Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu,
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

SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2018.gada 29.novembrī

Nr.11

Sēde sasaukta 2018.gada 29.novembrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2018.gada 29.novembrī 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, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ, Andris DAINIS, Maruta
STABULNIECE, Jānis ANŽE, Dace BAŠĶE, Aivars SJADEME, Valdis ŠAICĀNS, Sandra PILSKALNE,
Evija SMANE, Kristaps SULA, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Unda OZOLIŅA – komandējumā
Andis SULA – aizņemts pamatdarbā
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
Dace Pūce – elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Antra Ķīkule – iekšējās kontroles galvenā speciāliste
Gunta Smane – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Ivo Meļķis – SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis
Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs
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
Līgita Sīmane – Valkas pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītāja
Felikss Bošs – Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
Zane Zariņa – Sociālā dienesta vadītāja vietniece
Artis Markovs – praktikants
Piedalās – Inga Karpova, laikraksta “Ziemeļlatvija” žurnāliste
Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2018.gada 29.novembra novada domes sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības “Druvas 1” iesniegumu.
2. Par Ozolu sākumskolas likvidēšanu.
3. Par ēkas pārbūvi Rūjienas ielā 31, Valkā.

4. 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.§) 2., 14.un
31.pielikumā.
5. Par aprēķinu metodikas patērētās siltumenerģijas apkurei sadalei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās,
kurās ir uzstādīti individuālie patērētas siltumenerģijas uzskaites mēraparāti jeb alokatori
apstiprināšanu.
6. Par nolikuma Nr.9 “Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālo kvartetu festivāla nolikums”
apstiprināšanu.
7. Par erudīcijas komandu spēles “Prāta Spēles” finansēšanu 2019.gadā.
8. “Mītava Open” iesnieguma izskatīšana.
9. SIA “GEM Investments” priekšlikums par sadarbību.
10. Par neapbūvēta zemesgabala “Induļi”, Valkas pagasts, nomas līguma izbeigšanu, atsavināšanas veida
maiņu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
11. Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Valkā, Friča Roziņa ielā 3, dzīvokli 7, pārņemšanu pašvaldības
īpašumā.
12. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
13. Par izmaiņām Valkas novada Administratīvās komisijas sastāvā.
14. Par Valkas novada Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītāja iecelšanu.
15. Par grozījumiem Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
16. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā “Par saistību uzņemšanos un
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu” (protokols
Nr.5,21.§).
17. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.
18. Valkas novada deputāta Anda Sulas iesnieguma par deputāta pilnvaru nolikšanu izskatīšana.
19. Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada pamatbudžetā.
20. Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada speciālajā budžetā.
21. Valkas novada deputāta Valda Šaicāna iesnieguma par deputāta pilnvaru nolikšanu izskatīšana.
22. Par izmaiņām Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas
komisijas sastāvā.
23. Par “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas” izsniegšanu.
1.§
Par dzīvokļu īpašnieku biedrības "Druvas 1" iesniegumu
________________________________________________________
(G.Smane, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome ir saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības "Druvas 1" valdes locekļa *** iesniegums
ar lūgumu līdzfinansēt projektu "Bērnu rotaļu laukuma izveide Lugažu ciemā", kas tika iesniegts biedrībai
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un projektu ir apstiprinājis Lauku atbalsta
dienests (29.05.2018. lēmums Nr.09.6-11/18/426).
Projekta ietvaros ir plānots izbūvēt smilšu kastes namiņu, rotaļu kompleksu, bruģa segumu ar apmalēm
(celiņus) un citus labiekārtojuma elementus par EUR 11401.87, veikt būvuzraudzību par EUR 122,00 un
nomas līguma reģistrēšanai Zemesgrāmatā un citām projekta izmaksām plānoti ir EUR 676.13.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 12200,00, no kurām 90% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
līdzfinansējums un 10 % jeb EUR 1220,00 - projekta iesniedzēja līdzfinansējums. Dzīvokļu īpašnieku
biedrība "Druvas 1", lai nodrošinātu līdzfinansējuma daļu EUR 1220,00, lūdz piešķirt finansējumu šīs
summas apmērā Valkas novada domei.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 12.novembra lēmumu
(protokols Nr.11, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Biedrībai "Druvas 1", reģ. Nr.40008246078, projekta "Bērnu rotaļu laukuma izveide Lugažu
ciemā” līdzfinansējumu 9% no kopējās projekta summas jeb EUR 1098,00 (viens tūkstotis deviņdesmit
astoņi euro).
2. Lēmuma 1.punktā minētos līdzekļus iekļaut 2019.gada Valkas novada pašvaldības budžetā.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

2.§
Par Ozolu sākumskolas likvidēšanu
__________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis)
Ozolu sākumskola tika izveidota, reorganizējot Ozolu pamatskolu 2017.gada 18.jūlijā. Pirms tam
2016./2017.m.g. tika organizētas individuālas pārrunas ar Ozolu pamatskolas skolēnu vecākiem par skolas
statusu un pēc vecāku informēšanas tika pieņemts lēmums samazināt skolas pakāpi.
Ozolu sākumskolā 2018./2019.mācību gadā ir reģistrēti 8 izglītojamie vispārējās pirmsskolas izglītības
programmā, t.sk., 2 obligātajā piecu un sešgadīgo apmācībā, 6 izglītojamie pamatizglītības pirmā posma
(1.-6.klase) programmā (2.klasē 1, 4.klasē 2, 5.klasē 2), 1 izglītojamais speciālās pamatizglītības pirmā
posma (1.-6.klase) programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (5.klasē). Skolā strādā 5
pedagogi un 3 tehniskie darbinieki.
No 2017.gada septembra tika nodrošināta 7.-9.klašu skolēnu nokļūšana Valkā, šobrīd to izmanto 2
skolēni. Vecāki ir apmierināti ar skolēnu transporta organizēšanu braukšanai uz Valku un no Valkas, jo ceļā
ir jāpavada 30 – 40 minūtes. Kopējais laiks, ko skolēni pavada dodoties uz skolu un atgriežoties no skolas
ir pat mazāks nekā laiks apmeklējot dzīves vietai tuvāk esošo Gaujienas skolu. Vecāki atzina, ka mazā
skolēnu skaita dēļ nevar pilnvērtīgi organizēt skolas dzīvi (pasākumi), ir apgrūtināta dažādu mācību metožu
izmantošana (grupu darbs), nevar realizēt daudzveidīgas ārpusstundu nodarbības, iesaistīties sporta,
mākslas un mūzikas skolas nodarbībās. Sākot ar nākamo mācību gadu 3 skolēnu vecāki plāno savus
bērnus sūtīt Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, 2 skolēnu vecāki informēja, ka neplāno tuvākajā laikā
atgriezties Latvijā, 2 skolēnu vecāki izvērtē iespēju turpināt mācības Gaujienas skolā, kas ir tuvāk dzīves
vietai. Vecāki pozitīvi vērtēja ģimnāzijas internāta izmantošanas iespējas.
2018.gada 6.novembrī vecāku sapulcē tika izteikts priekšlikums saglabāt pirmsskolas grupu skolas ēkā.
Izvērtējot izglītojamo skaita prognozes, nav pamats cerēt, ka palielināsies izglītojamo skaits skolā, bet, lai
pirmsskola būtu tuvu dzīves vietai, ir nepieciešams saglabāt pirmsskolas grupu uz vietas Zvārtavas pagastā
Ozolu sākumskolas ēkā. Pirmsskolas grupas administratīvā pārraudzība tiktu nodota Vijciema sākumskolai,
atbilstoši reģistrējot izglītības programmas apguves vietu – adresi Vijciema sākumskolas licencē. Vijciema
sākumskola pārņems izglītojamos un darbiniekus.
Lai nodrošinātu skolas darbu, ir nepieciešami finanšu līdzekļi personāla atalgojumam, pakalpojumu
apmaksai, ēkas uzturēšanai. Šajā mācību gadā viena izglītojamā izmaksas ir EUR 389,98. Lai arī ir rūpīgi
pārdomāta un efektīvi organizēta ēkas apsaimniekošana, tomēr nepieciešams liels pašvaldības
papildfinansējums pedagogu atalgojumam.
Lai nodrošinātu izglītojamajiem kvalitatīvu izglītību un pašvaldība lietderīgi izmantotu finanšu līdzekļus
un mantu, ir jāslēdz sākumskola. Vecākiem tiek piedāvāta iespēja bērnu izglītības ieguvei Valkā nodrošinot
transportu, internātu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
12.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 5.§), Finanšu komitejas 2018.gada 12.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 11, 3.§) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro
daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.jūniju likvidēt Ozolu sākumskolu, reģ. Nr.4411903191, adrese "Ozolu skola", Zvārtavas
pagasts, Valkas novads, LV-4735.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram izveidot Ozolu sākumskolas likvidācijas komisiju, kas līdz
2019.gada 1.jūnijam nodrošina Ozolu sākumskolas materiālo vērtību, finanšu līdzekļu, personāla lietu,
dokumentu nodošanu normatīvajos dokumentos paredzētajā kārtībā atbildīgajām personām vai
iestādēm.
3. Vijciema sākumskolas direktoram nodrošināt Ozolu pirmsskolas izglītojamo un personāla lietu
pārņemšanu.
4. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
3.§
Par ēkas pārbūvi Rūjienas ielā 31, Valkā
__________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2018.gada 8.novembrī ir saņēmusi SIA “ET Invest” reģ.Nr.44103101904, juridiskā
adrese: Rūjienas iela 31, Valka, Valkas novads, LV-4701, iesniegumu ar lūgumu atļaut veikt ēkas ar
kadastra numuru 9401 008 0377 003 pārbūvi.

2015.gada 28.augusta līguma Nr. VND/4-29/15/317 “Par neapdzīvojamo telpu un zemes nomu Rūjienas
ielā 31, Valkā, Valkas novadā” 4.3.punkts nosaka, ka Nomniekam nav tiesību bez saskaņošanas ar
Iznomātāju veikt Nomas objekta pārplānošanu, pārbūvi vai citas konstruktīvas izmaiņas.
Zemesgabala izmantošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (kods: 0801).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 12.novembra lēmumu
(protokols Nr.11, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 10.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut SIA “ET Invest”, reģ.Nr.44103101904 veikt ēkas Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, kadastra
numurs 9401 008 0377 003 pārbūvi.
2. Noteikt, ka ēka pēc pārbūves paliek Valkas novada domes īpašums un pēc nomas līguma termiņa
izbeigšanās tā atgriežama Iznomātājam.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
4.§
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.§) 2., 14. un 31.pielikumā
____________________________________________________________________
(A.Zābers, V.A.Krauklis)
2018.gada 25.oktobrī Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Inese Vehi ir iesniegusi
iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no darba ar 2018.gada 24.novembri.
Izvērtējot pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbības efektivitāti, līdzšinējo vadīšanu un
organizēšanu, ar ko pa darbības sfērām faktiski nodarbojas trīs vadītāji un ņemot vērā, ka novada domes
izpilddirektora vietnieka amata pienākumos jau ietilpst šīs nodaļas darbības pārraudzība, tiek ierosināts
likvidēt amata vietu ”pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs”, pārdalot amata pienākumus
starp domes izpilddirektora vietnieku, pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietnieku un
nodaļas darbu vadītāju. Līdz ar to ir ierosinājums mainīt amata nosaukumu "domes izpilddirektora
vietnieks” uz amata nosaukumu “ domes izpilddirektora vietnieks - pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
nodaļas vadītājs”.
Ņemot vērā, ka līdz ar šāda lēmuma pieņemšanu tiek ieekonomēti finanšu līdzekļi, taču palielinās darba
slodze ar nodaļas funkciju pildīšanu saistītiem vadošajiem speciālistiem, nepieciešamas attiecīgas izmaiņas
to atalgojumā (skatīt 1.,2.pielikumu).
2018.gada 8.novembrī Pašvaldības policijas priekšniece ir iesniegusi iesniegumu, kurā paziņo par savu
došanos pirmsdzemdību atvaļinājumā un, lai nodrošinātu Pašvaldības policijas pilnvērtīgu darbu, lūdz
palielināt Pašvaldības policijas inspektora amata likmi no 0,5 uz pilnu likmi 1,0.
Ir priekšlikums izdarīt grozījumus 31.pielikumā “Pašvaldības policijas darbinieku amata vietu un darba
samaksas saraksts”, palielinot Pašvaldības policijas inspektora amatu vietu skaitu no 0,5 uz 1,0 uz
Pašvaldības policijas vadītājas prombūtnes laiku.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2018.gada 12.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 3.§) un Finanšu komitejas 2018.gada 12.novembra lēmumu (protokols
Nr.11, 5. un 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 2.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. apstiprināt 14.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.3. apstiprināt 31.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).
2. Personāla nodaļai sagatavot grozījumus darba līgumos un amatu aprakstos atbilstoši amatu
sarakstam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.novembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11,4.§)
2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

Administrācijas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Izpilddirektors

1

1525.00

2.

Izpilddirektora vietnieks - pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

1

1385.00

3.

Izpilddirektora palīgs

1

750.00

4.

Darba un civilās aizsardzības vecākais
speciālists

1

835.00

5.

Būvinženieris

1

925.00

6.

Datorsistēmu un datortīklu administrators

1

785.00

7.

Vecākais datorsistēmu un datortīklu
administrators

1

830.00

8.

Kooperācijas speciālists

0.2

750.00

9.

Sabiedrības veselības organizators

0.6

830.00

10.

Administratīvās komisijas sekretārs

0.4

846.00

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

230.00

2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.novembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11,4.§)
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

6

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

1.65

3.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.novembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11,4.§)
31.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

Pašvaldības policijas darbinieku
Amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.

Pašvaldības policijas priekšnieks

Amatu
vietu
skaits
1

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī/stundas tarifa
likme (EUR/h)
915.00

2.

Pašvaldības policijas inspektors

1

4.197

3.

Pašvaldības policijas vecākais
inspektors

1

4.685

5.§
Par aprēķinu metodikas patērētās siltumenerģijas apkurei sadalei daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās, kurās ir uzstādīti individuālie patērētas siltumenerģijas uzskaites mēraparāti jeb alokatori
apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Kaņepe, A.Simulis)
Atsevišķās SIA “Valkas Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošās dzīvojamās mājās tika uzstādīti individuālie
patērētas siltumenerģijas uzskaites mēraparāti jeb alokatori, kas ļauj atsevišķos dzīvokļu īpašumos
individuāli regulēt nepieciešamo temperatūru, līdz ar to arī apkures izmaksas.
Ar alokatoriem patērētās siltumenerģijas sadale notiek godīgāk, jo tiek ņemta vērā ne tikai konkrētā
dzīvokļu īpašuma apkurināmā platība, bet arī radiatoru jauda un izmēri katrā dzīvoklī, kā arī noregulētā
iekštelpu temperatūra norēķina periodā.
Lai nodrošinātu iespēju veikt patērētas siltumenerģijas sadali un aprēķināt samaksu par to ņemot vērā
alokatoru rādītājus, ir nepieciešams apstiprināt aprēķinu metodiku patērētās siltumenerģijas apkurei sadalei
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti individuālie patērētas siltumenerģijas uzskaites
mēraparāti jeb alokatori.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas lēmumu (sēdes protokols Nr.7,
1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Apstiprināt aprēķinu metodiku patērētās siltumenerģijas apkurei sadalei daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās, kurās ir uzstādīti individuālie patērētas siltumenerģijas uzskaites mēraparāti jeb alokatori
(pielikumā).
2. SIA “Valkas Namsaimnieks” piemērot lēmuma 1.punktā apstiprināto aprēķinu metodiku daudzdzīvokļu
mājām, kurās uzstādīti individuālie patērētās siltumenerģijas uzskaites mēraparāti jeb alokatori. Par
metodikas piemērošanu informēt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus vienu mēnesi pirms aprēķinu
metodikas piemērošanas uzsākšanas.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis I. Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.novembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.11,5.§)
Aprēķinu metodika patērētās siltumenerģijas apkurei sadalei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās,
kurās ir uzstādīti individuālie patērētās siltumenerģijas uzskaites mēraparāti jeb alokatori.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Metodika tiek piemērota automātiskās mērierīču nolasīšanas sistēmas datu apstrādei daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti individuālie patērētās siltumenerģijas uzskaites mēraparāti jeb
alokatori.
1.2. Metodika izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumiem Nr.524 “Kārtība, kādā
nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas
uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”.
1.3. Ar piemēroto metodiku tiek koriģēts tikai apkures maksas aprēķins. Karstā ūdens cirkulācijas un
uzsildīšanas aprēķins paliek nemainīgs. Metodika piemērojama mājās, kur visi vai lielākā daļa dzīvokļu
sildelementi ir aprīkoti ar alokatoriem.
2. Lietotie termini
2.1. Apkures neregulējamā (koplietošanas) daļa – siltumenerģija, kas nepieciešama mājas koplietošanas
telpu apkurei, siltuma vadībai caur sienām uz dzīvokļiem ar zemāku temperatūru, kā arī siltumnesēja
cirkulācijas nodrošināšanai guļvados, stāvvados un siltuma mezglā. Šo daļu sadala proporcionāli
dzīvokļu platībai un tā sastāda 30% no mājas patērētā kopējā siltumenerģijas apjoma apkurei norēķina
periodā.
2.2. Apkures regulējamā (dzīvokļu) daļa – individuāli regulējamā apkures daļa, kuru aprēķina proporcionāli
dzīvoklī uzstādīto alokatoru rādījumiem un tā sastāda 70% no mājas patērētā kopējā siltumenerģijas
apjoma apkurei norēķina periodā.
3. Mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei
3.1. Siltumenerģijas patēriņa aprēķinu veic atsevišķi apkures neregulējamai (koplietošanas) daļai un
apkures regulējamai (dzīvokļu) daļai atbilstoši piegādātajam siltumenerģijas apjomam pēc
siltumenerģijas skaitītāja mājas ievadā (MWh) un siltumenerģijas patēriņam ūdens uzsildīšanai.
3.2. Gadījumos, kad veic alokatoru rādījumu nolasījumus un netiek uztverti dati no atsevišķiem dzīvokļu
alokatoriem, nolasot arī atkārtoti, kā arī nav iespējams iekļūt dzīvoklī rādījumu manuālai nolasīšanai,
aprēķinu veic kā dzīvokļiem bez uzstādītiem alokatoriem.
3.3. Dzīvoklim, kurā ir uzstādīti alokatori, bet tiek konstatēts, ka kāds no alokatoriem ir bojāts dzīvokļa
īrnieka, īpašnieka ļaunprātīgas rīcības dēļ, aprēķinu veic kā dzīvokļiem bez uzstādītiem alokatoriem
piemērojot siltumenerģijas patēriņa paaugstināšanas koeficientu 1.5.
3.4. Norēķina periodā mājas apkurei patērētās siltumenerģijas daudzumu aprēķina pēc formulas:

Qapk. = Qpieg. − Qk.ūd .(apk.sez.), kur
Qapk. –
Qpieg. –

siltumenerģijas kopējais daudzums, kas patērēts apkurei norēķina periodā (MWh);
mājai piegādātās siltumenerģijas kopējais daudzums norēķina periodā pēc
skaitītāja mājas ievadā (MWh);
Qk.ūd.(apk.sez.) – siltumenerģijas daudzums, kas patērēts karstā ūdens sagatavošanai norēķina
periodā (MWh).
3.5. Norēķina periodā mājas apkurei patērētas siltumenerģijas maksu aprēķina pēc formulas:
Qmaks. = Qapk.  M , kur

Qmaks. – maksa par norēķina periodā mājai piegādāto siltumenerģiju (EUR);
Qapk. – siltumenerģijas kopējais daudzums, kas patērēts apkurei norēķina periodā (MWh);
M–
siltumenerģijas tarifs (EUR/MWh)
4. Dzīvokļu īpašumu, kas aprīkoti ar alokatoriem apkures maksas aprēķins
4.1. Apkures neregulējamās (koplietošanas) daļas maksu aprēķina pēc formulas:

Qn = 30%  Qmaks.  S , kur
Qn Qmaks. S–

apkures neregulējamās (koplietošanas) daļas maksa (EUR/m 2);
maksa par norēķina periodā mājai piegādāto siltumenerģiju (EUR);
dzīvokļu īpašumu kopējā apkurināmā platība (m 2).

4.2. Apkures regulējamās (dzīvokļu) daļas maksu aprēķina pēc formulas:

Qr =
Qr –
Qmaks. Ak –

70%  Qmaks.
, kur
Ak

alokatoru nosacītās vienības maksa norēķina periodā (EUR/n.v.);
maksa par norēķina periodā mājai piegādāto siltumenerģiju (EUR);
visu alokatoru nosacīto vienību koriģēto rādījumu summa (n.v.).

4.3. Alokatoru koriģētās nosacītās vienības. Lai sabalansētu apkures izmaksas dzīvokļos ar objektīvi
zemāku siltumnoturību, dzīvokļiem, kas atrodas pirmajā stāvā, pēdējā stāvā vai ēkas ārmalā, tiek
piemēroti siltumenerģijas maksas izlīdzinošie (samazinošie) koeficienti.
Izmaksu izlīdzinošie koeficienti tiek piemēroti katram dzīvokļa alokatoram, un piemērotie koeficienti ir
atkarīgi no dzīvokļa novietojuma mājā. Piemēram, ja dzīvoklim piemērots koeficients 0.9, tad koeficientu
reizina ar katra alokatora uzskaitīto vienību skaitu un tālāk aprēķinos tiek izmantots koriģēto vienību
skaits. Visas mājas kopējo vienību skaits būs vienāds ar visu dzīvokļu alokatoru koriģēto vienību
summu. Piemērojamos izlīdzinošos koeficientus skatīt 1.tabulā.
1.tabula
Izlīdzinošie koeficienti (K) alokatoru uzskaitīto nosacīto vienību koriģēšanai dzīvokļiem atkarībā no to
novietojuma daudzdzīvokļu mājā
Nr.p.k.

Dzīvokļu novietojuma mājā varianti

1.
1.1.
1.2.

Ēkas apakšējā stāva dzīvokļi:
Nav pagraba vai citas neapdzīvojamas telpas
Virs pagraba vai citām neapkurināmām, neapdzīvojamām
telpām
Virs ieejas
Stūra dzīvokļi blakus ieejai
Stūra dzīvokļi ēkas ārmalā
Ēkas vidējo stāvu dzīvokļi:
3-5 stāvu ēkai
Stūra dzīvokļi ēkas ārmalā
Ēkas augšējā stāva dzīvokļi:
3-5 stāvu ēkai
Stūra dzīvokļi mājas ārmalā

1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Piemērojamais
izlīdzinošais
koeficients K
0.95
0.95
0.95
0.90
0.90
1.00
0.90
0.95
0.90

4.4. Dzīvokļu īpašumu, kas aprīkoti ar alokatoriem kopējo maksu par apkuri norēķina periodā aprēķina
pēc formulas:
Qkop. = Qn  Sdz. + Qr  Adz. , kur
Qkop. - dzīvokļu īpašumu, kas aprīkoti ar alokatoriem kopējā maksa par apkuri norēķina periodā
(EUR);
Qn apkures neregulējamās (koplietošanas) daļas maksa (EUR/m 2);
Sdz. – konkrētā dzīvokļa īpašuma apkurināmā platība (m 2);

(

) (

)

Qr –
Adz. -

alokatoru nosacītās vienības maksa norēķina periodā (EUR/n.v.);
konkrētā dzīvokļa īpašuma koriģētā katra alokatora uzskaitītā nosacīto vienību summa
norēķina periodā.

6.§
Par nolikuma Nr.9 “Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālo kvartetu festivāla nolikums”
apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(A.Ikšelis)
Dome 2018.gada 1.novembrī saņēmusi J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores Līgas Veinbergas
iesniegumu (Nr.3.1.1./18/2005.). J.Cimzes Valkas Mūzikas skola vēlas organizēt Valkā 2019.gada
28.martā Jāņa Cimzes Starptautisko instrumentālo kvartetu festivālu un lūdz apstiprināt festivālā nolikumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
12.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 4.punktu un 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.9 “Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālo kvartetu festivāla nolikums”
(pielikumā).
2. Par lēmumu izpildi atbild J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOLIKUMS
Valkā
2018.gada 29.novembrī

Nr.9
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2018.gada 29.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.11,6.§)

JĀŅA CIMZES STARPTAUTISKĀ INSTRUMENTĀLO KVARTETU FESTIVĀLA
NOLIKUMS
I. Vispārīgie noteikumi
1. Starptautisko instrumentālo kvartetu festivālu (turpmāk – Festivāls) organizē J. Cimzes Valkas Mūzikas
skola un Valkas novada dome.
2. Festivālā piedalās klavieru, stīgu, akordeona, pūšamo un sitamo instrumentu specialitāšu pārstāvji, kuri
apvienojušies kvartetā.
3. Festivāla dalībnieki un pedagogi pēc brīvas izvēles var atrasties zālē un klausīties citu dalībnieku
uzstāšanos.
4. Festivāla norises laiks: 2019.gada 28.marts pulkst.12.00. Mēģinājumi pēc iepriekšējas pieteikšanās
pl.8.00 – 11.45
5. Festivāla norises vieta: J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka, Valkas novads.
6. Kontaktpersona: J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore Līga Veinberga, mob.+37129356739; epasta adrese – muzikas.skola@valka.lv.
II. Festivāla mērķi
7. Sekmēt jauno mūziķu radošo un profesionālo izaugsmi.
8. Veicināt audzēkņu kolektīvās muzicēšanas iemaņas un pieredzi.
9. Veicināt Latvijas un citu valstu mūzikas skolu pedagogu pieredzes apmaiņu.
III. Festivāla dalībnieki
10. Festivālā piedalās mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņi, kuri
apvienojušies viendabīgos vai jauktos instrumentālos kvartetos. (Uz skatuves uzstājas četri skolēni).
11. No vienas mūzikas skolas Festivālā piedalās ne vairāk kā 4 (četri) kvarteti.
12. Festivāla dalībnieku vecums līdz 16 gadiem un tie tiek dalīti divās vecuma grupās. Jaunākajā grupā no
7 līdz 11 gadiem, vecākajā grupā no 12 līdz 16 gadiem. Ja kvarteta dalībnieki pārstāv abas vecuma
grupas, kvartets tiek iedalīts pēc vecākā dalībnieka vecuma.

13. Festivāla dalībnieku grupas
Jaunākās grupas:
A grupa:
Viendabīgs kvartets (pārstāvēts viens instruments)
7 – 11 gadi
B grupa:
Jaukta sastāva kvartets (pārstāvēti dažādi 7 – 11 gadi
instrumenti neierobežotā salikumā)
Vecākās grupas:
C grupa
Viendabīgs kvartets (pārstāvēts viens instruments)
12 – 16 gadi
D grupa
Jaukta sastāva kvartets (pārstāvēti dažādi 12 – 16 gadi
instrumenti neierobežotā salikumā)
IV. Festivāla programma
14. Katrs kvartets pēc brīvas izvēles atskaņo divus pretēja rakstura skaņdarbus no notīm.
15. Programmas ilgums jaunākajai grupai 3 – 5 minūtes, vecākajai grupai 5 - 8 minūtes.
16. Festivāla pieteikumā jābūt norādītiem pilniem komponistu vārdiem un uzvārdiem, skaņdarbu
nosaukumiem un precīzai hronometrāžai.
17. Festivālā jāatskaņo pieteikumā minētā un secībā ierakstītā programma.
V. Pieteikšanās festivālam un dalības maksa
18. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.martam jāiesniedz pieteikums (pielikumā pieteikuma anketa) uz šādu
adresi: J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka, LV–4701, vai elektroniski:
muzikas.skola@valka.lv
19. Viena kvarteta dalības maksa festivālā ir EUR 25,00 (divdesmit pieci euro).
20. Katram kvartetam jāaizpilda atsevišķa pieteikuma anketa.
21. Pēc pieteikuma saņemšanas uz pieteikumā norādītajiem rekvizītiem tiks nosūtīts rēķins par kvarteta
dalības maksu festivālā.
22. Iekļaušana dalībnieku sastāvā notiek pēc saņemtā rēķina apmaksas.
23. Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
24. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.
25. Iesniedzot pieteikumu, dalībnieki piekrīt masu mediju klātbūtnei festivāla laikā, kā arī festivāla rīkotāju
veiktajiem foto un to publikācijām.
VI. Vērtēšana un apbalvošana
26. Festivāla dalībnieku sniegumu vērtē žūrija, kuru apstiprina J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors.
27. Žūrijas sastāvs tiks paziņots festivāla dienā un vietā.
28. Kvartetu sniegums tiek vērtēts 10 ballu sistēmā (saspēle, izpildījuma atbilstība mūzikas stilam,
tehniskais līmenis, intonācija, artistiskums, skatuves kultūra, programmas atbilstība vecumam).
29. Žūrijas komisijas locekļi savu audzēkņu uzstāšanos nevērtē.
30. Visi festivāla dalībnieki saņem pateicības rakstus un piemiņas balvas.
31. Festivālā katrā grupā žūrija piešķir Laureātu balvas un diplomus.
32. Festivāla organizētājiem un žūrijai ir tiesības piešķirt festivāla organizētāju/žūrijas Simpātiju balvu.
7.§
Par erudīcijas komandu spēles “Prāta Spēles” finansēšanu 2019.gadā
____________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, V.Zariņš)
Dome 2018.gada 25.oktobrī ir saņēmusi biedrības “Prāta Spēles” iesniegumu par izklaidējošas
erudīcijas komandu spēles organizēšanu Valkā 2019.gadā. Spēles ir plānotas reģionu centros un Rīgā,
izvirzot veiksmīgākās komandas uz pusfinālu un finālu. Komandas tiek veidotas pēc reģionālā principa,
maksimālais skaits komandā 6 dalībnieki. Komandas spēlē piedalās bez maksas, pašvaldībai
nepieciešams nodrošināt spēles norises telpu un līdzfinansējumu EUR 450,00 par turnīra spēles
nodrošināšanu Valkā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
12.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 4.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti
(S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula), ATTURAS - nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro) biedrības “Prāta Spēles” Ceļojošā kausa 2019 turnīra
spēles organizēšanai Valkā 2019.gadā.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus iekļaut nevalstisko organizāciju 2019.gada finansēšanas
budžetā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
8.§
“Mītava Open” iesnieguma izskatīšana
_______________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome saņēma iesniegumu no “Mītava Open” (reģ. nr.3.1.2/18/1870, 18.10.2018.) par
amatieru minifutbola čempionāta rīkošanu 2019.gadā Valkā. Šajā čempionātā varēs piedalīties amatieru
izveidotas futbola komandas. Turnīrs iepriekš, tā 10 gadu pastāvēšanas vēsturē, nav noticis Valkā. Turnīra
organizatori lūdz iekļaut turnīru Valkas vasaras sporta kalendārā. Lai turnīrs notiktu, nepieciešams katras
komandas finansējums 80 euro un pašvaldības finansējums 1500 euro. Pašvaldībai jānodrošina atbilstošs
futbola spēļu stadions, spēļu norises infrastruktūra un drošības pasākumi. Pasākuma organizatori
nodrošina turnīra organizāciju, komandu reģistrāciju, spēļu sporta sadaļas realizāciju, balvu fondu,
publicitāti.
Izglītības, kultūras un sporta komiteja ir izskatījusi minēto iesniegumu un izteikusi priekšlikumu finansiāli
neatbalstīt minēto pasākumu, jo nav iespējams iedalīt papildus līdzekļus 2019.gada budžeta ietvaros.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
12.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nepiešķirt finansiālu atbalstu amatieru minifutbola čempionāta Mītava Open organizēšanai Valkā
2019.gada vasarā.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
9.§
SIA “GEM Investments” priekšlikums par sadarbību
(V.A.Krauklis, A.Sjademe)
Dome izskata SIA “GEM Investments”, reģ. Nr.40203168371, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 32 – 4,
Rīga, LV-1011, 2018.gada 9.novembrī iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt priekšlikumu par kopīga
uzņēmuma veidošanu un dalību kopīga projekta realizācijā, ieguldot zemes gabalu Valkā, Rūjienas ielā 21,
zemes gabala platība 8.0236 ha (kadastra Nr.94010080382).
Investīciju projekta attīstība ir paredzēta vairākos etapos. Tirdzniecības centra izveide plānota sākt pēc
adreses Rūjienas iela 29, Valka, Valkas novads uz zemesgabala ar kadastra numuru : 9401 008 0302 (ar
zemesgabala īpašnieku Igaunijas uzņēmumu GRANDE TRADING OU, reģ. Nr.14411505, ir vienošanās
par zemesgabala nodošanu SIA “GEM Investments” projekta realizācijai ar tiesībām ieguldīt
kopuzņēmumā). Ievērojot paredzēto teritorijas labiekārtošanu, paredzēto autostāvvietu un ērtu
piebraucamo ceļu plānoto izbūvi, kā arī lietderīgo un palīgtelpu apjomu, uz šī zemes gabala ir iespēja veikt
apbūvi apmēram 3000 līdz 4000 m 2 kopplatībā.
Atbilstoši tirgus izpētes datiem un ekonomiskajiem aprēķiniem par konkrētā investīciju projekta optimālu
realizāciju, maksimālais investīciju atdeves lietderības koeficients projektam tiek sasniegts, ja kopējā
apbūves laukuma platība ir ne mazāka kā 9000 m 2.
Izmantot maksimāli lietderīgo apbūves laukumu ir iespējams, ja projekta realizācijai tiek piesaistīts
blakus esošais Valkas novada pašvaldībai piederošais zemes gabals Valkā, Rūjienas ielā 21, 8.0236 ha
kopplatībā (kadastra Nr.94010080382). Šajā gadījumā apbūves kopplatība ir iespējama līdz 16000 m 2.

Uzņēmums SIA "GEM Investments" ir dibināts ar mērķi attīstīt Latvijas un Igaunijas uzņēmēju investīciju
projektu, izveidojot Valkas pilsētā mūsdienīgu un pilsētvidei atbilstošu daudzfunkcionālu tirdzniecības un
atpūtas centru.
Investīciju projekta attīstītājiem ir pieredze gan Latvijā, gan Igaunijā līdzīgu projektu realizācijā.
Uzņēmums Avallone AS nodarbojas ar vairumtirdzniecību Igaunijas Republikā kopš 1993.gada.
Uzņēmums ET Invest SIA ar veikaliem ALKO 1000market ir pazīstams Valkā, Ainažos, Apē un Grenctālē.
Igaunijā strauji paplašinās uzņēmuma A1M OU pārtikas un saimniecības preču veikalu tīkls A1000market
(pašlaik kopējā tirdzniecības platība ap 9000 m 2). Ir veiksmīga sadarbība ar Valkas novada domi par zemes
un ēku nomu Valkā, Rūjienas ielā 31.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Attīstības lietu komitejas 2018.gada 12.novembra lēmumu
(protokols Nr.7, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
2.punkta un 21.panta 1.daļas 17. un 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GEM Investments”, reģ. Nr.40203168371,
juridiskā adrese: Blaumaņa iela 32 – 4, Rīga, LV-1011, ierosinājumu par Latvijas un Igaunijas uzņēmēju
investīciju projekta attīstību par mūsdienīga un pilsētvidei atbilstoša daudzfunkcionāla tirdzniecības un
atpūtas centra izveidi Valkas pilsētā, veidojot kopuzņēmumu, kur Valkas novada domes ieguldījums
būtu zemesgabals Valkā, Rūjienas ielā 21, platība 8.0236 ha (kadastra Nr.94010080382).
2. Izveidot darba grupu darbam tirdzniecības un atpūtas centra izveidei Valkas pilsētā, Rūjienas ielā
sekojošā sastāvā:
- Vents Armands Krauklis – Valkas novada domes priekšsēdētājs;
- Viesturs Zariņš – Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba
jautājumos;
- Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece, Teritorijas plānošanas daļas
vadītāja.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs.
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.
10.§
Par neapbūvēta zemesgabala “Induļi”, Valkas pagasts, nomas līguma izbeigšanu,
atsavināšanas veida maiņu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo: *** iela ***, ***, 2018.gada 5.novembra iesniegumu ar lūgumu
izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Valkas pagastā “Induļi” ar kadastra apzīmējumu 9488 006
0212, Valkas pagastā, tika konstatēts:
Nekustamais īpašums Valkas novada Valkas pagastā, „Induļi”, kadastra apzīmējums 9488 006 0212,
platība 21.9ha ir Valkas novada domes īpašums, ko apliecina ieraksts Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Valkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000578176. Zemes gabals nav apbūvēts.
Zemes reformas gaitā zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0212, platība 21.9ha, ir bijis
piešķirts lietošanā ***.
Ar Valkas pagasta padomes 2009.gada 10.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 1.§) uz zemes gabalu
Valkas pagastā „Induļi”, kadastra apzīmējums 9488 006 0212, *** tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības,
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam.
Ņemot vērā zemes nomas pirmtiesības, ko nosaka Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daļa, 2009.gada 21.augustā starp Valkas pagasta
pārvaldi un *** ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.82, par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā
„Induļi”, kadastra apzīmējums 9488 006 0212, platība 21.9ha nomu. Nomas līguma termiņš noteikts līdz
2019.gada 31.decembrim.
2016.gada 13.janvārī Valkas novada domē tika saņemts *** ierosinājums par minētās zemes vienības
atsavināšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu,
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas
nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Tā paša likuma 37.panta 4.daļā ir noteikts - ja nekustamo īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā
persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.

Ar Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 25.§) tika nolemts uzsākt
pašvaldības nekustamā īpašuma „Induļi”, kadastra numurs 9488 006 0008, kas sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 9488 006 0212, platība 20.96ha, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā
īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu, kā arī uzdot Pašvaldības īpašumu privatizācijas
komisijai sagatavot nepieciešamos dokumentus atsavināšanai.
Ar Valkas novada domes 2018.gada 30.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 22.§) tika apstiprināta
pašvaldības nekustamā īpašuma „Induļi”, kadastra numurs 9488 006 0008, nosacītā cena EUR 30 585.57
(trīsdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro 57 centi).
Pamatojoties uz iepriekš minēto lēmumu, *** 2018.gada 4.septembrī tika nosūtīts Paziņojums Nr.39/18/1092, par pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Induļi”, atsavināšanu, kurā lūgts četru
mēnešu laikā izvērtēt piedāvājumu un izvēlēties maksāšanas veidu par to atsūtot Valkas novada domei
Apliecinājuma veidlapu, kas kā pielikums ir pievienota Paziņojumam.
2018.gada 5.novembrī tika saņemts *** iesniegums, ar kuru viņš atsakās no zemes gabala Valkas
pagastā “Induļi”, kadastra apzīmējums 9488 006 0212, nomas tiesībām.
Atsakoties no zemes nomas tiesībām, persona zaudē arī Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta 4.daļas 8.punktā un 37.panta 4.daļā noteiktās zemes atsavināšanas subjekta tiesības –
zemes vienības atsavināšanu par brīvu cenu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantā norādīts, ka pašvaldības mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot
tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Tā kā zemes nomnieks nevēlējās izmantot savas tiesības atsavināt lēmumā minēto nekustamo
īpašumu, pašvaldībai ir tiesības mainīt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu uz: pārdošana izsolē.
Ar Valkas novada domes sēdes 2018.gada 30.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8.,22.§)
pamatojoties uz zemāk norādītajiem faktiem, nekustamā īpašuma “Induļi” sākumcena bija noteikta EUR
30 585.57 (trīsdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro 57 centi) :
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Valgunda” 2018.gada 26.jūnijā sagatavotā
nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Induļi”, kadastra numurs 9488 006 0008, visvairāk iespējamā
tirgus vērtība ir: EUR 29 700.00 (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti euro 00 centi);
2) Valsts zemes dienesta noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. ir EUR 8034.00
(astoņi tūkstoši trīsdesmit četri euro);
3) nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2018.gada 1.janvāri
ir EUR 5920.57 (pieci tūkstoši deviņi simti divdesmit euro 57 centi).
4) ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 885.57
(astoņi simti astoņdesmit pieci euro 57 centi): kas savukārt tiek noteikti summējot maksu par zemes
gabalu kadastrālo uzmērīšanu – EUR 700.00, saskaņā ar Sertificēta ģeodēzisko darbu veicēja
Aidas Indusas 2016.gada 24.novembra rēķinu Nr.G-11-1/16; maksu par īpašuma reģistrāciju
zemesgrāmatā (kancelejas nodeva): EUR 35.57, nepiemērojot PVN un sertificēta nekustamā
īpašuma vērtētāja – SIA „Valgunda” reģistrācijas Nr.44103102609, maksa par pakalpojumu zemes
gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2018.gada 26.jūnija sagatavoto Rēķinu Nr.2018/40,
ir EUR 150, ar PVN.
Apspriežot jautājumu par tālāko rīcību ar minēto nekustamo īpašumu, Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisija pēc diskusijām nolemj, ka ņemot vērā nekustamā īpašuma tirgus
cenu kāpumu un to ka īpašums tiks pārdots izsolē, ir lietderīgi noteikt noapļotu īpašuma nosacīto cenu EUR
30 600.00 (trīsdesmit tūkstoši seši simti euro). Tas atvieglos turpmāko izsoles un norēķinu procesu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 22.novembra lēmumu (protokols Nr.10, 1.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 2.daļas, 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās
daļas; 10.panta, 13.panta, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmās daļas un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

3.

Ar 2018.gada 30.novembri izbeigt 2009.gada 21.augusta Zemes nomas līgumu Nr.82, ar *** un izslēgt
viņu no Valkas novada domes Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas līgumu reģistriem, kā
nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas maksātāju par zemes gabalu Valkas pagastā, “Induļi”,
ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0212.
Mainīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Induļi”, Valkas pagastā, Valkas novadā, kadastra
numurs 9488 006 0008, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: 9488 006 0212, platība
20.96ha, atsavināšanas veidu no atsavināšana par brīvu cenu uz atsavināšana atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli, atzīstot par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2018.gada 30.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 22.§) „Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas
pagastā “Induļi”, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu”.
Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam “Induļi”:

4.
5.
6.
7.
8.

3.1 nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 30 600.00 (trīsdesmit tūkstoši seši simti euro);
3.2. nodrošinājuma apmēru EUR 3600.00 (trīs tūkstoši seši simti euro);
3.3. atsavināšanas izsoles soli EUR 300,00 (trīs simti euro);
3.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 (trīsdesmit euro).
Apstiprināt lēmuma 2.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu.
Noteikt izsoles laiku un vietu – 2019.gada 20.februārī plkst. 10:00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis”, un „Valkas Novada Vēstis”, kā arī mājas lapā www.valka.lv.
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
Lēmums stājas spēkā ar 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.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.novembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.11, 10.§)
Nekustamā īpašuma
“Induļi”, Valkas pagasts Valkas novads
IZSOLES N OTEIKUMI
1.

Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Valkas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Induļi”, Valkas pagastā, Valkas novadā (turpmāk – objekts) izsole, atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem
Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”.
1.2. Izsoli organizē Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
2.

Objekta raksturojums

2.1.

Objekta adrese, kadastra numurs

2.2.

Objekta sastāvs

2.3.

Nekustamā īpašuma tiesību
nostiprināšana zemesgrāmatā
Ziņas par personām, kuras nomā vai
lieto objektu vai tā daļu, un šo nomas
vai citu līgumu termiņiem
Iesniegti prasījumi attiecībā uz objektu
Objekta nosacītā cena
Pirmpirkuma tiesības
Lietu tiesības, kas apgrūtina īpašumu

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

“Induļi”, Valkas pagasts, Valkas novads
kadastra numurs 9488 006 0008
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9488 006
0212, platība 20.96ha
Lēmuma datums: 18.05.2018., Valkas pagasta
zemesgrāmatu nodalījums Nr.1000 0057 8176
Nav.

Nav.
EUR 30 600.00 (trīsdesmit tūkstoši seši simti euro)
Nav
Nav.

3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Izsoles veids
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas
Izsoles sākumcena
Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs
Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas termiņi

3.8.

Nodrošinājuma un reģistrācijas
maksājumi

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
100% euro
EUR 30 600.00 (trīsdesmit tūkstoši seši simti euro)
EUR 300.00 (trīs simti euro)
EUR 3600.00 (trīs tūkstoši seši simti euro);
EUR 30.00 (trīsdesmit euro)
3.7.1. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa līdz
2019.gada 19.februārim.
3.7.2. Maksa par izsolē iegūto nekustamo īpašumu:
nosolītā summa (atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu)
jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā
kārtībā atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa
Maksājumi jāieskaita atsevišķi Valkas novada domes
reģ. Nr.90009114839, norēķinu kontā

LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”, kods
UNLALV2X, norādot iemaksas mērķi, attiecīgi:
“Reģistrācijas maksa dalībai izsolē” un “Nodrošinājums
par dalību izsolē”.
4. Izsoles priekšnoteikumi
4.1. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, Objektu pārdod vienīgajam reģistrētajam izsoles
dalībniekam par Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu soli, saskaņā ar Noteikumu 5.8.punktu.
4.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošiem
normatīviem aktiem var iegūt objektu īpašumā un ir izpildījusi izsoles priekšnoteikumus. Izsoles
dalībnieki pirms izsoles, līdz 2019.gada 19.februārim, iesniedz nodrošinājumu un samaksā reģistrācijas
maksu noteiktajā apmērā. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgā
naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.8.punktā norādītajā bankas kontā.
4.3. Juridiskā persona reģistrējoties iesniedz komisijai iesniegumu, apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, attiecīgās
institūcijas lēmumu par objekta iegādi. Ja juridiskā persona vai personālsabiedrība nosolīšanas
gadījumā ir nolēmusi izvēlēties nomaksas pirkumu, tai jāiesniedz dokumenti par to, ka tā ir samaksājusi
likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās apdrošināšanas maksājumus, kā arī tā
nedrīkst būt parādā Valkas novada pašvaldībai.
4.4. Fiziskā persona reģistrējoties uzrāda personu apliecinošu dokumentu, tā nedrīkst būt parādā Valkas
novada pašvaldībai (t.sk. nodokļu maksājumi un citas saistības).
4.5. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā un
tai izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.6. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā,
Valkas novadā, 16.telpā no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada
19.februāra, pulksten 16.00.
4.7. Ar objektu var iepazīties iepriekš sazinoties pa tālruni 29459171.
5. Izsoles process
5.1. Izsolē var piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies un ir izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
5.2. Izsole notiek 2019.gada 20.februārī, pulksten 10.00, Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā,
Valkas novadā apspriežu telpā.
5.3. Izsoli vada Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs.
5.4. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarota persona izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un personu
apliecinošu dokumentu, pēc kā paraksta izsoles noteikumus. Dalībniekam izsniedz dalībnieka numuru,
kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā uzrādītajam kārtas numuram.
5.5. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt reģistrācijas apliecību vai
personu apliecinošu dokumentu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
5.6. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja izsoles
vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis izsoles
dalībnieks nepiedalās izsolē un tam neatmaksā drošības naudu.
5.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo objektu, paziņo izsoles sākuma cenu un izsoles soli.
5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un fiksē
to ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz objekta pārdošanu.
5.10. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja to
neizdara, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
5.11. Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem neatmaksā
nodrošinājumu.
5.12. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par
nenotikušu.
5.13. Pēc protokola parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem Izziņu (pielikums),
kurā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma nosolītā cena un samaksas kārtība.
6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
6.1. Izsoles rezultātus apstiprina ar Valkas novada domes sēdes lēmumu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
7.1.punktā noteikto maksājumu saņemšanas.
6.2. Pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Valkas novada dome 10 darba dienu laikā uzaicina Izsoles
uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu..
6.3. Objekta pirkuma līgums Izsoles uzvarētajam jāparaksta 10 darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu
apstiprināšanas Valkas novada domes sēdē.

6.4. Ja izsoles uzvarētājs šo noteikumu 7.1.punktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis nosolīto
cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu, un tas nozīmē, ka tiesības nopirkt
nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas nosolītājam.
6.5. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu, norādot, ka Objektu
pērk ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu.
6.6. Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo par Objekta pirkšanu un
ir veicis 7.1.punktā noteikto pirkuma maksājumu, Valkas novada dome atzīst par izsoles uzvarētāju
jauno izsoles uzvarētāju un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu.
6.7. Objekta pirkuma līgums Jaunajam izsoles uzvarētājam jāparaksta Noteikumu 6.3.punktā noteiktajā
termiņā.
6.8. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 6.6.punktā piešķirtās tiesības, izsole
atzīstama par nenotikušu.
6.9. Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē vai skaitās neieradušies uz izsoli, saņem atpakaļ iemaksāto
nodrošinājumu viena mēneša laikā. Lai saņemtu nodrošinājumu, izsoles dalībnieki iesniedz izsoles
rīkotājam iesniegumu ar norādi par bankas norēķinu kontu, uz kuru nodrošinājums ir jāpārskaita.
6.10. Izsoles dalībnieki samaksāto reģistrācijas maksu atpakaļ nesaņem.
7. Maksājumu veikšana
7.1. Izsoles uzvarētājam (turpmāk – Pircējs) nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas pirkuma
gadījumā avanss, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto objektu viena
mēneša laikā no izsoles dienas, bet Jaunajam izsoles uzvarētājam – divu nedēļu laikā no Paziņojuma
saņemšanas dienas.
7.1.1. Objekta pirkuma ar tūlītēju samaksu gadījumā, maksa par Objektu jāpārskaita Valkas novada
domes reģ. Nr.90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”,
Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma “Induļi”,
Valkas pagasts, pirkuma maksa”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā, ja
persona iegūst tiesības pirkt objektu ar tūlītēju samaksu.
7.1.2. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% apmērā no nosolītās augstākās cenas,
jāpārskaita
Valkas
novada
domes
reģ.
Nr.90009114839,
Norēķinu
kontā
LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, kā iemaksas
mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma “Induļi”, Valkas pagasts, pirkuma avanss”. Objekta
nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma avansa maksājumā, ja persona iegūst tiesības pirkt objektu
uz nomaksu.
7.2. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem,
maksājumus sadalot proporcionāli pa mēnešiem. Pircējam katru mēnesi papildus pirkuma maksai
jāmaksā procenti par atlikto maksājumu. Procenti par atlikto maksājumu ir 0.5% mēnesi jeb 6% gadā
no vēl nesamaksātās kopējās pirkuma summas. Procentus par atlikto maksājumu aprēķina, sākot ar
otro pilno kalendāro mēnesi, pēc Objekta nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas. Šis maksājums
vienlaicīgi ar kārtējo pirkuma maksas maksājumu jāveic Valkas novada domes reģ. Nr.90009114839,
norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, kā
iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma “Induļi”, Valkas pagasts, pirkuma maksa par
20___.gada _______ (mēnesi)”.
7.3. Pirkuma maksas maksājumi un procenti par atlikto maksājumu maksājami saskaņā ar maksājumu
grafiku, kas ir Objekta nomaksas līguma neatņemama sastāvdaļa.
Par pirkuma maksas maksājumu termiņu neievērošanu Pircējs maksā nokavējuma procentus 0.1%
apmērā no kavētās summas par katru nokavēto dienu.
7.4. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā Valkas novada domei tiek nodibināta ķīlas tiesība – pirmā
hipotēka uz Objektu par nesamaksāto pirkuma maksu un procentiem par atlikto maksājumu 0.5%
mēnesī par visu nomaksas pirkuma līguma termiņu - kā galveno prasījumu, kā arī par to saistītajiem
blakus prasījumiem. Valkas novada dome piešķir Pircējam tiesības, un Pircējam ir pienākums
nostiprināt savas īpašuma tiesības uz Objektu zemesgrāmatā, vienlaikus zemesgrāmatā nostiprinot
ķīlas tiesību par labu Valkas novada domei.
7.5. Ja Objekta pircējam ir maksājumu parāds, tad kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu
bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma
maksas pamatparādu.
7.6. Pircējam ir tiesības samaksāt Objekta nomaksas pirkuma maksājumus pirms termiņa, tad procenti par
atlikto maksājumu tiks aprēķināti līdz dienai, kad pirkuma maksājums tiks saņemts Valkas novada
domes norēķinu kontā.
7.7. Valkas novada domei ir tiesības prasīt visu atlikušo Objekta maksas samaksu pirms Objekta nomaksas
pirkuma līgumā pielīgtā samaksas termiņa, ja kopējais pirkuma maksas parāda apmērs pārsniedz trīs
mēnešu pamatsummas maksājumu kopējo apmēru. Šai gadījumā Valkas novada domei ir tiesības
piedzīt maksājumu parādu un visu atlikušo Objekta pirkuma maksu saistību bezstrīdus piespiedu
izpildīšanas kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas Civilprocesa likumu.

8. Nenotikusi izsole
8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
8.1.1. izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks;
8.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
8.1.4. Nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.

9. Citi noteikumi
9.1. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
Izsoles noteikumu pielikums
Valkas novada dome
Valkā, Semināra ielā 9
IZZIŅA
par izsolē iegūto objektu
Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums
____________________________________________________________________________________
adrese un tālruņa numurs
____________________________________________________________________________________
izsolē, kas notika 2019.gada 20.februārī, Valkā, Beverīnas ielā 3,
ieguva īpašumā nekustamo īpašumu:
“Induļi”, Valkas pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9488 006 0008,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0212, platība 20.96ha.
Objekta sākumcena: EUR 30 600.00 (trīsdesmit tūkstoši seši simti euro)
Iemaksāts nodrošinājums: EUR 3600.00 (trīs tūkstoši seši simti euro).
Nosolītā cena: EUR _____________ (____________________________________ euro).
Summa apmaksai (nosolītā cena, atņemot iemaksāto drošības naudu): jāveic saskaņā ar Izsoles noteikumu
_____.punktu, __________________ iemaksājot ____________________________________, ņemot
vērā, ka nodrošinājuma nauda EUR 3600.00 (trīs tūkstoši seši simti euro) apmērā tiek ieskaitīta pirkuma
avansa maksājumā.
Izziņai ir informatīvs raksturs, maksājumi jāveic pēc Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu
nodaļas piesūtītā rēķina.
Izsoles komisijas priekšsēdētājs _____________________________________
Protokoliste _____________________________________________________

11.§
Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Valkā, Friča Roziņa ielā 3, dzīvokli 7,
pārņemšanu pašvaldības īpašumā
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
2018.gada 15.novembrī ir saņemts Valsts ieņēmumu dienesta, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga,
piedāvājums pārņemt Valkas novada domes īpašumā dzīvokļa īpašumu Valkā, Friča Roziņa ielā 3-7,
kadastra numurs 9401 900 0949, ar pielikumā pievienotiem sekojošiem dokumentiem – Valstij piekritīgās
mantas pieņemšanas un nodošanas aktu no 05.11.2018. un 2018.gada 3.oktobra Aktu par mantojuma lietas
izbeigšanu.
Izskatot augstāk minēto piedāvājumu tika konstatēts:
Dzīvokļa īpašums Valkā, Friča Roziņa iela 3-7, kadastra numurs 9401 900 0949, sastāv no telpu grupas
ar kadastra apzīmējumu 9401, platība 33.5m 2, un 335/14893 kopīpašuma domājamām daļā no
daudzdzīvokļu mājas.
Nekustamais īpašums reģistrēts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Valkas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.375 7, īpašnieks: ***.
*** 2016.gada 13.aprīlī miris.
Saskaņā ar 2018.gada 3.oktobra Akta par mantojuma lietas izbeigšanu, *** atstātais mantojums ir
atzīstama par bezmantinieku mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu, piekrīt valstij.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmā daļa nosaka, ka Valsts nekustamo
īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā.
Ministru kabinets lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas
personas īpašumā nosaka, kādu atvasinātas publiskas personas funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma
veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmā daļa nosaka, ka Palīdzības sniegšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajos gadījumos
valsts dzīvojamo māju, kā arī valstij piederošu dzīvokļa īpašumu piedāvā nodot tās pašvaldības īpašumā,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā valsts dzīvojamā māja vai dzīvokļa īpašums.
Ja pašvaldības dome pieņem lēmumu par valsts dzīvojamās mājas vai dzīvokļa īpašuma pārņemšanu
pašvaldības īpašumā, to nodod bez atlīdzības pašvaldības īpašumā saskaņā ar šā likuma 42.panta
nosacījumiem. Ja mēneša laikā attiecīgā pašvaldības dome nav pieņēmusi lēmumu vai atsakās pārņemt
valsts dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu savā īpašumā, to atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju realizēšanai var secināt, ka šobrīd
Valkas novada pašvaldības īpašumā nav daudz dzīvojamo telpu, ko varētu piedāvāt personām ārkārtas
apstākļu iestāšanas gadījumā (piemērām, ugunsgrēks, vai citi nelaimes gadījumi) īstermiņa izmitināšanai,
jauno pašvaldības darbinieku izmitināšanai, izmantojot kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanai,
nodrošinot likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkta, 15.panta pirmās daļas 9. punkta
izpildi.
Pirms izmantošanas, īpašumā nepieciešams veikt dažus kārtējā remonta darbus, kam būs atsevišķi
jāaprēķina darba tāme.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 22.novembra lēmumu (protokols Nr.10, 3.§), izsverot nekustamā īpašuma iegūšanas
lietderību un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta,15.panta 1.daļas 9.punkta
un 10.punkta, 21.panta pirmās daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārņemt Valkas novada domes īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumu Valkā, Friča Roziņa ielā 3-7,
kadastra numurs 9401 900 0949, nosakot, ka īpašums tiks izmantots likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 9.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas –sniegt palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļu jautājumu risināšanai”, īstenošanai.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
12.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
______________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 9.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11 ) ,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 – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t *** , deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2 - istabu dzīvokli Latgales ielā 8-10, Valkā, kopējā platība 34,4 m2, dzīvojamā platība
23,7 m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji 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 *** ielā ***, ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2-istabu dzīvokli Fr.Roziņa ielā 3-26, Valkā, kopējā platība 46,0 m 2, dzīvojamā platība
27,5 m2, 5.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 “***”, *** pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 3 - istabu dzīvokli Raiņa ielā 14-38, Valkā, kopējā platība 59,5 m 2, dzīvojamā platība
42,6 m2, 4.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
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
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
13.§
Par izmaiņām Valkas novada Administratīvās komisijas sastāvā
_____________________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Valkas novada dome 2017.gada 16.jūnijā ievēlēja Valkas novada Administratīvo komisiju (protokols
Nr.7, 8.§).
2018.gada 8.novembrī ir saņemts Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Ineses Vehi
iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Administratīvās komisijas locekles pienākumiem, jo sakarā ar darba
vietas maiņu nav iespējams apvienot darba pienākumu pildīšanu ar komisijas locekles pienākumiem. Arī
līdzšinējais Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs Raitis Priede 2018.gada 30.oktobrī ir iesniedzis
iesniegumu ar lūgumu viņu atbrīvot no Valkas novada domes komisiju locekļu pienākumiem.
Tā kā Valkas novada Administratīvās komisijas locekle Baiba Vorobjeva ir kļuvusi par Valkas novada
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāju un Klientu apkalpošanas centrā kopš
2018.gada 12.novembra strādā arī Valkas novada Administratīvās komisijas sekretāre Aksana Markoviča,
tad viņas abas vienlaicīgi nevar piedalīties komisijas darbā. Līdz ar to Baiba Vorobjeva pārtrauks pildīt
komisijas locekles pienākumus.
Par Komisijas locekļiem ir priekšlikums ievēlēt Viju Iļdu – Valkas novada domes Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas darbu vadītāju, Antru Ķīkuli – Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu
nodaļas iekšējās kontroles galveno speciālisti un Līgu Metuzāli – Valkas novada domes Personāla nodaļas
vadītāju, kurai arī ir pieredze šīs komisijas darbā.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Valkas novada Administratīvās komisijas locekļa pienākumiem:
Inesi Vehi;
Raiti Priedi;
Baibu Vorobjevu.
2. Ievēlēt par Valkas novada Administratīvās komisijas locekļiem:
Viju Iļdu – Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbu vadītāju;
Antru Ķīkuli – Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas iekšējās kontroles
galveno speciālisti;
Līgu Metuzāli – Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītāju.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

14.§
Par Valkas novada Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītāja iecelšanu
___________________________________________________________________
(A.Zābers)
Deputāts Valdis Šaicāns lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome 2018.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu “Par Valkas novada pagastu
pārvalžu reorganizāciju“ (protokols Nr.9, 18.§), ar kuru tiek likvidēta Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja
un Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja amata vietas, izveidojot vienu – Vijciema un Zvārtavas pagastu
pārvalžu vadītāja amata vietu.
Uz Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītāja amatu tika izsludināts konkurss, konkursa
komisija darba intervijās tikās ar četrpadsmit pretendentiem.
Konkursa komisija, izvērtējot pretendentu atbilstību amatam, pieņēma lēmumu ieteikt Valkas novada
domei par Valkas novada Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītāju iecelt Valdi Šaicānu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, deputāti atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.

Par Valkas novada Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītāju iecelt Valdi Šaicānu.
Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Valdi Šaicānu par pieņemšanu darbā
par Valkas novada Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītāju ar 2018.gada 1.decembri.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

15.§
Par grozījumiem Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas nolikumā
__________________________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Valkas novada dome 2018.gada 29.martā apstiprināja Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas
nolikumu (protokols Nr.4, 24. §). Tā kā līdzšinējie Zvārtavas pagasta pārvaldes un Vijciema pagasta
pārvaldes vadītāji izbeidza darba tiesiskās attiecības ar Valkas novada domi un par abu pagastu pārvalžu
vadītāju ar Valkas novada domes 2018.gada 29.novembra lēmumu tika iecelts Valdis Šaicāns, tad
attiecīgas izmaiņas ir jāveic arī Civilās aizsardzības komisijas sastāvā. Tā kā Valkas novada Civilās
aizsardzības komisijas nolikuma 1.nodaļā ir noteikts komisijas sastāvs, tad attiecīgi izdarāmi grozījumi
nolikumā.
Arī Valkas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Lapsa ir beidzis pildīt amata pienākumus, tādēļ viņa vietā ir
priekšlikums ievēlēt Ligitu Sīmani.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 18.punkta,
21.panta 1.daļas 24.punkta, 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas nolikumā, I. nodaļu izsakot šādā
redakcijā:
Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) sastāvs:
1.komisijas priekšsēdētājs – Vents Armands Krauklis (Valkas novada dome)
2.komisijas priekšsēdētaja vietnieks – Salvis Stepiņš (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests);
3.komisijas loceklis – Ainārs Zābers (Valkas novada dome);
4.komisijas loceklis – Guntis Bašķis (Valkas novada dome);
5.komisijas loceklis – Andris Gindra (Valkas novada dome);
6.komisijas loceklis - Agris Simulis (Valkas novada dome);
7.komisijas loceklis – Raitis Briedis (Valsts robežsardzes);
8.komisijas loceklis – Aivars Gailis (SIA “Latvijas propāna gāze);
9.komisijas loceklis – Sergejs Majors (Valsts policija);
10.komisijas loceklis – Valdis Šaicāns (Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvalde)
11.komisijas loceklis – Ligita Sīmane (Valkas pagasta pārvalde);
12.komisijas loceklis – Pēteris Pētersons (Kārķu un Ērģemes pagasta pārvalde);
13.komisijas loceklis – Guntis Lošins (AS “Sadales tīkls”);
14.komisijas loceklis – Jānis Batalauskis (SIA “Vidzemes slimnīca”);

15.komisijas loceklis – Jānis Jaunslavietis (Valsts meža dienests);
16.komisijas loceklis – Ingus Auziņš (Zemessardze);
17.komisijas locekle – Līga Zvirbule (Valmieras reģionālā vides pārvalde);
18.komisijas loceklis – Mārcis Ulmanis (PVD Ziemeļvidzemes pārvalde);
19.komisijas loceklis - Ināra Berežaņina (Vidzemes reģionālais NMP dienests);
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

16.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā “Par saistību
uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības
risinājuma īstenošanu” (protokols Nr.5, 21§.)
__________________________________________________________________________
(Z.Zariņa)
2018.gada 26.aprīlī Valkas novada dome pieņēma lēmumu “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu” (protokols Nr.5, 21§.).
Pamatojoties uz Labklājības ministrijas 2016. gada 25. janvāra rīkojumu Nr. 3/ESSF, grozījumiem, kas
izdarīti ar Labklājības ministrijas 2018. gada 31. janvāra rīkojumu Nr. 4/ESSF “Metodika par vienas vienības
izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai” un metodikas 3. pielikumu,
lai nodrošinātu noteikumiem atbilstošu vidi, ir nepieciešams mainīt projekta realizēšanas vietu grupu
dzīvokļu izveidei. Valkas novada dome ir iegādājusies ēku Tālavas ielā 33, Valkā, kuras piemērošana
attiecīgajam mērķim ir ekonomiski izdevīgāka.
Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem
Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
pakalpojuma infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai “ pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un vadoties
no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā “Par saistību uzņemšanos
un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”
(protokols Nr.5, 21§.), izsakot preambulas 3.punktu šādā redakcijā:
”3. izveidot pašvaldībai piederošā īpašumā Tālavas ielā 33, Valkā, Valkas novadā grupu
dzīvokļa pakalpojumu. Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 16 vietas
grupu dzīvokļa pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
2. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa un Sociālais dienests.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

17.§
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam
___________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2018.gada
26.novembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu (6 kalendārās dienas) no
2018.gada 11.decembra līdz 2018.gada 16.decembrim (ieskaitot).
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas un Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra
nolikuma Nr.12 „Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols
Nr.14, 11.§) 2.2. un 2.3. punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim ikgadējā atvaļinājuma daļu
6 kalendārās dienas laikā no 2018.gada 11.decembra līdz 2018.gada 16.decembrim (ieskaitot) par
nostrādāto laiku no 2017.gada 8.decembra līdz 2018.gada 22.februārim (ieskaitot).
2. Izmaksāt Ventam Armandam Krauklim atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas saskaņā ar
2012.gada 27.decembra nolikuma Nr.12 “Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo
garantiju nolikums” 2.3.punktu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
18.§
Valkas novada deputāta Anda Sulas iesnieguma
par deputāta pilnvaru nolikšanu izskatīšana
_____________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome izskata novada domes deputāta Anda Sulas 2018. gada 23.novembra
iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu. Atbilstoši likumam lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos
pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs
ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome
nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta, ceturtās daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Izbeigt Valkas novada deputāta Anda Sulas deputāta pilnvaras pirms termiņa.
2. Lēmumu pēc tā parakstīšanas iesniegt Valkas novada Vēlēšanu komisijai.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
19.§
Par saistošo noteikumu Nr.18 „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, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.18 „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 29.novembrī

Nr.18
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 29.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 19.§)

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).

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2018.gada 29.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.18
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.18
„Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Valkas novada pašvaldības
2018.gada pamatbudžets””

Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2018.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
1) Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;
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;
1.Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – ieņēmumi palielināti par EUR 1234117.-, tajā skaitā :
1.1. Nekustāmā īpašuma nodoklis palielināts par EUR 58000.-;
1.2. Ienākuma nodoklis precizēts - samazināts par 66006,- (valsts dotācija tiek uzskaitīta kodā
18.6.4.0.)
1.3. Dažādi nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 3145.-;
1.4. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu
transferti EUR 650.-;
1.5. Pašvaldības saņemtie transferti EUR 1164238.-;
1.6. Pārējie ieņēmumi EUR 74090.-.
2.izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 1545068.- , tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par EUR 91676.- , tajā skaitā:
2.1.1.Valkas novada domei palielināti par EUR 92700.-;
2.1.2.Grāmatvedības un finanšu nodaļas izdevumi samazināti par EUR 9220.-;
2.1.3.Vijciema pagasta pārvaldei palielināti izdevumi par EUR 4700.-;
2.1.4.Kārķu pagasta pārvaldei palielināti izdevumi par EUR 3527.-;
2.1.5.Ērģemes pagasta pārvaldei palielināti par EUR 1369.-;
2.1.6.Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram izdevumi samazināti par EUR
1400.-;
2.2.Sabiedriskai kārtībai un drošībai - Valkas novada pašvaldības policijai izdevumi palielināti par
EUR 4300.-;
2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 1173536,-, tajā skaitā
2.3.1.Ērģemes pagasta autotransportam par EUR 1850.-;
2.3.2.Zvārtavas pagasta autotransportam par EUR 4100.-;
2.3.3.Attīstības un plānošanas nodaļai izdevumi samazināti par EUR 29319.-;
Palielināti izdevumi:
2.3.4. Projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” realizācijai EUR 4500.-;
2.3.5. Projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”
realizācijai EUR 26900.-;
2.3.6.Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija” realizācijai EUR 12000.-;;
2.3.7. Projekta Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā” realizācijai EUR 835.-;
2.3.8.Projekta “No logo līdz karjeras izvēlei nākotnē” realizācijai EUR 31840.-;
2.3.9. Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradētu teritoriju Valkā” realizācijai EUR
600000.-;
2.3.10.Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācijai EUR
16088.-;

2.3.11. Projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” Valkas pagastā
realizācijai EUR 500000.-;
2.3.12.Projekta “Eiropas inovatīvu pilsētu partnerība pilsētvides noturības perspektīvā” realizācijai EUR
4092.-;
2.3.13.Projekta “Vidzeme iekļauj” realizācijai EUR 650.-.
2.4.Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par EUR 207315.-, tajā
skaitā:
2.4.1.Kārķu pagasta komunālai saimniecībai par EUR 11191.-;
2.4.2.Ērģemes pagasta komunālai saimniecībai par EUR 11700.-;
2.4.3.Vijciema komunālai saimniecībai izdevumi samazināti par EUR 7000,-;
2.4.5.Vijciema pagasta ūdens un apgādes kanalizācijas nodaļai samazināti izdevumi par EUR 640.-;
2.4.6.Zvārtavas pagasta ūdens un kanalizācijas nodaļai izdevumi samazināti par EUR 4000.-;
2.4.7.Ielu remontdarbi, teritorijas labiekārtošana palielināti par EUR 196064.-.
2.5.Kultūrai izdevumi palielināti par EUR 36328.- tajā skaitā :.
2.5.1. Sporta pasākumiem Vijciemā par EUR 640.-;
2.5.2.Sporta pasākumiem Kārķos par EUR 270.-;
2.5.3.Sporta pasākumiem Ērģemē par EUR 51.-;
2.5.4.Valkas pilsētas stadionam par EUR 8580.-;
2.5.5.Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļai par EUR 5283.-;
2.5.6.Zvārtavas pagasta bibliotēkai par EUR 1300.-;
2.5.7.Valkas novadpētniecības muzejam par EUR 1200.-;
2.5.8.Mierkalna tautas namam par EUR 4659.-;
2.5.9.Saieta namam “Lugažu muiža” par EUR 950.-;
2.5.10.Valkas kultūras namam par EUR 13395.-.
2.6.Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 32777.-, tajā skaitā:
2.6.1. Vijciema sākumskolai par EUR 5250.-;
2.6.2. Ozolu sākumskolai par EUR 3500.-;
2.6.3.J.Cimzes Valkas mūzikas skolai par EUR 6739.-;
2.6.4.Valkas mākslas skolai par EUR 3914.-;
2.6.5..Bērnu jaunatnes sporta skolai par EUR 9138.-.
2.6.6.Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai par EUR 4236.-.
3.Finansēšana – palielinājums par EUR 310951.-, tajā skaitā:
Saņemtie aizņēmumi:
3.1.Valkas novada dome - ēkas iegāde EUR 44100.-;
3.2.Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” EUR 600000.-;
3.3.Ielu remontdarbiem, teritorijas labiekārtošanai EUR 196064.-;
3.4.Valkas kultūras nama EUR 13395.-.
Saņemto aizdevumu atmaksa:
3.5.Projektam “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve 1.kārta” EUR 391264.-;
3.6.Projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” EUR 151344.-;

20.§
Par saistošo noteikumu Nr.19 „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 – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe,
A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. „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 29.novembrī

Nr.19
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 29.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 20.§)

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).

Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.19

21.§
Valkas novada deputāta Valda Šaicāna iesnieguma
par deputāta pilnvaru nolikšanu izskatīšana
_____________________________________________
(V.A.Krauklis)
Deputāts Valdis Šaicāns lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome izskata novada domes deputāta Valda Šaicāna 2018. gada 22.novembra
iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu gadījumā, ja 29.11.2018. domes sēdē tiks apstiprināts Vijciema
un Zvārtavas pagastu pārvaldnieka amatā.
Atbilstoši likumam lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa
iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku
rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta
pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.
Ņemot vērā to, ka 2018.gada 29.novembra domes sēdē Valdis Šaicāns tika iecelts Vijciema un
Zvārtavas pārvalžu vadītāja amatā un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta, ceturtās daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Izbeigt Valkas novada deputāta Valda Šaicāna deputāta pilnvaras pirms termiņa.
2. Lēmumu pēc tā parakstīšanas iesniegt Valkas novada Vēlēšanu komisijai.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
22.§
Par izmaiņām Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
klasificēšanas komisijas sastāvā
__________________________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Valkas novada dome 2017.gada 16.jūnijā ievēlēja Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves klasificēšanas komisiju (protokols Nr.7, 16.§).
Ņemot vērā to, ka Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Ineses Vehi izbeidz darba
attiecības ar Valkas novada domi un ir izteikusi vēlmi pārtraukt strādāt arī Valkas novada domes komisijās,
ir priekšlikums viņu atbrīvot no Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
klasificēšanas komisijas locekļa amata.
Par Komisijas locekli ir priekšlikums ievēlēt Viju Iļdu – Valkas novada domes Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas darbu vadītāju.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Inesi Vehi no Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
klasificēšanas komisijas locekļa pienākumiem.
2. Ievēlēt par Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas
komisijas locekli Viju Iļdu – Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
darbu vadītāju.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
23.§
Par “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas” izsniegšanu
____________________________________________________________________
(G.Smane )
Deputāts A.Sjademe lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no SIA “Identika” ar lūgumu izsniegt Bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts atradnē “Viesturi – 2018”, kas atrodas Valkas novadā, Valkas
pagastā, nekustamā īpašumā “Viesturi”, ar kadastra Nr.9488 005 0069, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 9488 005 0069.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26.punta un 27.punkta prasībām, SIA “Identika”, lai
saņemtu atļauju, iesniegumam ir pievienojusi:
1. derīgo izrakteņu atradnes pasi ar pielikumiem uz 8 lapām;
2. izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu uz 1 lapas;
3. Valmieras reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus ar grozījumiem – 4 lapas;
4. Zemesgrāmatu apliecību uz 2.lpp;
5. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu.
6. Līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26.puntu,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Identika”, reģ.Nr.54103111711, bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju smilts atradnē “Viesturi - 2018”, kas atrodas Valkas novadā, Valkas
pagastā, nekustamā īpašumā ar kadastra Nr. 9488 005 0069, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
9488 005 0069. Ieguves karjera platība nedrīkst pārsniegt 2 ha.
2. Atļauju izsniegt pēc valsts nodevas EUR 142,29 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvi nomaksas.
3. Uzdot Valkas novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Guntai Smanei reģistrēt atļauju “Atļauju
izsniegšanas žurnālā” – papīra formā ar kārtas skaitli 1-2018 un pēc attiecīgo dokumentu uzrādīšanas
nodot Atļauju īpašniekam, kā arī informēt Valsts vides dienestu par izsniegto bieži sastopamo derīgo
izrakteņu atļauju.
4. Apstiprināt sekojošus pielikumus lēmumam:
4.1. 1.pielikums – Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi;
4.2. 2.pielikums – Karte vai plāns, kurā attēlo atradnes robežu, atļaujas adresāta īpašuma vai nomā
esošo zemes gabalu robežas, atļaujas laukuma robežu ar robežpunktiem, tabula ar robežpunktu
koordinātēm LKS-92TM sistēmā
4.3. 3.pielikums - Derīgo izrakteņu ieguves limits.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

