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SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2018.gada 27.septembrī

Nr.9

Sēde sasaukta 2018.gada 27.septembrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2018.gada 27.septembrī 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, Aivars SJADEME, Evija SMANE, Kristaps SULA
Nepiedalās deputāti:
Andis SULA – slimības dēļ
Dace BAŠĶE – slimības dēļ
Valdis ŠAICĀNS – atvaļinājumā
Sandra PILSKALNE – slimības dēļ
Viesturs ZARIŅŠ – slimības dēļ
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Vilnis Vilguts – datorsistēmu un datortīklu administrators
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Ainārs Zābers – izpilddirektors
Antra Ķīkule – iekšējās kontroles galvenais speciālists
Zane Brūvere-Kvēpa – sabiedrisko attiecību speciāliste
Viktors Kaņepe – finanšu analītiķis
Aivars Ikšelis – IKSJ nodaļas Izglītības un kultūras daļas vadītājs
Raivis Graņics – IKSJ nodaļas sporta un jaunatnes daļas vadītājs
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Feliks Bošs – Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
Pēteris Pētersons – Ērģemes un Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi.
Domes priekšsēdētājs lūdz nobalsot par 2018.gada 27.septembra domes sēdes darba kārtību kopumā
ar ierosinātajiem jautājumiem.
Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane, K.Sula), PRET – nav, ATTURAS – nav, Valkas novada
dome N O L E M J:

APSTIPRINĀT 2018.gada 27.septembra novada domes sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 21.§) 23. un
32.pielikumā.
2. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2018.gada
1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim.
3. Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu izglītojamajiem 2018./2019.mācību gadā.
4. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2018.gada savstarpējiem norēķiniem.
5. Par Valkas pilsētas kultūras nama telpu izmantošanas maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu.
6. Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas konferenču zāles izmantošanas maksas pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu.
7. Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas drukāšanas, kopēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu.
8. Par Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas nama telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.
9. Par Valkas novada administratīvās ēkas Beverīnas ielā 3, Valkā sēžu zāles izmantošanas maksas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
10. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība, ēdināšanas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
11. Par karoga masta ar bruģētu laukumu izbūves vietas noteikšanu un nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
12. Par kravas automašīnas GAZ-53B norakstīšanu.
13. Par noteikumu Nr.4 “Par kārtību, kādā Valkas novada domes piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām
organizācijām” apstiprināšanu.
14. Par noteikumu Nr.5 “Par Valkas novada vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
pedagogu apbalvošanu” apstiprināšanu.
15. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
16. Par aizņēmuma ņemšanu ielu un ietvju atjaunošanai Valkas pilsētā.
17. Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Dundagas un Talsu novadiem.
18. Par Valkas novada pagastu pārvalžu reorganizāciju.
1.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma
“Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 21.§) 23. un 32.pielikumā
(U.Ozoliņa)
Valkas novads ir sadarbības partneris ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”, līgums noslēgts 08.03.2017., VIAA līg.reģ.Nr. 4.-8.3.3./29, Projekta
finansējums tiek noteikts uz katru mācību gadu. Saskaņā ar finansējuma aprēķinu 2018./2019.mācību
gadā pedagogam karjeras konsultantam tiek noteikta darba slodze 0,83 ar likmi EUR 850. Pedagogs
karjeras konsultants ir pieņemts darbā domē IKSJ nodaļā. Ir nepieciešams apstiprināt izmaiņas amata
sarakstā un veikt darbinieka līguma grozījumus.
Saņemts Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš” iesniegums par izmaiņās darbinieku
amatu vietu un darba samaksas sarakstā. Uzsākot mācību gadu nav saņemts neviens pieteikums uz
diennakts grupu. Vadītāja ierosina likvidēt nakts aukles 2 amata vietas, jo nedarbosies nakts grupa un
atjaunot medmāsas amata vietu uz pilnu slodzi. Medmāsas darba pienākumu apjoms palielinās sakarā
ar jaunākā vecuma bērnu skaita palielināšanos. Medmāsas slodzes efektīvai izmantošanai, darba
pienākumos tiks iekļauti darbi, kas nav pretrunā ar vispārējo medmāsas amata aprakstu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
17.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 13.§), Finanšu komitejas 2018.gada 17.augusta lēmumu
(protokols Nr.9, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR - 9 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. 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:
1.1. apstiprināt 23.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. apstiprināt 32.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

2. Iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos, izbeigt darba attiecības vai noslēgt jaunus darba
līgumus atbilstoši amatu sarakstam.
3. Par lēmuma izpildi atbild attiecīgās iestādes vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Noteikt, ka lēmuma 1.1. punkts stājas spēkā 2018.gada 1.oktobrī.
6. Noteikt, ka lēmuma 1.2.punktu piemēro ar 2018.gada 1.septembri.
1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.9,1.§)
23.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)
Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš” darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
(EUR mēnesī)

Piemaksa par
papildus pienākumu
veikšanu EUR/ %

1

430.00

20.00

0,5

430.00

1.

Apkopējs

2.

Dažādu darbu strādnieks

3.

Masieris

1

450.00

135.00

4.

Saimniecības pārzinis

1

585.00

40.00

5.

Sētnieks

1,5

430.00

6.

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

3

460.00

piemaksa pēc MK
noteikumiem 10%

7.

Vecākā medmāsa

1

500.00

80.00

2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.9,1.§)
32.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

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

Amats
Vadītājs
Izglītības un kultūras daļas
vadītājs
Sporta un jaunatnes lietu daļas
vadītājs

Amata
vietu
skaits

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

1

1215.00

1

1000.00

1

925.00

Piemaksa par
papildus pienākumu
veikšanu EUR

106.00
(Valkas pilsētas teātris)

4.

Izglītības speciālists

1

825.00

5.

Sporta speciālists

1

825.00

6.

Jaunatnes lietu speciālists

1

750.00

7.

Interjera un reklāmas dizaina
mākslinieks

1

600.00
159.00

8.

Skaņu operators

1

600.00

9.

Brīvā laika organizators

1

515.00

10.

Dežurants

11.

Dežurants - apkopējs

1

435.00

12.

Strādnieks - traktorists

1

450.00

13.

Sporta organizators

1.2

525.00

14.

Vecākais sporta organizators

0.5

600.00

15.

Masu pasākumu organizators

1

800.00

16.

Šautuves instruktors

1

600.00

0,83

850,00

1.4

(koncertmeistars
ZIEMEĻSTĪGA, DZIESMU
ROTA)

Minimālā stundas
likme

Pedagogs karjeras konsultants
17.

projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
finansējums

2.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali
Valkas novadā no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim
____________________________________________________________________
(U.Ozoliņa)
Likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam” un saskaņā ar IZM veikto aprēķinu, ir noteikts finansējums
pedagogu atalgojumam 2018.gada 4 mēnešiem, t.i. no 1.septembra līdz 31.decembrim. No 2018.gada
1.septembra ir mainīti finansējuma aprēķina koeficienti, tajā skaitā pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes pakāpes piemaksas kārtība, palielināta pedagoga minimālā darba likme no EUR 680 uz 710.
Novadā kopumā ir samazinājies izglītojamo skaits – 590 skolēni (pērn 706), 151 obligātā pirmsskolas
vecuma bērni (pērn 149). 2018.gadā ir veikta Kārķu un Vijciema pamatskolu reorganizācija par
sākumskolām. Valkas novadam pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 4 mēnešiem 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 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”. Pamatojoties uz
mērķdotācijas sadali un Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 (05.07.2016.) “Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, izglītības iestādes veic pedagoģisko darbinieku tarifikāciju.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
17.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 4.§), Finanšu komitejas 2018.gada 17.septembra lēmumu
(protokols Nr.9, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR - 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai un skatīt tuvākajā novada domes sēdē pēc provizorisko aprēķinu saņemšanas no
Izglītības un zinātnes ministrijas.
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.§
Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada
vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem
2018./2019. mācību gadā
____________________________________________________________________
(U.Ozoliņa)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra noteikumu Nr.7 “Stipendiju
piešķiršanas kārtība Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
audzēkņiem” 4.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa ir sagatavojusi priekšlikumu
stipendiju skaitam un lielumam 2018./2019. mācību gadā.
Aprēķinā ir ievērota attiecība - 1 stipendija uz 8 skolēniem. 2018.gadā ir veikta Kārķu un Vijciema
pamatskolu reorganizācija par sākumskolām, tāpēc šajās skolās stipendija netiek piešķirta.
2018./2019.m.g. Ērģemes pamatskolā ir 9.klase ar 8 skolēniem, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā ir trīs
9.klases ar 66 skolēniem un 6 klases 10.-12.kl. posmā ar 88 skolēniem. Kopējais mēneša stipendiju skaits
ir 21, un paliek nemainīgs salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
17.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 5.§), Finanšu komitejas 2018.gada 17.septembra lēmumu
(protokols Nr.9, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta un Valkas
novada domes 2016.gada 24.novembra noteikumu Nr.7 “Stipendiju piešķiršanas kārtība Valkas novada
vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem” 4.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR - 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt stipendiju skaitu un lielumu 2018./2019. mācību gadam (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības iestāžu vadītāji.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.9, 3.§)
I Mēneša stipendiju skaits 2018./2019. mācību gadā
Skolēnu skaits

Stipendiju
skaits mēnesī
Ērģemes pamatskola
8
1
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (9.kl.)
66
9
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (10.-12.kl.)
88
11
Kopā
21
II Stipendiju apjoms 2018./2019. 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);
Izglītības iestāde

3.3.

3.4.

3.5.

2. vieta
30 (trīsdesmit euro);
3. vieta
20 (divdesmit euro);
atzinība
15 (piecpadsmit euro);
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);
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).
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

2018. gads
EUR 1260.00

Valkas novada domes priekšsēdētājs

2019. gads
EUR 3150.00
EUR 1450.00
EUR 1000.00
EUR 600.00
(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

4.§
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm
2018.gada savstarpējiem norēķiniem
____________________________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome izskata Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietnieka 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 Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
17.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 6.§), Finanšu komitejas 2018.gada 17.septembra lēmumu
(protokols Nr.9, 4.§) un vadoties no 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 - 10
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe,
E.Smane, K.Sula), 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 vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
5. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.9, 4.§)
Valkas novada domes
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TĀMES
SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAKALPOJUMIEM
(pēc 2017.gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem)

Koda nosaukums

kods

Valkas SPII
"Pumpuriņš"

Valkas Jāņa
Cimzes
ģimnāzija

Ozolu
sākumskola

Vijciema
sākumskola

Kārķu
sākumskola

Ērģemes
pamatskola

227709

51041

200475

38191

42228

53446

87912

51041

200475

31 793

34246

47475

54302

6 398

7746

5971

30418

PII
“Pasaciņa”

Atalgojums

1100

Darba samaksa pamatdarbiniekiem

11191

84734

Darba samaksa pedagogiem
Darba samaksa pedagogiem no pašvaldības
budžeta
Darba samaksa 5.,6.gad. pedagogiem no
pašvaldības budžeta
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas un
kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas pamatdarbā
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas pedagogiem
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas 5.,6.gad. pedagogiem

11192

142975

0

11192B

0

11193B

0

236

3192

1200

69348

14392

61324

17409

11579

16340

27829

12101

27953

14392

61324

15 858

9362

14616

17448

12102

41395

0

1551

2161

1724

9628

12103

0

Pakalpojumi

2000

53570

23438

110138

Komandējumi un dienesta braucieni

2100

188

Pakalpojumi

2200

37695

19233

78589

Pasta, telefona un sakaru pakalpojumi

2210

698

701

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Izdevumi par apkuri

2220
2221

32680
24143

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu savākšanu

2222
2223
2224

2993
4685
859

56
9917

753

25423

27519

31094

16

74

60

5032

13611

19048

8949

4260

1 670

606

885

999

15417
10957

61362
47888

2461

9267

12964

4680

697
3572
191

2916
8734
1824

2 353
108

9052
215

12562
402

4465
215

651

Iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi
Informācijas sistēmas uzturēšana
Īres un nomas maksas
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs
Biroja preces un inventārs
Kurināmais
Zāles, medicīniskās ierīces, medicīniskie
instrumenti
Kārtējie remontu un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Mācību līdzekļi un materiāli
Izdevumi periodikas iegādei
Bibliotēku krājumi
Izdevumi kopā
Ieņēmumi
Kopā Valkas novada budžeta finansējums
Izglītojamo skaits uz 01.01.2018.
Gada izmaksas uz 1 izglītojamo EUR
Mēneša izmaksas uz 1 izglītojamo EUR

2230

1680

369

4832

133

269

734

772

2240
2250
2260

2486
151

2632

768

3469

4295
97
73

2498

114

7980
85
70

2300
2310
2320

15687
7980

4205
1247

30194
13872

4835
1263
2 130

11645
1280
6328

8347
3031
1162

21689
6308
11718

2340

37

103

503

27

43

2350
2370
2400
5233

5527
2143

2278
577

12284
3535
704
1131
373 068
0

4025
86
50

65 517

2466
1544
151
253
79 483

97 305

3197
466
396
450
147 285

1 442
50

350 627

88 871

350 627

88 871

373 068

65 517

79 483

97 305

147 285

212

56

590

14

40

30

94

1653,90

1586,98

632,32

4679,80

1987,08

3243,49

1566,86

137,83

132,25

52,69

389,98

165,59

270,29

130,57

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

5.§
Par Valkas pilsētas kultūras nama telpu izmantošanas
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
____________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Lai nepieciešamības gadījumā varētu sniegt atbilstošas kvalitātes telpu izmantošanas maksas
pakalpojumus Valkas kultūras namā un segt ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas,
nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
17.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 2.§), Finanšu komitejas 2018.gada 17.septembra lēmumu
(protokols Nr.9, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR - 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par Valkas pilsētas kultūras nama telpu izmantošanu:
1.1. skatītāju zāle par vienu stundu – EUR 37.19 bez PVN;
1.2. mazā zāle par vienu stundu – EUR 20.66 bez PVN;
1.3. mazās zāles vestibils par vienu stundu – EUR 20.66 bez PVN;
1.4. skatītāju zāles foajē par vienu stundu – EUR 20.66 bez PVN;
1.5. pārējās iznomāšanai iespējamās telpas par vienu stundu - EUR 20.66 bez PVN;
1.6. spoguļzāle regulārām maksas pulciņu nodarbībām par vienu stundu – EUR 4.96 bez PVN.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pilsētas kultūras nama direktors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2011.gada
24.februāra sēdes lēmums “Par Valkas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas apstiprināšanu”
(protokols Nr.3, 3.§).
6. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2012.gada
26.janvāra lēmums “Par Valkas kultūras nama skaņu aparatūras un akustiskās sistēmas komplekta
nomas maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.2,14.§).
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§
Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas konferenču zāles izmantošanas
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Lai nepieciešamības gadījumā varētu sniegt atbilstošas kvalitātes konferenču zāles izmantošanas
maksas pakalpojumus Valkas novada Centrālās bibliotēkas ēkā un segt ar šo pakalpojumu sniegšanu
saistītās izmaksas, nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
17.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 3.§), Finanšu komitejas 2018.gada 17.septembra lēmumu
(protokols Nr.9, 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR - 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par Valkas novada Centrālās bibliotēkas konferenču zāles izmantošanu par vienu
stundu EUR 9.92 bez PVN.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2011.gada 31.marta
lēmums “Par Valkas novada centrālās bibliotēkas telpu nomas maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.4,
11.§).
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

7.§
Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas drukāšanas un kopēšanas maksas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
(V.Kaņepe)
Valkas novada Centrālās bibliotēkas rīcībā ir nepieciešamā tehnika un resursi, lai pēc iedzīvotāju un
iestāžu pieprasījuma varētu nodrošināt atbilstošas kvalitātes drukāšanas un kopēšanas pakalpojumus.
Lai sniegtu šos pakalpojumu un segtu ar to sniegšanu saistītās izmaksas, nepieciešamas noteikt šo
maksas pakalpojumu sniegšanas izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 17.augusta lēmumu
(protokols Nr.9, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR - 10 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane,
K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada Centrālās bibliotēkas drukāšanas un kopēšanas maksu atbilstoši cenrādim
(pielikumā).
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra
lēmums “Par Valkas novada centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.1,
4.§).
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.9,7.§)
Drukāšanas, kopēšanas pakalpojumu Valkas novada centrālajā bibliotēkā cenrādis
Nr. p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Pakalpojuma veids
Krāsainā druka, kopija
A5 lapa (attēls)
A4 lapa (attēls)
A3 lapa (attēls)
A5 lapa no abām pusēm (attēls)
A4 lapa no abām pusēm (attēls)
A3 lapa no abām pusēm (attēls)
A5 lapa (teksts)
A4 lapa (teksts)
A3 lapa (teksts)
A5 lapa no abām pusēm (teksts)
A4 lapa no abām pusēm (teksts)
A3 lapa no abām pusēm (teksts)
Melnbaltā druka, kopija
A5 lapa (attēls)
A4 lapa (attēls)
A3 lapa (attēls)
A5 lapa no abām pusēm (attēls)
A4 lapa no abām pusēm (attēls)
A3 lapa no abām pusēm (attēls)
A5 lapa (teksts)
A4 lapa (teksts)
A3 lapa (teksts)
A5 lapa no abām pusēm (teksts)
A4 lapa no abām pusēm (teksts)
A3 lapa no abām pusēm (teksts)
Skenēšana
A4 lapas skenēšana

Mērvienība

Cena bez
PVN, EUR

1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lapa
1 lapa
1 lapa
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lapa
1 lapa
1 lapa

0,308
0,610
1,224
0,608
1,210
2,424
0,038
0,070
0,144
0,068
0,130
0,264

1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lapa
1 lapa
1 lapa
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lapa
1 lapa
1 lapa

0,188
0,370
0,744
0,368
0,730
1,464
0,026
0,046
0,096
0,044
0,082
0,168

1lpp

0,163

8.§
Par Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas nama telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu
(V.Kaņepe)
Īslaicīgas telpu nomas Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas namā nodrošināšanai un ar to saistīto
izmaksu segšanai nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 17.augusta lēmumu
(protokols Nr.9, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR - 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane, K.Sula), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par Mierkalna tautas nama zāles izmantošanas pirmo stundu EUR 33.06 bez PVN.
2. Apstiprināt maksu par Mierkalna tautas nama zāles izmantošanas katru nākamo stundu EUR 4.13 bez
PVN.
3. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
4. Par lēmuma izpildi atbild Mierkalna tautas nama vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs.
6. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2013.gada 31.janvāra
lēmums “Par Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 19.§).
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
9.§
Par Valkas novada domes administratīvās ēkas Beverīnas ielā 3
sēžu zāles izmantošanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
(V.Kaņepe)
Lai nepieciešamības gadījumā varētu sniegt atbilstošas kvalitātes sēžu zāles izmantošanas maksas
pakalpojumus domes administratīvajā ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā un segt ar šo pakalpojumu sniegšanu
saistītās izmaksas, nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 17.augusta lēmumu
(protokols Nr.9, 9.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR - 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane, K.Sula), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par sēžu zāles Beverīnas ielā 3, Valkā izmantošanu par vienu stundu EUR 12.40 bez
PVN.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
5. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2011.gada 27.oktobra
lēmums “Par Valkas novada domes administratīvās ēkas Beverīnas ielā 3 sēžu zāles nomas maksas
apstiprināšanu” (protokols Nr.11,6.§).
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
10.§
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība,
ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
(V.Kaņepe)
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai un ar to saistīto izmaksu segšanai Valkas novada izglītības
iestādēs ar 2018.gada 31.maija sēdes lēmumu “Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās
ēdināšanu nodrošina pašvaldība, ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 9.§)
tika noteikti maksas pakalpojumu izcenojumi.

Sakarā ar to, ka vairākām skolām mainījās nosaukumi un Vijciema sākumskolā no jauna tiek nodrošināts
launags, ir nepieciešami redakcionāli labojumi iepriekšējā lēmumā.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 17.augusta lēmumu
(protokols Nr.9, 10.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR - 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane, K.Sula), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldības, faktiskās
ēdināšanas pakalpojumu izmaksas saskaņā ar 1.-4.pielikumu.
2. Apstiprināt izglītojamo (izņemot 1.-4.klasei) ēdināšanas pakalpojumu izmaksas pamatojoties tikai uz
faktiskajām produktu izmaksām.
3. Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem Valkas novada izglītības iestādēs saskaņā ar
5.pielikumu.
4. Iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem un iemaksāt kasē vai norēķinu kontā līdz nākošā mēneša
5.datumam par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Valkas novada domes
priekšsēdētāja 2014.gada 30.decembra rīkojumu Nr.157-v.
5. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2018.gada 31.maija lēmums “Par Valkas
novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība, ēdināšanas pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 9.§).
6. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
7. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu direktori.
8. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
9. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.9,10.§)
Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (izglītības iestāžu darbinieki un
ārpakalpojums)
Ērģemes
pamatskola

Rādītāji
Plānotās 1 pusdienu porcijas
produktu izmaksas 2018./2019. gadā

0,80

Kārķu
sākumskola

Vijciema
sākumskola

Ozolu
sākumskola

1,00

0,83

1,00

Rādītāji
Atlīdzība, t.sk.

Kopējās izmaksas
pavārs
pavāra palīgs

Ēdināšanas izdevumi 2018.g.
Proporcijas koeficients
Vidējās 1 pusdienu porcijas produktu izmaksas
Vienas porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija, apkure, saimn.līdz., kanalizācija
u.c.)
Proporcijas koeficients
Vienas porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas izdevumu daļa
Vienas pusdienu porcijas cena

47278,29
28069,16
19209,13
35135,00
1,3456
0,908
1,22
6782,48
0,19304
0,18
2,30

2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.9, 10.§)
Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (pirmsskolas izglītojamie)
Rādītāji
Atlīdzība, t.sk.

Ērģemes
pamatskola

Kārķu
sākumskola

Vijciema
sākumskola

Ozolu
sākumskola

13625,08
7222,04
6403,04
11735,00
1,161
0,60

13625,08
7222,04
6403,04
12000,00
1,135
0,84

13625,08
7222,04
6403,04
9400,00
1,449
0,63

6403,04
6403,04

0,70

0,95

0,91

2,82

2996,80
0,255

2395,00
0,200

1107,39
0,118

283,28
0,142

1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 pusdienu porcijas izmaksas
Produktu izmaksas uz 1 brokastu porciju

0,153
1,450
0,450

0,168
1,961
0,380

0,074
1,606
0,561

0,125
3,822
0,350

1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa

0,522

0,431

0,814

1,121

1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 brokastu porcijas izmaksas
Produktu izmaksas uz 1 launaga porciju

0,115
1,087
0,250

0,076
0,887
0,420

0,066
1,441
0,381

0,050
1,520

1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa

0,290

0,477

0,553

1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 launaga porcijas izmaksas
1 dienas ēdināšanas izmaksas kopā

0,064
0,604
3,14

0,084
0,981
3,83

0,045
0,979
4,03

5,34

Plānotās 1 pusdienu porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā

0,60

0,84

0,63

0,88

Plānotās 1 brokastu porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā

0,45

0,38

0,56

0,35

Plānotās 1 launaga porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā

0,25

0,42

0,38

Plānotās produktu izmaksas 1 dienas
ēdināšanai 2018/2019. gadā

1,30

1,64

1,57

pavārs
pavāra palīgs
Ēdināšanas izdevumi 2018.g.
Proporcijas koeficients
Produktu izmaksas uz 1 pusdienu porciju
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija,
apkure, saimn.līdz.,kanalizācija u.c.)
Proporcijas koeficients

2000,00
3,202
0,88

1,23

3.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.9, 10.§)
Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (1.-4.klasei-brīvpusdienas)

Rādītāji
Atlīdzība, t.sk.
pavārs
pavāra palīgs
Ēdināšanas izdevumi 2018.g.

Ērģemes
pamatskola
13625,08
7222,04
6403,04
11735,00

Kārķu
sākumskola
13625,08
7222,04
6403,04
12000,00

Vijciema
sākumskola
13625,08
7222,04
6403,04
9400,00

Ozolu
sākumskola
6403,04
6403,04
2000,00

Proporcijas koeficients
Produktu izmaksas uz 1 pusdienu porciju

1,161
0,70

1,135
0,92

1,449
0,74

3,202
1,00

0,81

1,04

1,07

3,20

2996,80
0,255

2395,00
0,200

1107,39
0,118

283,28
0,142

1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 pusdienu porcijas izmaksas
Produktu izmaksas uz 1 brokastu porciju

0,18
1,692
0,200

0,18
2,148
0,420

0,09
1,903
0,231

0,14
4,343
0,400

1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa

0,232

0,477

0,335

1,281

0,051
0,483

0,084
0,981
0,470

0,027
0,594
0,50

0,057
1,737

1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa

0,534

0,725

1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 launaga porcijas izmaksas
1 dienas ēdināšanas izmaksas kopā

2,17

0,094
1,097
4,23

0,059
1,284
3,78

6,08

Plānotās 1 pusdienu porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā

0,70

0,92

0,74

1,00

Plānotās 1 brokastu porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā

0,20

0,42

0,23

0,40

0,47

0,50

1,81

1,47

1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija,
apkure, saimn.līdz.,kanalizācija u.c.)
Proporcijas koeficients

1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 brokastu porcijas izmaksas
Produktu izmaksas uz 1 launaga porciju

Plānotās 1 launaga porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā
Plānotās produktu izmaksas 1 dienas
ēdināšanai 2018/2019. gadā

0,90

1,40

4.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.9, 10.§)
Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (5.-9.klasei)

Rādītāji
Atlīdzība, t.sk.
pavārs
pavāra palīgs
Ēdināšanas izdevumi 2018.g.
Proporcijas koeficients
Produktu izmaksas uz 1 pusdienu porciju
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija,
apkure, saimn.līdz., kanalizācija u.c.)
Proporcijas koeficients
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
Vienas dienas pusdienu maksa
Produktu izmaksas uz 1 brokastu porciju
1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa

Ērģemes
pamatskola

Kārķu
sākumskola

Vijciema
sākumskola

Ozolu
sākumskola

13625,08
7222,04
6403,04
11735,00
1,161
0,80

13625,08
7222,04
6403,04
12000,00
1,135
1,00

13625,08
7222,04
6403,04
9400,00
1,449
0,83

6403,04
6403,04

0,93

1,14

1,20

3,202

2996,80
0,255

2395,00
0,200

1107,39
0,118

283,28
0,142

0,204
1,93
0,20

0,200
2,34
0,48

0,098
2,13

0,142
4,34

0,232

0,55

2000,00
3,202
1,00

1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 brokastu porcijas izmaksas
Produktu izmaksas uz 1 launaga porciju
1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa
1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 launaga porcijas izmaksas
1 dienas ēdināšanas izmaksas kopā
Plānotās 1 pusdienu porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā
Plānotās 1 brokastu porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā
Plānotās 1 launaga porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā
Plānotās produktu izmaksas 1 dienas
ēdināšanai 2018/2019. gadā

0,051
0,483

0,10
1,121
0,50

0,50

0,57

0,72

2,42

0,10
1,168
4,62

0,06
1,284
3,41

4,34

0,80

1,00

0,83

1,00

0,20

0,48

1,00

0,50

0,50

1,98

1,33

1,00

5.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.9,10.§)
Maksa par ēdināšanas pakalpojumu Valkas novada izglītības iestādēs
Ēdināšanas pakalpojums
Pirmsskolas grupu
izglītojamie
Ērģemes
pamatskola

Kārķu sākumskola

Ozolu sākumskola

Izglītības
iestāžu
darbinieki

1,30
t.sk. brokastis 0.45
pusdienas 0.60
launags 0.25

Vijciema
sākumskola

1.-9.klašu izglītojamie

brokastis 0.20
pusdienas 0.80

pusdienas 2.30

1,57
t.sk. brokastis 0.56
pusdienas 0.63
launags 0.38
1,64
t.sk. brokastis 0.38
pusdienas 0.84
launags 0.42
1,23
t.sk. brokastis 0.35
pusdienas 0.88

pusdienas 0.83
launags 0.50

pusdienas 2.30

brokastis 0.48
pusdienas 1.00
launags 0.50

pusdienas 2.30

pusdienas 1.00

pusdienas 2.30

*Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1206 3.punktu 1.-4.klašu izglītojamiem tiek piešķirta valsts apmaksāta
ēdināšana
**Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu, izglītības iestāžu
sniegtie ēdināšanas pakalpojumi ir ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie pakalpojumi
Ēdināšanas ārpakalpojums
Iestādes
Pakalpojuma
Cena bez
Mērvienība
nosaukums
veids
PVN, EUR
Visas iestādes
pusdienas
porcija
2,30
*PVN piemēro atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam

PVN,
EUR
0,48

Cena ar PVN,
EUR
2,78

11.§
Par karoga masta ar bruģētu laukumu
izbūves vietas noteikšanu un nodošanu bezatlīdzības lietošanā
(L.Engere)
Valkas novada dome izskatot VAS “Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr.40003344207, juridiskā
adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, 05.09.2018. iesniegumu ar lūgumu nodot zemes gabala Valkā,
Rūjienas iela, kadastra apzīmējums 9401 008 0194, daļu 25m 2 apmērā, LVC bezatlīdzības lietošanā,
plānotā karoga, karoga masta ar bruģētu laukumu izbūves vietai, konstatēja:
Zemes vienība Valkā, Rūjienas iela, kadastra apzīmējums 9401 008 0194, platība 0.6856ha ir
pašvaldībai piederoša zeme, uz kuras izbūvēta Rūjienas iela un izvietojas ielai pieguļošā zaļās zonas
teritorija. Zemes vienības kopējā bilances vērtība uz 01.01.2018. ir EUR 488.05.
Zemes gabala lietošanas mērķis: zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21 „Valkas novada teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15.,6), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017., 4.5.punktu, zemes gabals atrodas transporta infrastruktūras zonā.
Rūjienas ielas platums sarkanajās līnijās – 50m, ielas braucamās daļas kopējais platums - 10m.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta
2.daļas 5.punktu ir atļauts nodot bezatlīdzības lietošanā publiskas personas mantu, ja to nodod
privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas
personas pakalpojumu sniegšanai.
Minētā likuma panta 6.daļa nosaka, ka pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas
nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu. Līgumā nosaka arī attiecīgās publiskas
personas institūcijas tiesības kontrolēt, vai bezatlīdzības lietošanā nodotā manta ir izlietota likumīgi un
lietderīgi. Jāņem vērā arī minētā likuma 5.panta 31. daļu, kas nosaka, ka Tiesību subjekts, kuram nodota
manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos
izdevumus.
Saskaņā ar minētā likuma panta 3.daļu, ir noteikts, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības
lietošanā, par to pieņem lēmumu, norādot sekojošu informāciju:
1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts tiek nodota zemes vienības Valkā, Rūjienas iela, kadastra apzīmējums 9401 008 0194, daļa 100m2 platībā, kur bilances vērtība attiecīgi ir noteikta EUR 7.12.
2) nodošanas nepieciešamība un lietderība - monumentāls Latvijas karogs pie Latvijas robežas ir
veids, kā godināt Latvijas valsti, pilsētas viesiem norādot dabā eksistējošu, bet mūsdienās tik
vienkārši šķērsojamu divu valstu robežu. Karogs Latvijas valsts piederīgos mudina uz patriotismu,
valsts piederības apziņas celšanu.
Šī lēmuma pielikumā pievienotajā shēmā, ir redzams, ka karoga mastu plānots uzstādīt Rūjienas
ielas pieguļošās zaļās zonas teritorijā. Plānotā bruģētā laukuma platība ir 25m 2.
Plānotā karoga masta izbūvei paredzētā vieta ir apsekota dabā, izpētīts komunikāciju izvietojums
un atzīts, ka vietas izvēle ir atbilstoša un atbalstāma.
3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš - Latvijas valsts karoga,
karoga masta ar bruģētu laukumu izbūvei un apsaimniekošanai, termiņš – 30 gadi.
4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ: gadījumā, ja karoga masts un bruģētais laukums
tiek demontēts, zemes vienības daļa nododama atpakaļ, ne sliktākā stāvoklī, kā to saņemot.
5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu
un atbilstošu izmantošanu: zemes vienības daļa izmantojama atbilstoši spēkā esošajam novada
teritorijas plānojumam.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 6.daļa
nosaka, ka pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā,
slēdz rakstveida līgumu. Līgumā nosaka arī attiecīgās publiskas personas institūcijas tiesības kontrolēt, vai
bezatlīdzības lietošanā nodotā manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi.
Valkas novada domē saņemta VAS “Latvijas Valsts Ceļi” 2018.gada 20.septembra vēstule Nr. 5.1 /
11278 “Par līgumslēdzēju puses maiņu”, kurā lūgts septembra mēnesī plānotajā Domes sēdes darba
kārtībā izmainīt jautājumu par zemes gabala ar kadastra Nr. 9401 008 0194 daļas (100 m2) nodošanu
Valstij Satiksmes Ministrijas personā, bezatlīdzības lietošanā. Sadarbības Līgums par Latvijas valsts
karoga būvniecību tiks slēgts starp Valkas novada domi un Satiksmes ministriju.
Pamatojoties uz augstākminēto, izsverot lietderības principu, ņemot vērā Finanšu komitejas
2018.gada 17.augusta lēmumu (protokols Nr.9, 13.§) un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.pantu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
1.daļas 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR - 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane, K.Sula), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1.

2.

3.

Nodot Valstij Satiksmes Ministrijas personā bezatlīdzības lietošanā zemes vienības Valkā, Rūjienas
iela, kadastra apzīmējums 9401 008 0194, daļu 100m2 platībā, vairāk vai mazāk cik būs
nepieciešams izvietojot objektu dabā (bilances vērtība EUR 7.12), saskaņā ar šī lēmuma pielikumā
pievienoto zemes gabala daļas izvietojuma shēmu, karoga, karoga masta ar bruģētu laukumu 5x5m
izbūvei un apsaimniekošanai, nosakot:
1.1. līguma darbības termiņu 30 gadi;
1.2. gadījumā, ja karoga masts un bruģētais laukums tiek demontēts, zemes vienības daļa
nododama atpakaļ, ne sliktākā stāvoklī, kā to saņemot.
1.3. zemes vienības daļa izmantojama atbilstoši spēkā esošajam novada teritorijas plānojumam
un Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumiem.
Uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot līgumu par zemes
vienības Valkā, Rūjienas iela, kadastra apzīmējums 9401 008 0194, daļas 100m2 platībā, vairāk vai
mazāk cik būs nepieciešams izvietojot objektu dabā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valstij
Satiksmes Ministrijas personā, paredzot, ka Tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības
lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus.
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.
12.§
Par kravas automašīnas GAZ-53B norakstīšanu
(A.Golubovs)

Dome izskata Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Lapsa 2018.gada 20.augusta
iesniegumu par Valkas pagasta pārvaldes uzskaitē esošā kravas automašīnas GAZ-53B (valsts reģ.Nr. CV
1232, atlikusī bilances vērtība EUR 0,00) norakstīšanu.
Automašīna GAZ-53B ir sliktā tehniskā stāvoklī, tālākai ekspluatācijai nav derīga.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 17.augusta lēmumu
(protokols Nr.9, 14.§) un vadoties no Valkas novada domes 2016.gada 15.augusta rīkojuma Nr.80-v „Par
pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas vērību, to patstāvīgajām pieņemšanas un norakstīšanas
komisijām” un no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR - 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Norakstīt viena mēneša laikā kravas automašīnu GAZ-53B (valsts reģ.Nr. CV 1232).
2. Pēc lēmuma 1.punkta izpildes kravas automašīnu GAZ-53B nodot metāllūžņos un noņemt no uzskaites
Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
13.§
Par noteikumu Nr.4 “Par kārtību, kādā Valkas novada dome
piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(R.Graņics, U.Ozoliņa, V.A.Krauklis)
Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa izstrādājusi noteikumus “Par
kārtību, kādā Valkas novada dome piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām”.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Valkas novada domes finansējums nevalstiskajām
organizācijām, pievienotais 3.pielikums attiecas uz sporta un veselīga dzīvesveida organizācijām un sniegs
labāku ieskatu organizāciju darbā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
17.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 4.punkta, 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR - 10 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane,
K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1.
2.

3.
4.
5.

Apstiprināt noteikumus Nr.4 “Par kārtību, kādā Valkas novada dome piešķir finanšu līdzekļus
nevalstiskām organizācijām” (pielikumā).
Noteikumus Nr.4 „Par kārtību, kādā Valkas novada dome piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām
organizācijām” publicēt Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv un nosūtīt visām nevalstiskām
organizācijām, kuras ir pieprasījušas finanšu līdzekļus no Valkas novada pašvaldības budžeta.
Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOTEIKUMI
Valkā

2018.gada 27.septembrī

Nr.4
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 13.§)

Par kārtību, kādā Valkas novada dome
piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu

I.
1.
2.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā no Valkas novada pašvaldības budžeta tiek piešķirti finanšu līdzekļi
nevalstiskajām organizācijām, un kārtību, kādā tiek veikta kontrole par piešķirto līdzekļu izlietošanu.
Pieteikumus finanšu līdzekļu pieprasījumam var iesniegt:
2.1. biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas (turpmāk tekstā – nevalstiskās organizācijas),
kas ir reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā vai Igaunijas Republikas iestāžu reģistrā;
2.2. pastāvīgi darbojošās interešu grupas, kas darbojas Valkas novada administratīvajā teritorijā vai
Igaunijas teritorijā (ja dalībnieki ir Valkas novada iedzīvotāji).
II.

3.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

FINANŠU LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶI

Valkas novada dome finanšu līdzekļus piešķir šādiem mērķiem:
3.1. nevalstiskās organizācijas noteiktā pasākuma vai nevalstiskās organizācijas uzturēšanas
finansiālam atbalstam;
3.2. brīvā laika pavadīšanas organizēšanai, sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un
pasākumu īstenošanai Valkas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3.3. atbalstam iedzīvotāju aktivitātēm un līdzdalībai aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.
3.4. sadarbības veicināšanai starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.
III. FINANŠU LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI

4.

5.
6.

Viens pretendents var iesniegt tikai vienu budžeta pieprasījumu, izņemot sekojošus gadījumus:
4.1. ja pieprasījums ir ES finansēta projekta līdzfinansēšanai (iesniegtais pieteikums var būt iepriekš
atbalstīta pasākuma turpinājums);
4.2. ja pieprasījums saistīts ar iepriekš neparedzētām sacensībām, konkursiem vai projektiem, kas
prasa papildus finanšu līdzekļus dalībai konkrētā pasākumā.
Labuma guvējiem no projekta rezultātiem jābūt Valkas novada pašvaldības iedzīvotājiem.
Finanšu līdzekļus piešķir pretendentiem, ja finanšu līdzekļi:
6.1.
paredzēti sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanai Valkas
novada administratīvajā teritorijā;
6.2.
piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos;
6.3.
īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
6.4.
piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas;
6.5.
veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles iespējas;
6.6.
veicina sportiskās aktivitātes;
6.7.
veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Valkas novada administratīvajā teritorijā;
6.8.
iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi;
6.9.
veicina integrācijas procesus Valkas novadā;
6.10. ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei);
6.11. ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.

7. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir:
7.1.
nekustamā īpašuma iegādei vai būvdarbiem, kas nav saistīti ar fondu finansētiem
projektiem, un ar īpašumtiesību kārtošanu saistītiem izdevumiem;
7.2.
pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;
7.3.
nevalstisko organizāciju vadības atalgojumam;
7.4.
jau īstenotiem projektiem;
7.5.
ja projekta aktivitātes īstenošanas rezultātā izveidotais objekts nav publiski pieejams bez
maksas;
7.6.
ja nevalstiskā organizācija nav iesniegusi atskaites par iepriekšējos periodos piešķirto
finansējumu.

VII.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

FINANŠU LĪDZEKĻU PIEPRASĪJUMU IESNIEGŠANA

Nevalstiskās organizācijas rakstiskus pieteikumus par finanšu līdzekļu pieprasījumu nākamajam
budžeta gadam var iesniegt līdz šī gada1.decembrim:
8.1. personīgi Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā;
8.2. nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi: Valkas novada domei, Beverīnas iela 3, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
8.3. nosūtot elektroniski pa e-pastu novads@valka.lv.
Finanšu līdzekļu pieprasījumi, kas iesniegti pēc šo noteikumu 8.punktā minētā termiņa netiek izskatīti
un tiek atgriezti pretendentam, izņemot noteikumu 4.punktā noteiktajos gadījumos.
Finanšu līdzekļu pieprasījums sastāv no:
10.1. Iesnieguma;
10.2. Izmaksu tāmes.
Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.
Iesniegtos dokumentus Valkas novada dome atpakaļ neizsniedz.
Pieprasot finanšu līdzekļus Sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanai Valkas novadā,
Pretendentam ir jāaizpilda šo noteikumu 3. pielikums.
IV. FINANŠU LĪDZEKĻU PIEPRASĪJUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē Valkas novada domes Finanšu komitejā turpmāk –
Komiteja).
Ja finanšu līdzekļu pieprasījums neatbilst šo noteikumu prasībām, pieprasījums netiek vērtēts.
Komiteja ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildus informāciju.
Pēc finanšu līdzekļu pieprasījuma izskatīšanas Komiteja nosaka piešķirtā finansējuma apmēru, ņemot
vērā budžeta iespējas.
Lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām pieņem Valkas novada dome.
Gadījumos, kad finanšu pieprasījums tiek atbalstīts, pretendents tiek informēts par piešķirtā
finansējuma apmēru un līguma slēgšanas laiku. Finansējuma atteikuma gadījumā pretendents tiek
informēts par atteikuma iemeslu.
V. LĪGUMS

20.

Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par finansējuma izlietojumu un izlietotā finansējuma atskaites
iesniegšanas kārtību (1.pielikums).
VI. DARBĪBAS KONTROLE

Finanšu līdzekļu pieprasījuma iesniedzējs, kurš saņēmis finansējumu, līgumā noteiktajā termiņā
iesniedz Valkas novada domei piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti (2.pielikums).
22. Valkas novada domei ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt:
22.1. nevalstisko organizāciju aktivitāšu norišu pārbaudi;
22.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi
23. Ja piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu pārkāpumi,
Valkas novada dome var lemt par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksas pieprasīšanu.
21.

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
24.
25.

Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2014.gada 30.decembra
noteikumi Nr.15 „Par kārtību, kādā Valkas novada dome piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām
organizācijām”.

1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra noteikumiem Nr.4
“Par kārtību, kādā Valkas novada dome
piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām”

LĪGUMS Nr. VND/____
Par finanšu līdzekļu izlietojumu un atskaites iesniegšanu
Valkā
201_.gada_______________
Valkas novada dome, reģistrācijas Nr.90009114839, adrese – Semināra iela 9, Valka, Valkas
novads, LV-4701 (turpmāk-Pašvaldība), domes priekšsēdētāja _______________________________
personā, kurš rīkojas uz Pašvaldības nolikuma pamata,
un
Biedrība/nodibinājums
„____________”,
reģistrācijas
Nr._______________,
adrese
___________________________________, (turpmāk-Finansējuma saņēmējs), valdes priekšsēdētāja(s)
_______________________ personā, kura(š) darbojas uz Statūtu pamata, noslēdz šādu līgumu:
1. Pamatojoties uz Valkas novada domes ____________(datums) lēmumu Nr._______________ „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai __________________” Finansējuma saņēmējam Pašvaldība
piešķir līdzfinansējumu EUR _____________ apmērā ar mērķi pasākuma/projekta realizēšanai
„___________________________________”.
2. (Pēc vienošanās viens no šādiem variantiem) Pašvaldība finansējumu ieskaita 10 dienu laikā pēc šī
līguma spēkā stāšanās, pārskaitot to uz norēķinu kontu bankā, kas norādīts pie šī līguma rekvizītiem /
Pašvaldība finansējumu ieskaita pārskaitot to uz norēķinu kontu bankā, kas norādīts pie šī līguma
rekvizītiem, šādā kārtībā:
2.1. 20__.gada ____ mēnesī – EUR ______,-;
2.2. 20__.gada ____ mēnesī – EUR ______,-;
2.3. 20__.gada ____ mēnesī – EUR _______,2.4. .....................................
3. Finansējuma saņēmējs finansējumu apņemas izlietot tikai un vienīgi šī līguma 1.punktā noteiktā mērķa
sasniegšanai.
4. Finansējuma saņēmējs pilnībā atbild par finansējuma izlietojumu saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Atskaiti par līdzekļu izlietojumu iesniedz Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3,
Valkā, Valkas novadā 30 dienu laikā pēc finansējuma izlietošanas vai projekta realizācijas, bet ne vēlāk
kā līdz 20___.gada 2__.decembrim. Attaisnojuma dokumentos (čekos, pavadzīmēs, rēķinos u.c.) jābūt
norādītiem Finansējuma saņēmēja rekvizītiem.
5. No Līguma summas atlikušie un nerealizētie finanšu līdzekļi, kas piešķirti konkrētiem
pasākumiem/projektiem, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc pasākuma/projekta norises izpildes
termiņa beigām Finansējuma saņēmējam ir jāpārskaita Pašvaldībai Līgumā norādītajā kontā.
6. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abas Puses to paraksta.
7. Strīdi starp pusēm tiek risināti pārrunu ceļā, bet nevienošanās gadījumā - tiesā.
8. Finansējuma saņēmējs Līguma parakstīšanas brīdī apliecina, ka ir saņēmis atskaites formas paraugu
par Valkas novada domes piešķirtā finansējuma izlietojumu.
9. Līgums sastādīts uz vienas lapas divos identiskos eksemplāros, kuri pa vienam tiek nodoti glabāšanā
Pusēm.
Pašvaldība
Finansējuma saņēmējs
Valkas novada dome
Nosaukums
Reģ.Nr. 90009114839,
reģ.Nr. …………
Jurid. adrese: Semināra 9, Valka, Valkas nov., LV-4701 Adrese……………., LV ………..
tel./fakss ________________________
tel./fakss ……………… / …………….
e-pasts: __________________________
e-pasts: ……………….
Konta Nr. _________________________
Konta Nr. …………………….
A/S „______________”
AS „……………………..”,
Kods: _______________________
Kods: ………………………….
Priekšsēdētājs

(Amats)

2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra noteikumiem Nr.4
“Par kārtību, kādā Valkas novada dome
piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām”

________________________________
Organizācijas nosaukums
________________________________
Reģ.Nr.
________________________________
Adrese
ATSKAITE
PAR VALKAS NOVADA DOMES PIEŠĶIRTO FINANŠU LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU
Atbilstoši 20__.gada ______. ______________ līgumam Nr._______
Saskaņā ar 201__.gada ___. _______________ noslēgto līgumu Nr._______ „Par finanšu līdzekļu
izlietojumu un atskaites iesniegšanu”
____________________________________________________________________________
(finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)
no ______. gada ____. ___________ līdz ___. gada __. _______ ir īstenojusi
pasākumu/projektu____________________________________________________________
1. Projekta pieteikumā noteiktie mērķi un uzdevumi :
 Sasniegti pilnībā
 Sasniegti daļēji, ____________________________________________________________
 Nav sasniegti, jo____________________________________________________________
Valkas novada pašvaldības piešķirtie finanšu līdzekļi __________________ euro ir izlietoti sekojoši:
Izmaksu apliecinošā dokumenta nosaukums
Nr.
Summa
Par ko
Datums
(maksājuma uzdevuma nr., kases izdevumu ordera
p.k.
(euro)
maksāts
nr., ja izmaksa veikta avansā - avansa norēķina nr.)

2.

Pavisam kopā izlietoti euro______ (______________________________________________)
3. Pievienotas izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas uz _______ lapām.
Apstiprinu, ka Valkas novada pašvaldības pārskaitītie līdzekļi pasākuma/projekta realizācijas gaitā izlietoti
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pasākumā/projektā paredzētajiem mērķiem.
(Vārds un uzvārds)
(Datums)

(Paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

3.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra noteikumiem Nr.4
“Par kārtību, kādā Valkas novada dome
piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām”

Iesniedzēja pieteikuma anketa Valkas novada domes
finansiālajam atbalstam Sporta un veselīga dzīvesveida
popularizēšanai
Datums
ı___ı___ı
.
ı___ı___ı___ı___ı
(diena)

(mēnesis)

Rekvizīti un kontakti:
___ı___ı

ı

.

(gads)

1. Aktivitātes un sasniegumi aizvadītajā gadā:
a)
b)
c)
d)

Sasniegumiem un panākumiem iepriekšējā sezonā;
Aktivitātes veselīga dzīvesveida popularizēšanā, sabiedrības iesaistes sporta aktivitātēs, Valkas novada
popularizēšanas un pārstāvniecības dažādu līmeņu sacensībās;
Sporta un veselīga dzīvesveida pasākumu organizēšana (t.sk. dalība šādos pasākumos);
Pasākumos iesaistīto dalībnieku skaits.

2. Nākamā gada plāni un aktivitātes, paredzētie pasākumi:
a)
b)
c)
d)

Perspektīvas un mērķi nākamajā sezonā;
Valkas novada iedzīvotāju iesaiste sportā un veselīga dzīvesveida veicināšana iedzīvotāju vidū;
Veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu popularizēšanai Valkas novadā;
Pasākumi, kurus iesniedzējs organizējis vai piedalījies kā klubs aizvadītajā gadā.

3. Cita informācija:
a)
b)
c)
d)

Iesaistīto personu skaits (sporta kluba masveidība, dalībnieku skaits un kluba dalībnieku piramīda);
Sabiedrības iesaiste aktivitātēs;
Realizētie projekti;
Publiskā atpazīstamība, aktivitāte sociālajos tīklos.

4. Tāme nākamā gada aktivitātēm:
a)
b)
c)
d)
e)

Dalības maksa dažāda līmeņa turnīros;
Tiešo izmaksu segšana priekš dalības turnīros (ekipējums, transports, u.c.);
Izdevumi treniņapstākļu nodrošināšanai, veselīga dzīvesveida vides uzlabošanai;
Citi izdevumi;
Piesaistītais līdzfinansējums.

(Vārds un uzvārds)

(Paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

ANKETA JĀIESNIEDZ LĪDZ 1. DECEMBRIM

14.§
Par noteikumu Nr.5 “Par Valkas novada vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu pedagogu apbalvošanu” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(A.Ikšelis)
Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa izstrādājusi noteikumu projektu
“Par Valkas novada vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu apbalvošanu”.
Noteikumi nosaka, kā tiek organizēta pedagogu apbalvošana par izglītojamo augstiem rezultātiem
valsts un starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs, festivālos, skatēs, zinātniski pētniecisko darbu
konkursos, citos ar mācību procesu saistītos konkursos un sacensībās.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
17.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 4.punkta, 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR - 10 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane,
K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.5 “Par Valkas novada vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu pedagogu apbalvošanu” apstiprināšanu (pielikumā).
2. Lēmuma minētos līdzekļus apmaksāt no pašvaldības budžeta.
3. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOTEIKUMI
Valkā
2018.gada 27.septembra

Nr.5
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9.14.§)

Par Valkas novada vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu pedagogu apbalvošanu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi par Valkas novada vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu
apbalvošanu nosaka, kā tiek organizēta pedagogu apbalvošana par izglītojamo augstiem rezultātiem
valsts un starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs, festivālos, skatēs, zinātniski pētniecisko darbu
konkursos, citos ar mācību procesu saistītos konkursos un sacensībās.
2. Apbalvošanas mērķis ir veicināt Valkas novada vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu pedagogu kvalitatīvu izaugsmi, konkurētspējas prasmju un iemaņu attīstību, kā arī novērtēt
pedagogu sasniegumus.
II. Apbalvojuma piešķiršanas kārtība pedagogiem
3. Pedagogus apbalvošanai izvirza izglītības iestāžu administrācija vai Valkas novada domes Izglītības,
kultūras, sporta jaunatnes nodaļa (turpmāk tekstā IKSJ) saskaņā ar mācību gada beigās apkopotajiem
rezultātiem par izglītojamo godalgotām vietām valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs,
zinātniski pētniecisko darbu konkursos, festivālos, skatēs, sacensībās un citos ar mācību procesu
saistītos konkursos.
4. Katrs pedagogs, kura sagatavotais izglītojamais, vai komanda (ansamblis, grupa), kas vērtējumā tiek
uzskatīta kā viena vienība, iegūstot godalgotu vietu:
-

vispārizglītojošās skolās - valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski
pētniecisko darbu konkursos, sacensībās un citos ar mācību procesu saistītos konkursos;

-

mūzikas un mākslas skolās - valsts un starptautiskajos (piedalās vismaz piecu valstu pārstāvji un ir
notikusi iekšējā vai nacionālā atlase) konkursos, festivālos, skatēs un citos ar mācību procesu
saistītos konkursos;

-

sporta skolā – Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, Latvijas Jaunatnes čempionātā (ziemas vai vasaras),
Valsts prezidenta kausā vieglatlētikā un starptautiskajās sacensībās, kurās izglītojamais piedalās
Latvijas izlases komandas sastāvā.

5. Rezultātus apkopo IKSJ nodaļa.
6. Pedagogam naudas balva tiek piešķirta atbilstoši šo noteikumu 3.1.; 3.2.; 3.3 un 3.4.punktiem par katra
izglītojamā veiksmīgu piedalīšanos kādā no 2.2.punktā minētā pasākumā iegūstot godalgotu vietu. Ja
izglītojamais vienā pasākumā ir ieguvis vairākās godalgotās vietas, tad naudas balva tiek maksāta par
vienu augstāko godalgoto vietu.
7. Naudas balvas pedagogiem piešķir no pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.
III. Naudas balvas apmērs
8. Vispārizglītojošo skolu pedagoga naudas balvas apmērs par izglītojamā sasniegumos (pirms nodokļu
nomaksas)
Izglītojamā iegūtā
godalgotā vieta
1.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinības raksts

Starptautiskais līmenis
(euro)
270
240
210
200

Valsts līmenis (euro)
170
140
110
80

9. J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas pedagoga un koncertmeistara naudas balvas apmērs par izglītojamā
sagatavošanu un iegūto vietu (pirms nodokļu nomaksas):
Starptautiskais līmenisStarptautiskais līmenisorganizatoru atlase
Valsts līmenis (euro)
nacionālā atlase (euro)
(euro)
Pedagogam Koncert- Pedagogam Koncert KoncertPedagogam
meistaram
meistaram
meistaram
1.vieta (Grand Prix)
150
75
200
135
170
130
2.vieta
120
60
170
100
140
120
3.vieta
90
30
140
60
110
100
Izglītojamā iegūtā
godalgotā vieta

10. Valkas Mākslas skolas pedagoga naudas balvas apmērs par izglītojamā sagatavošanu un iegūto vietu
(pirms nodokļu nomaksas):
Izglītojamā iegūtā
godalgotā vieta
1.vieta
2.vieta
3.vieta

Starptautiskais līmenis (euro)

Valsts līmenis (euro)

Pedagogam
200
170
140

Pedagogam
170
140
110

11. Bērnu – jaunatnes sporta skolas pedagoga naudas balvas apmērs par izglītojamā sagatavošanu un
iegūto vietu (pirms nodokļu nomaksas):
Izglītojamā iegūtā
godalgotā vieta
1.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinība (4.-6. vieta)

Starptautiskais līmenis (euro)

Valsts līmenis (euro)

Pedagogam
200
170
140
110

Pedagogam
170
140
110
80

15.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
____________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas
novada domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 12.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.pantiem,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR - 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā,
2 - istabu dzīvokli Varoņu ielā 38-1, Valkā, kopējā platība 51,5 m 2, dzīvojamā platība 35,8 m2,
1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu
dzīvokli Rīgas ielā 6B-3, Valkā, kopējā platība 43,4 m 2, dzīvojamā platība 30,9 m 2, 1.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1istabas dzīvokli Kūru ielā 9-2, Valkā, kopējā platība 27,7 m 2, dzīvojamā platība 19,1 m 2, 1.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības apmaiņas reģistrā, 1istabas dzīvokli Tirgus ielā 12-31, Valkā, kopējā platība 23,6 m 2, dzīvojamā platība 17,4 m 2,
4.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
16.§
Par aizņēmuma ņemšanu ielu un ietvju atjaunošanai
Valkas pilsētā.
________________________________________________________
(I.Markova, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 16.01.2018 ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Vienošanos
par Eiropas Savienības projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārta”
Nr.5.3.1.0/17/I/025. Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu izbūvē
pilsētā, nodrošinot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem
un komersantiem. Projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus un spiediena kanalizācijas
tīklus pilsētas iedzīvotājiem, kā arī paralēli nomainot vai izbūvējot ūdensapgādes tīklus Ceriņu, Smilšu,
Kūru, Merķeļa, Poruka, Ērģemes, Strautu, Zvaigžņu ielās un Domes bulvārī. Projekta ietvaros ielu
segumi tiek atjaunoti tikai ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves posmos, nepieciešams būtu atjaunot ielas
visā platumā. Valkas novada dome ir veikusi iepirkuma procedūru 9.panta kārtībā “Papildus darbi –
asfaltbetona atjaunošana Valkas pilsētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārta”
ietvaros”. Iepirkuma ietvaros ir pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Limbažu ceļi” par asfaltbetona
atjaunošanu ielās par EUR 109568.83 bez PVN , EUR 132578.28 ar PVN.
Valkas pilsētā liela daļa ietvju ir nolietojušās. Plānots atjaunot gājēju ietvi Raiņa ielā posmā no
Viestura ielas līdz Latgales ielai. Atbilstoši veiktajam iepirkumam ir saņemts piedāvājums ar zemāko cenu
no SIA “SiMC” EUR 52467.71 bez PVN, EUR 63485.93 ar PVN.

Nepieciešams aizņēmums EUR 196064.21 ar PVN:
75% apmērā EUR 147048.16 atbilstoši likuma “ Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta
7.punktam
25% apmērā EUR 49016.05 atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta
10.punktam.
Ņemot vērā augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR - 10 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane,
K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 49016.05 (četrdesmit deviņi tūkstoši sešpadsmit eiro un 5 centi)
izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai – ielu un ietvju atjaunošanai
Valkas pilsētā 25 % apmērā no kopējā apjoma no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 147048.16(viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši četrdesmit astoņi
eiro un 16 centi) līdzfinansējumam ielu un ietvju atjaunošanai Valkas pilsētā 75% apmērā no
kopējā apjoma no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
3. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža divdesmit 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.

17.§
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Dundagas un Talsu novadiem
____________________________________________________________________
(U.Ozoliņa)
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome 2018.gada 19.septembrī saņēmusi novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda
Kraukļa iesniegumu ar lūgumu komandēt viņu uz Talsu un Dundagas novadiem 2018.gada 4.un 5.oktobrī,
lai piedalītos kopīgajā Valkas novada domes un Valgas pašvaldības vadības, nodaļu un iestāžu vadītāju
un deputātu pieredzes apmaiņas braucienā.
Vizītes laikā plānots iepazīties ar reģionālās nozīmes Talsu pašvaldības komunālo pakalpojumu,
izglītības, kultūras un sporta, attīstības un projektu nodaļas, dzimtsarakstu, sociālā dienesta, pašvaldības
policijas, būvvaldes, juridiskās, personāla un citu nodaļu darba organizēšanu un pašvaldības ES
līdzfinansēto projektu izstrādi un ieviešanu. Tikšanās laikā plānots iepazīt arī pagasta pārvalžu darbu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta un 2010.gada 12.oktobra MK Noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem
saistīti izdevumi”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR - 9 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sjademe, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Talsu un Dundagas
novadiem 2018.gada 4.un 5.oktobrī, lai piedalītos kopīgajā Valkas novada domes un Valgas pašvaldības
vadības, nodaļu un iestāžu vadītāju un deputātu pieredzes apmaiņas braucienā.
2. Apmaksāt dienas naudu 100% apmērā par lēmuma 1.punktā minētajām 2 komandējuma dienām.
3. Domes priekšsēdētāja Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt komandējuma atskaiti
Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

18.§
Par Valkas novada pagastu pārvalžu reorganizāciju
_______________________________________________
(A.Zābers, A.Sjademe, V.A.Krauklis)
Ar 2018.gada 30.augusta lēmumu “Par Valkas novada pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols
Nr.8, 17. §), ar Valkas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.74-v izveidotajai darba grupai tika uzdots
izvērtēt Valkas novada pagastu pārvaldības funkciju apjomu, darbības efektivitātes nodrošināšanai,
ievērojot Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldes vadītāja P.Pētersona pieredzi un rezultātus. Darba grupa
iepazīstoties ar P.Pētersona paveikto secina, ka ir nodrošināta visu pagasta pārvaldes vadītāja amata
pienākumu izpilde abos pagastos.
Darba grupa atbalsta P.Pētersona viedokli, ka racionāli organizējot pārvaldības darbu, efektīvi
izmantojot abu pārvalžu darbaspēka un materiālos resursus, ir iespējams vienam vadītājam vadīt divas
pagastu pārvaldes. Ņemot vērā augstāk minēto pagastu pārvaldības pozitīvo pieredzi, ieteicams turpināt
pagastu pārvalžu reorganizāciju, veicot pārvalžu administrācijas darba optimizāciju, ievērojot labas
pārvaldības principus, ar mērķi racionāli izmantot finanšu un materiālos resursus un pilnveidot iedzīvotājiem
sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Veicot turpmāko reorganizāciju, jāņem vērā, ka pagastu pārvaldēm deleģētās funkcijas maz
atšķiras, tātad arī pārvalžu struktūrai jābūt atbilstošai.
Darba grupa rosina augstākminēto pagastu pārvaldības pozitīvo pieredzi izmantot tālākai pagastu
pārvalžu vadības reorganizācijai Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastos, ņemot vērā nosacījumu, lai
pagastu pārvalžu struktūras izmaiņas nepasliktinātu pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību
novada iedzīvotājiem.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām “ 21.
panta 1.daļas 8.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, E.Smane), PRET – 1 deputāts (A.Sjademe), ATTURAS – 1
deputāts (K.Sula),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Likvidējot Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldes vadītāja amata vietas, izveidot vienu pārvaldes
vadītāja amata vietu uz abiem pagastiem, ar mēneša algas likmi EUR 1215.00.
2. Likvidējot Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldes vadītāja amata vietas, izveidot vienu pārvaldes
vadītāja amata vietu uz abiem pagastiem, ar mēneša algas likmi EUR 1215.00.
3. Reorganizēt Valkas pagasta pārvaldes vadību, nosakot pārvaldes vadītāja amata vietu skaitu – 0,5
amata likmes ar mēnešalgu EUR 607.50 par 0,5 amata likmēm.
4. Izveidot Zvārtavas pagastā jaunu amata vietu - Komunālās saimniecības vadītājs, ar mēneša algas
likmi EUR 650.00 un likvidēt amata vietu - automašīnas vadītājs.
5. Izdarīt Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) grozījumus:
5.1. Apstiprināt 34.pielikumu (Ērģemes pagasta pārvaldes darbinieku amata vietu un darba
samaksas saraksts) jaunā redakcijā (1.pielikums);
5.2. Apstiprināt 39.pielikumu (Ērģemes pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts) jaunā redakcijā (2.pielikums);
5.3. Apstiprināt 41.pielikumu (Kārķu pagasta pārvaldes darbinieku amata vietu un darba samaksas
saraksts) jaunā redakcijā (3.pielikums);
5.4. Apstiprināt 45.pielikumu (Kārķu pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības darbinieku amata
vietu un darba samaksas saraksts) jaunā redakcijā (4.pielikums);
5.5. Apstiprināt 46.pielikumu (Valkas pagasta pārvaldes darbinieku amata vietu un darba samaksas
saraksts) jaunā redakcijā (5.pielikums);
5.6. Apstiprināt 49.pielikumu (Valkas pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības darbinieku amata
vietu un darba samaksas saraksts) jaunā redakcijā (6.pielikums);
5.7. Apstiprināt 52.pielikumu (Vijciema pagasta pārvaldes darbinieku amata vietu un darba
samaksas saraksts) jaunā redakcijā (7.pielikums);
5.8. Apstiprināt 58.pielikumu (Zvārtavas pagasta pārvaldes darbinieku amata vietu un darba
samaksas saraksts) jaunā redakcijā (8.pielikums);
5.9. Apstiprināt 62.pielikumu (Zvārtavas pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts) jaunā redakcijā (9.pielikums);
5.10. Apstiprināt 65.pielikumu (Valkas novada pagastu pārvaldības amata vietu un darba
samaksas saraksts) (pielikumā).
6. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
7. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
8. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.oktobrī.

1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 18.§)
34.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)
Ērģemes pagasta pārvaldes darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.

Uzskaitvedis

2.

Apkopējs

Amata
vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

1

655.00

0.3

430.00

2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 18.§)

39.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

Ērģemes pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības 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)

1.

Komunālās saimniecības
vadītājs

1

650.00

2.

Kapsētas pārvaldnieks

1

430.00

3.

Apkures krāšņu kurinātājs

4

Minimālā stundas
likme

4.

Dažādu darbu strādnieks

2

3.147 EUR/h

5.

Traktora vadītājs

1

3.557 EUR/h

3.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 18.§)
41.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

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

Amata
vietu
skaits

Amats

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

1.

Uzskaitvedis

1

655.00

2.

Apkopējs

1

430.00

3.

Brīvā laika pasākumu
organizators

1

600.00

4.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 18.§)

45.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)
Kārķu pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

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

1.

Komunālās
saimniecības vadītājs

1

650.00

2.

Sētnieks

1

430.00

3.

Traktora vadītājs

1

4.

Elektromontieris

0.6

5.

Dažādu darbu
strādnieks

1

Ceļu attīrīšana no sniega 1.40
EUR/km;
ceļu greiderēšana 1.63
EUR/km;
grāvju pļaušana ar BOMFORD
B508 1.40 EUR/km;
krūmu pļaušana ar krūmgriezi
235.44 EUR/ha;
zāles pļaušana ar krūmgriezi
42.38 EUR/ha;
citi darbi 4.07 EUR/h

430.00
430.00

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu
EUR mēnesī
155.00

5.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 18.§)
46.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

Valkas pagasta pārvaldes darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

1. . Uzskaitvedis

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

1

655.00

2.

Apkopējs

1

430.00

3.

Strādnieks -kurinātājs

1

495.00

6.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 18.§)

49.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

Valkas pagasta pārvaldes Komunālā saimniecības 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)

1.

Komunālās saimniecības
vadītājs

1

650.00

2.

Kurinātājs Sēļu katlu mājā

4

Minimālā stundas likme

3.

Traktora vadītājs

1

3.557 EUR/h

4.

Remontstrādnieks

1

450.00

5.

Sezonas strādnieks (6 mēneši)

2

Minimālā stundas likme

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu
EUR mēnesī

50.00

7.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 18.§)

52.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

Vijciema pagasta pārvaldes darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.

Uzskaitvedis
.

2.

Apkopējs

Amata
vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

1

655.00

0.5

430.00

8.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 18.§)

58.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

Zvārtavas pagasta pārvaldes darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

1.

Uzskaitvedis

2.

. Apkopējs-kurinātājs

Amata
vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

1

655.00

1

430.00

9.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 18.§)

62.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

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

Amata
vietu
skaits

Amats

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Komunālās
saimniecības vadītājs

1

650.00

2.

Kapsētas pārvaldnieks

1

430.00

3.

Dažādu darbu strādnieks

0.75

430.00

4.

Apkopēja

0.25

430.00

65.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 18.§)

Valkas novada pagastu pārvaldības amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

1.
2.
3.

Amats
Kārķu un Ērģemes pagastu
pārvaldes vadītājs
Vijciema un Zvārtavas pagastu
pārvaldes vadītājs
Valkas pagasta vadītājs

Amata
vietu
skaits

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

1

1215.00

1

1215.00

0.5

1215.00

Sēde slēgta 2018.gada 27.septembrī, plkst.11:00
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

