Rīgas iela 47a, Valmiera
Tel. 67337200
15. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes
Valkas iecirknis
Tālavas iela 4, Valka
Tel.64781822
16. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi” Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa
Valkas sektors
Rīgas iela 65, Gulbene
Tel. 27844293
17. SIA „VTU Valmiera”
"Brandeļi", Brandeļi, Kocēnu pagasts,
Kocēnu novads
Te. 64229460
18. SIA „Valkas Namsaimnieks”
Rīgas 22, Valka
Tel.64781272
19. SIA "Valkas Elektrons"
Rīgas iela 24, Valka
Tel.64723778
20. SIA “Valkas Gaisma”
Rīgas iela 22, Valka
Tel.29952510
21. Valkas novada
_______________________ pagasta pārvalde

Apņemos ievērot rakšanas darbu noteikumus, darbus veikt noteiktajā laikā un apliecinu, ka
minētais objekts pilnībā nodrošināts ar: 1)vajadzīgajiem materiāliem, 2) darbaspēku, 3) tipveida
aizsargžogu, 4) nepieciešamajām ceļa zīmēm.
__________________________
(personas paraksts un tā atšifrējums)
20___. gada „_____”.___________

3.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.20
“Par inženierkomunikāciju aizsardzību Valkas novadā”

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134, A/S “SEB BANKA”, kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

ATĻAUJA Nr.
Rakšanas darbu veikšanai
Valka

Izsniegta:
derīga līdz:

Atļaujas saņēmējs
__________________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, adrese;
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese)

Objekta nosaukums

_______________________________________________________

Atrašanās vieta ___________________________________________________________________
Par rakšanas darbiem atbildīgā persona _________________________________________________
____________________________________________________________________________
Darbu raksturojums ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1. Pēc darbu pabeigšanas rakšanas vietu sakārtot (ielu, ietvju seguma atjaunošana, apzaļumošanas darbi)
līdz 20___.gada „___”__________________
2. Darbus atļauts veikt:
no 20___.gada „___” _________________ līdz 20___.gada „___”___________________
Valkas novada domes atbildīgais speciālists ___________________________________________
(paraksts, tā atšifrējums)
20___.gada “ ____“ ___________________
3. Pagarinājums:
No 20___.gada “__”_________________ līdz 20___.gada “__”__________________
Valkas novada domes atbildīgais speciālists___________________________________________
(paraksts, tā atšifrējums)
20___.gada “_____” _________________
4. Seguma atjaunošanas un apzaļumošanas:
4.1. darbus nodeva:
izpildītāja ____________________________________________________________________
(organizācijas nosaukums, adrese)
atbildīgā persona __________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
4.2. darbus pieņēma:
Valkas novada domes atbildīgais speciālists___________________________________________
(paraksts, tā atšifrējums)

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.20
“Par inženierkomunikāciju aizsardzību Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu
4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Valkas novada dome laikā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada
1.oktobrim atcēla visus Valkas novada veidojošo bijušo vietējo
pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus. Līdz ar to tika atcelts
regulējums Valkas pilsētā un pagastos, kas līdz šim regulēja
rakšanas darbu atļauju izsniegšanas kārtību. Jauni saistošie
noteikumi attiecīgajā jomā netika pieņemti, kaut rakšanas darbu
atļaujas joprojām tika izsniegtas. Lai ieviestu vienotu un noteiktu
praksi, kādā tiek izsniegtas rakšanas darbu atļaujas un veikti
rakšanas darbi, tādējādi veicot inženierkomunikāciju aizsardzību,
nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valkas novada
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā
veicami ar būvdarbiem saistīti rakšanas darbi un rakšanas darbu
atļaujas
izsniegšanas
kārtību,
tādējādi
aizsargājot
inženierkomunikāciju
tīklus,
kā
arī
veicot
izbūvēto
inženierkomunikāciju uzmērīšanu un aktualizēšanu topogrāfiskajā
plānā.
Saistošie noteikumi neietekmē pašvaldības budžetu.

Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi.

Varētu nedaudz palielināties Attīstības un plānošanas nodaļas
noslodze reģistrējot izbūvētās inženierbūves augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas datu bāzē, jo līdz šim ne visi, kas
saņēma rakšanas darbu atļauju, veica uzmērījumus.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

7.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
__________________________________________________
(V.Zariņš)
2017.gada 30.novembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***” [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 17.decembra lēmumu
(protokols Nr.12, 11.§) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt [..]
8.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
__________________________________________________
(V.Zariņš)
2017.gada 30.novembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***” [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 17.decembra lēmumu
(protokols Nr.12, 12.§) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa

likuma 15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt [..]
9.§
*** iesnieguma izskatīšana
(D.Bašķe, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2018.gada 5.decembrī ir saņēmusi ***, dzīvo ***ielā ***, *** iesniegumu[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2018.gada 17.decembra lēmumu
(protokols Nr.7, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula), PRET – 2 deputāti (D.Bašķe,
V.Zariņš), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apmaksāt [..]
10.§
Par nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pilsētā Ceriņu iela 1A, atsavināšanas uzsākšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads 2018.gada 30.novembra
iesniegumu par nekustamā īpašuma Valkā, Ceriņu iela 1A, kadastra numurs 9401 008 5113 atsavināšanas
procedūras uzsākšanu [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 13.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 2.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 2.daļas un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.

Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pilsētā Ceriņu iela 1A, kadastra
numurs 9401 008 5113, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 5113, platība
0.0554ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā un uz zemes vienības
esošas garāžu ēkas, kurai līdz šī lēmuma pieņemšanas brīdim nav veikta ēkas kadastrālā uzmērīšana
un tā nav reģistrēta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā, atsavināšanas
procedūru, paredzot ēkas kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada
budžetā.
Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes
vārda.
Pēc nekustamā īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības
īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas,
organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma izsolei.
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.
11.§
Par zemesgabala Ērģemes pagastā “Ievu iela 5” atsavināšanas procedūras apturēšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)

Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada pašvaldībai
piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam Ērģemes pagastā „Ievu iela 5”, kadastra
apzīmējums 9452 008 0131,[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 13.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 3.§) un vadoties no 2011.gada 1.februāra

Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un
9.2.punkta; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 92.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Līdz ēku īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz atsavinātāja vārda, apturēt nekustamā
īpašuma “Ievu iela 5”, Ērģeme, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 9452 008 0131, platība 0.1873ha, atsavināšanas procedūru.
2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Ievu iela 5”, ar kadastra apzīmējumu 9452 008
0131, platība 0.1873ha, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā
– Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
12.§
Par zemesgabala Kārķu pagastā “Līdumnieki” atsavināšanas procedūras apturēšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada pašvaldībai
piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam Kārķu pagastā „Līdumnieki”, kadastra
apzīmējums 9466 009 0148, [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 13.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 4.§) un vadoties no 2011.gada 1.februāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un
9.2.punkta; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 92.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Līdz ēku īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz atsavinātāju vārda, apturēt nekustamā
īpašuma “Līdumnieki”, Kārķu pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9466 009 0148, platība 0.6900ha, atsavināšanas procedūru.
2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Līdumnieki”, ar kadastra apzīmējumu 9466 009
0148, platība 0.6900ha, Kārķu pagasts, Valkas novads.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā
– Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
13.§
Par zemesgabala Valkas pagastā “Bērzezers 148” atsavināšanas procedūras apturēšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada pašvaldībai
piederošajam nekustamajam īpašumam – 30/128 domājamām daļām no zemes gabala Valkas pagastā
„Bērzezers 148”, kadastra apzīmējums 9488 003 0204,[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 13.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 5.§) un vadoties no 2011.gada 1.februāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un
9.2.punkta; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 92.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Līdz *** piekrītošo domājamo daļu no ēku īpašuma “Bērzezers 148” nostiprināšanai zemesgrāmatā,
apturēt nekustamā īpašuma “Bērzezers 148”, Valkas pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0204, platība 0.0656ha, atsavināšanas procedūru.
2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Bērzezers 148”, ar kadastra apzīmējumu 9488
003 0204, platība 0.0656ha, Kārķu pagasts, Valkas novads.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā
– Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
14.§
Par zemesgabala Kārķu pagastā “Dzirnavas” atsavināšanas procedūras apturēšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada pašvaldībai
piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam Kārķu pagastā „Dzirnavnieki”, kadastra
apzīmējums 9466 005 0194, [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 13.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 6.§) un vadoties no 2011.gada 1.februāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un
9.2.punkta; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 92.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Līdz ēku īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, apturēt nekustamā īpašuma “Dzirnavnieki”,
Kārķu pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0194,
platība 0.8801ha, atsavināšanas procedūru.
2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Dzirnavnieki”, ar kadastra apzīmējumu 9466 005
0194, platība 0.8801ha, Kārķu pagasts, Valkas novads.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā
– Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
15.§
Par dzīvokļa īpašuma Valkā, Varoņu ielā 30 - 6, atsavināšanas procedūras izbeigšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Ar Valkas novada domes 2018.gada 31.maija sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 20.§), tika nolemts
uzsākt atsavināšanas procedūru Valkas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa Valkā, Varoņu iela 30-6,
kadastra numurs 9401 900 1452, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0305
001 006, kopējā platība 60.3 m 2 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
Nekustamais īpašums – dzīvoklis, Valkas novada Valkā, Varoņu iela 30-6, kadastra numurs 9401 900
1452, ir Valkas novada domes īpašums, ko apliecina 2018.gada 13.septembra ieraksts Valkas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4926.
Tomēr, šobrīd ir konstatēts, ka minētais dzīvokļa īpašums ir nepieciešams pašvaldībai un nav
nododams atsavināšanai.
Lai aktualizētu Valkas novada domes grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaiti un saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.punktu, kas
nosaka, ka atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo līdzekļu sastāvā,
atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš neparedzamu) apstākļu dēļ
atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt
izmantot budžeta iestādes darbības nodrošināšanai. Atsavināšanai paredzēto aktīvu atjauno ilgtermiņa
ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā un nolieto (amortizē) atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši
iepriekš noteiktajam lietderīgās lietošanas laikam, sākot no nākamā mēneša pēc aktīva atjaunošanas
ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, nepieciešams veikt ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 13.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”

21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe,
A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt nekustamā īpašuma - dzīvokļa Valkā, Varoņu iela 30-6, kadastra numurs 9401 900 1452, kas
sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0305 001 006, kopējā platība 60.3m 2,
atsavināšanas procedūru.
2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā dzīvokļa īpašumu Valkā, Varoņu iela 30-6, kadastra numurs
9401 900 1452.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā
– Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
16.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
___________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2018.12.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12 ) ,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.pantiem, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zari), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. P i e š ķ i r t [..]
17.§
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 3.decembra rīkojuma Nr. 111-v
“Par Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas tirdzniecības vietas nomu
tirgus namiņā – kioskā” apstiprināšanu
(V.Zariņš)
Valkas novada dome Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētā projekta “Vietējo
produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā” ietvaros ir pasūtījusi izgatavot trīs tirgus namiņus
– kioskus, kurus izmantot gan ielu tirdzniecībā, gan Valkas novada gadatirgos. Namiņi - kioski ir izgatavoti
par kopējo summu EUR 12555.57 bez PVN. Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas
Finanšu analītiķis ir veicis aprēķinu namiņu – kiosku nomas maksai.
Tā kā minētos namiņus – kioskus Ziemassvētku noskaņas radīšanai ir paredzēts izmantot jau 2018.gada
decembra mēnesī pirms kārtējās domes sēdes, tad 2018.gada 3.decembrī Valkas novada domes
priekšsēdētājs izdeva rīkojumu Nr.111-v “Par Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
tirdzniecības vietas nomu tirgus namiņā - kioskā”.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” 16.15.apakšpunktu domes priekšsēdētājs ārkārtas gadījumos izdod rīkojumus par
jautājumiem, kas ir domes kompetencē, kuri pēc tam apstiprināmi tuvākajā domes sēdē.
Saskaņā ar finanšu analītiķa izstrādāto kalkulāciju noteikta maksa:
1) par vienas tirdzniecības vietas tirgus namiņā-kioskā nomu par 1 dienu – EUR 1,65 bez PVN.
2) par vienas tirdzniecības vietas tirgus namiņā-kioskā nomu gadatirgū par 1 dienu – EUR 2,89 bez
PVN.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta
a) apakšpunkta un Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” 16.15.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 3. decembra rīkojumu Nr.111-v “Par Valkas
pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas tirdzniecības vietas nomu tirgus namiņā – kioskā”.
2. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.

4. Lēmums stājas spēkā pieņemšanas brīdī.
18.§
Par Valkas novada domes Attīstības lietu komitejas locekļa ievēlēšanu
_______________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome izskata novada domes deputāta Aivara Sjademes 2018.gada 10.decembra
iesniegumu ar lūgumu iekļaut Attīstības lietu komitejas sastāvā.
2018.gada 29.novembra Valkas novada domes sēdē tika izbeigtas deputāta Valda Šaicāna pilnvaras
(protokols Nr.11, 21.§). Līdz ar to Attīstības lietu komitejā ir vakanta viena komitejas locekļa vieta (iepriekš
bija Valdis Šaicāns).
Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.pantu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Attīstības lietu komitejā ievēlēt deputātu Aivaru Sjademi.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
19.§
Par Valkas novada domes Sociālo lietu komitejas locekļa ievēlēšanu
_______________________________________________________
(V.Zariņš)
2017.gada 16.jūnijā Valkas novada domes sēdē tika apstiprināta Sociālo lietu komiteja 7 locekļu sastāvā
(protokols Nr.7,7.§).
2018.gada 29.novembra Valkas novada domes sēdē tika izbeigtas deputāta Anda Sulas pilnvaras
(protokols Nr.11,18.§). Līdz ar to Sociālo lietu komitejā ir vakanta viena komitejas locekļa vieta (iepriekš bija
Andis Sula).
Valkas novada vēlēšanu komisijas 2018.gada 3.decembra sēdē (protokols Nr.2) Anda Sulas vietā par
Valkas novada domes deputātu tika apstiprināts Vilmārs Vesingi.
V.Vesingi devis savu piekrišanu darboties Sociālo lietu komitejā.
Likuma „Par pašvaldībām” 55.panta 1.daļa nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz vienas domes
komitejas loceklim.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Sociālo lietu komitejā ievēlēt deputātu Vilmāru Vesingi.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
20.§
Par Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas locekļa ievēlēšanu
_______________________________________________________
(V.Zariņš)
2017.gada 16.jūnijā Valkas novada domes sēdē tika apstiprināta Saimniecisko lietu komiteja 7 locekļu
sastāvā (protokols Nr.7,6.§).
2018.gada 29.novembra Valkas novada domes sēdē tika izbeigtas deputāta Anda Sulas pilnvaras
(protokols Nr.11,18.§) un deputāta Valda Šaicāna pilnvaras (protokols Nr.11, 21.§). Līdz ar to Saimniecisko
lietu komitejā ir vakanta viena komitejas locekļa vieta (iepriekš bija Andis Sula).
Valkas novada vēlēšanu komisijas 2018.gada 3.decembra sēdē (protokols Nr.2) par Valkas novada
domes deputātu Valda Šaicāna vietā tika apstiprināts Aivars Gailis un Anda Sulas vietā tika apstiprināts
Vilmārs Vesingi.
Aivars Gailis novada domes sēdē deva savu piekrišanu darboties Saimniecisko lietu komitejā.
Likuma „Par pašvaldībām” 55.panta 1.daļa nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz vienas domes
komitejas loceklim.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Saimniecisko lietu komitejā ievēlēt deputātu Aivaru Gaili.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
21.§
Par Valkas novada domes Finanšu komitejas locekļa ievēlēšanu
_______________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome izskata novada domes deputātes Daces Bašķes 2018.gada 17.decembra
iesniegumu ar lūgumu iekļaut Finanšu komitejas sastāvā.
2018.gada 29.novembra Valkas novada domes sēdē tika izbeigtas deputāta Valda Šaicāna pilnvaras
(protokols Nr.11,21.§). Līdz ar to Finanšu komitejā ir vakanta viena komitejas locekļa vieta (iepriekš bija
Valdis Šaicāns).
Likuma „Par pašvaldībām” 55.panta 1.daļa nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz vienas domes
komitejas loceklim.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Finanšu komitejā ievēlēt deputāti Daci Bašķi.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
22.§
Par Valkas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļa ievēlēšanu
_______________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2017.gada 16.jūnijā Valkas novada domes sēdē tika apstiprināta Izglītības, kultūras un sporta komiteja
7 locekļu sastāvā (protokols Nr.7,5.§).
2018.gada 29.novembra Valkas novada domes sēdē tika izbeigtas deputāta Valda Šaicāna pilnvaras
(protokols Nr.11,21.§) un deputāta Anda Sulas pilnvaras (protokols Nr.11,18.§) . Līdz ar to Izglītības,
kultūras un sporta komitejā ir vakanta viena komitejas locekļa vieta (iepriekš bija Valdis Šaicāns).
Valkas novada vēlēšanu komisijas 2018.gada 3.decembra sēdē (protokols Nr.2) par Valkas novada
domes deputātu Valda Šaicāna vietā tika apstiprināts Aivars Gailis un Anda Sulas vietā tika apstiprināts
Vilmārs Vesingi.
V.Vesingi novada domes sēdē deva savu piekrišanu darboties Izglītības, kultūras un sporta komitejā.
Likuma „Par pašvaldībām” 55.panta 1.daļa nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz vienas domes
komitejas loceklim.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izglītības, kultūras un sporta komitejā ievēlēt deputātu Vilmāru Vesingi.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
23.§
Par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas ceļu uzturēšanas ziemas periodā
izmaksu apstiprināšanu
_______________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas rīcībā ir nepieciešamā tehnika un resursi, lai ziemas
periodā varētu nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ceļu apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši visām
kvalitātes prasībām. Šo pakalpojumu nodrošināšanai ir nepieciešams noteikt izmaksas, kas saistītas ar ceļu
uzturēšanu un apsaimniekošanu.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir / nav atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,

A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas ceļu uzturēšanas ziemas periodā izmaksas
pielikumā.
2. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.12,23.§)

Valkas novada Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas ceļu uzturēšanas ziemas
periodā izmaksas

Nr.
p.
k.
1.
2.
3.

Pakalpojuma veids
Autoceļa attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 9m
Autoceļa attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 6m
Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrās sāls
kaisīšanu izkaisot 20g/m 2

km
km

Cena bez
PVN,
EUR
6,72
4,70

Mērvienī
ba

km

21,96

4.

Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrās sāls
kaisīšanu izkaisot 20g/m 2

km

14,86

5.

Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrās sāls
kaisīšanu izkaisot 30g/m 2

km

29,58

6.

Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrās sāls
kaisīšanu izkaisot 30g/m 2

km

19,94

7.

Slīdamības samazināšana ar mitro sāli ceļa platumam līdz 9m izkaisot
20g/m2
Slīdamības samazināšana ar mitro sāli ceļa platumam līdz 6m izkaisot
20g/m2
Slīdamības samazināšana ar mitro sāli ceļa platumam līdz 9m izkaisot
30g/m2
Slīdamības samazināšana ar mitro sāli ceļa platumam līdz 6m izkaisot
30g/m2
Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu uz brauktuves izkaisot
vidēji 0.64t/km

km

16,73

km

11,65

km

24,35

km

16,73

km
100m2
100m2

22,47
2,67
2,67

100m2

3,99

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

Gājēju un velosipēdu celiņu attīrīšana no sniega
Autobusu pieturvietu un atpūtas vietu attīrīšana no sniega
Gājēju un velosipēdu celiņu slīdamības samazināšana kaisot ar smilts-sāls
maisījumu

24.§
Par neizīrētu dzīvokļu Valkā, Merķeļa iela13A-34 un Raiņa iela 18-39,
atsavināšanas procesa uzsākšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome izskata SIA “Valkas Namsaimnieks” ierosinājumu nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošos dzīvokļus Valkā, Merķeļa iela 13A-34 un Raiņa iela 18-39, jo abiem minētajiem dzīvokļiem jau
šobrīd ir liels komunālo maksājumu parāds. Tādēļ, lai kaut daļēji kompensētu uzkrāto komunālo maksājumu
parādu būtu saimnieciski lietderīgi nodot minētos dzīvokļus pārdošanai izsolē.

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un ir lietderīgi to nodot
atsavināšanai.
Dzīvokļu izvietojums neatbilst tādu personu vajadzībām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, jo mājās
nav liftu, līdz ar to Dome nevar tos pilnvērtīgi izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai noteiktām
personu kategorijām.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībai
ir tiesības iegūt un atsavināt nekustamo īpašumu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības pienākums ir racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm
to funkciju nodrošināšanai.
Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta 2.daļā ir norādīts, ka dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sastāv no
atsevišķā īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas. Dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošais
atsevišķais īpašums un kopīpašuma domājamā daļa tiesiski nav atdalāmi.
Dzīvoklis Valkā, Merķeļa ielā 13A - 34, sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0820
004 034, platība 67.4m 2 (ar lodžiju) un 674/38402 kopīpašuma domājamām daļām. Dzīvoklis atrodas
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 3.stāvā, tajā ir 3 istabas, telpas iekšējais augstums 2,48 m,
labiekārtots. 2018.gadā daudzdzīvokļu mājai veikta atjaunošana (renovācija), dzīvoklis atrodas ēkas vidus
daļā.
Dzīvoklis Valkā, Raiņa ielā 18-39, sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001
039, platība 52.8m2 (ar lodžiju) un 528/30660 kopīpašuma domājamām daļām. Dzīvoklis atrodas
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 3.stāvā. Tajā ir 2 istabas, telpas iekšējais augstums 2,50 m, labiekārtots
dzīvoklis, 2018.gadā mājai veikta atjaunošana (renovācija), dzīvoklis atrodas ēkas vidus daļā.
Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta 2.daļu, dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā
ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Minēto dzīvokļu īpašuma tiesības uz lēmuma pieņemšanas brīdi nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, publisku personu mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot
tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 12.pantu, atsavinot dzīvokļa īpašumu, pārējiem attiecīgās
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem nav pirmpirkuma un izpirkuma tiesību, izņemot gadījumus, kad
dzīvokļu īpašnieku kopība par to pieņēmusi lēmumu un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par pirmpirkuma
tiesību pastāvēšanu.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta 2.daļu; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta1.daļas 2.punktu; 7.panta 1.daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17 punktu, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru sekojošu Valkas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu
atsavināšanai, nosakot atsavināšanas veidu: pārdošana izsolē;
1.1. Dzīvoklis Valkā, Merķeļa iela 13A-34, sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001
0820 004 034, platība 67.4m 2 un 674/38402 kopīpašuma domājamām daļām;
1.2. Dzīvoklis Valkā, Raiņa ielā 18-39, sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528
001 039, platība 52.8m 2 un 528/30660 kopīpašuma domājamām daļām.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minētos dzīvokļus zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc dzīvokļu reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un šī lēmuma 3.punkta izpildes, uzdot
Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas
funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu un izsoles procedūru.
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.
25.§
Par nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā „Rozas”
atsavināšanas procesa uzsākšanu
_____________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo ***, [..]
Lēmumā minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, valsts un pašvaldības
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, taču lai organizētu izsoli, nekustamais
īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” 3.panta 2.daļu; atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā „Rozas”, kadastra
numurs 9452 002 0066, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 002 0066,
platība 0.5ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā un uz zemes
vienības esošām pašvaldībai piederošām ēkām un būvēm, atsavināšanas procedūru, paredzot tā
kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada budžetā.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes
vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas, organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma izsolei.
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.
26.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Kārķu pagastā “Osiņas”
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz 2018.gada 25.oktobra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.10,10.§) ar
kuru tika apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - Kārķu pagastā “Osiņas”, Izsoles
noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē, kā arī apstiprināt izsoles objekta nosacīto
cenu EUR 2107.0 (divi tūkstoši viens simts septiņi euro un 00 centu) apmērā, 2018.gada 13.decembrī,
plkst 11:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole.
Tika izsolīts nekustamais īpašums: Kārķu pagastā “Osiņas”, kadastra numurs 9466 005 0307, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0305, platība 0.62ha, 2018.gada 13.septembrī
reģistrēts Kārķu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0058 1639.
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēts viens pretendents: SIA “Tele Tower”, reģistra numurs
40103257495, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2A-24, Rīga, LV-1005, ko pārstāvēja Pēteris Kalniņš,
12.12.2018.Pilnvara Nr.TT11/2018-PK.
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr.1, augstākā nosolītā cena par minēto nekustamo īpašumu ir: EUR
2307.00 (divi tūkstoši trīs simti septiņi euro un 00 centi), kuru nosolīja vienīgais izsoles dalībnieks ar kārtas
Nr.1 – SIA “Tele Tower”. Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda EUR
210.00 apmērā.
Ņemot vērā izsoles noteikumu 3.7.2. punktu, Pircējam mēneša laikā no Izsoles dienas ir jāsamaksā par
nosolīto objektu, saskaņā ar Valkas novada domes piestādīto rēķinu.
Valkas novada domē 2018.gada 18.decembrī ir saņemts SIA “Tele Tower”, reģistra numurs
40103257495 maksājums EUR 2097,00 apmērā, kas apliecina, ka ir veikta pilna samaksa par izsolē
nosolīto objektu, (pieskaitot pirms izsoles iemaksāto drošības naudu EUR 210,00 apmērā).
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, un ņemot vērā 2018.gada
13.decembrī notikušās izsoles rezultātus (protokols Nr.1), kā arī to, ka SIA “Tele Tower”, saskaņā ar
2018.gada 13.decembra Izziņu norēķiniem par izsolē iegūto īpašumu un Valkas novada domes 2018.gada
13.decembra Rēķinu ir samaksājis 100% no maksājuma summas par izsoles objektu, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – Kārķu pagastā “Osiņas”, kadastra numurs 9466 005 0307, izsoles
rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju - SIA “Tele Tower”, reģistrācijas numurs 40103257495, kas
izsolē nosolīja augstāko cenu EUR 2307.00 (divi tūkstoši trīs simti septiņi euro un 00 centi).

2.

3.

4.

Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Tele Tower”, reģistra numurs 40103257495, par nekustamo īpašumu:
Valkas novada Kārķu pagastā “Osiņas”, kadastra numurs 9466 005 0307, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0305, platība 0.62ha.
Uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot šī lēmuma 2.punktā
minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, ņemot vērā, ka SIA “Tele Tower”, līdz pirkuma līguma
noslēgšanai ir veicis 100% avansa maksājumu par izsoles objektu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

27.§
Par saistošo noteikumu Nr.21 “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
“Valkas novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu
____________________________________________________________________________
(I.Markova)
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets”” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt
grozījumus 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1.
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, deputātiem atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.21„Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Valkā, Semināra ielā 9.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2018.gada 27.decembrī

Nr.21
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 27.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 27.§)

Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības
2018.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

Apstiprināt 2018.gada Valkas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (pielikumā).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.21

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

28.§
Par saistošo noteikumu Nr.22 “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
“Valkas novada pašvaldības 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”” apstiprināšanu
________________________________________________________________________________
(I.Markova)
Izskatot saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Valkas
novada domes 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt
grozījumus saistošajos noteikumos Nr.3.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Valkas novada domes 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Valkas
novada domes 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”” trīs dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2018.gada 27.decembrī

Nr.22
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 27.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 28.§)

“Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas novada domes
2018.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu

Apstiprināt grozījumus 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas novada
domes 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” (pielikumā).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.22

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

29.§
Par saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu
________________________________________________________________________
(I.Markova)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
1) Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
2) Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
3) Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
4) Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
5) Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti (D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.23 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas
novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada
domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2018.gada 27.decembrī

Nr.23
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 27.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 29.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas
novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2018.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

