Ar *** apzīmēts lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur datus par fizisko
personu, kas aizsargāti saskaņā ar Personas datu aizsardzības regulu, kas tiek piemērota
Latvijā no 2018.gada 25.maija.
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SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2019.gada 31.oktobrī

Nr.14

Sēde sasaukta 2019.gada 31.oktobrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2019.gada 31.oktobrī plkst.10:00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas juriste Līga Čukure.
Piedalās deputāti:
Vents Armands KRAUKLIS, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ, Andris DAINIS,
Maruta STABULNIECE, Jānis ANŽE, Vilmārs VESINGI, Viesturs ZARIŅŠ, Kristaps SULA, Evija MIŠKA,
Sandra PILSKALNE, Aivars GAILIS, Aivars SJADEME, Dace BAŠĶE.
Nepiedalās deputāti:
Unda OZOLIŅA – aizņemta pamatdarbā.
Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieki:
Guntis Vilguts - Datorsistēmu un datortīklu administrators;
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs;
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja;
Antra Ķīkule – Iekšējās kontroles galvenā speciāliste;
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece;
Toms Simtiņš - Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs;
Ivo Leitis – Sabiedrisko attiecību speciālists;
Ainārs Zābers – Izpilddirektors;
Guntis Bašķis - Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs;
Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs;
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs.
Uzaicināti: nav.
Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj domes sēdi un lūdz nobalsot par
2019.gada 31.oktobra domes sēdes darba kārtību kopumā ar ierosinātajiem un slēgtās sēdes daļas
jautājumiem. Atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada domes 2019.gada 31.oktobra sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu izglītojamajiem 2019./2020. mācību gadā.
2. Par biedrības “Ultrataka” iesnieguma izskatīšanu.
3. Par iestāšanos pašvaldību apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli Latvija”.
4. Par projekta “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas
uzlabošana” līdzfinansēšanu.

5. Par ierosinājuma par nekustamā īpašuma “Stacija”, Valkas pagasts, atsavināšanu, izskatīšanu.
6. Par Rīgas Stradiņa universitātes ierosinājuma izskatīšanu.
7. Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta nolikumā Nr.13 “Valkas novada
Dzīvokļu komisijas nolikums”.
8. Par SIA “Kalndzirnavas” iesnieguma izskatīšanu.
9. Par *** iesnieguma izskatīšanu.
10. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada
25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 “Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība””
apstiprināšanu.
11. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada
30.maija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Valkas novadā”” apstiprināšanu.
12. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada
27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.13 “Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” apstiprināšanu.
14. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Valkas novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” apstiprināšanu.
15. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada
30.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Valkas novadā”” apstiprināšanu.
16. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada
26.augusta saistošajos noteikumos Nr.32 “Par mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada
administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu.
17. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā””
apstiprināšanu.
18. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada
30.decembra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu
numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā”” apstiprināšanu.
19. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada
30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo
īpašumu uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu.
20. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada
29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16 “Valkas pilsētas Skeitparka kārtības noteikumi””
apstiprināšanu.
21. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada
29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Valkas pilsētas Bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumi””
apstiprināšanu.
22. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā “Par atļauju spēļu zāles un
derību punkta atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7, 2.§.).
23. Par pabalsta piešķiršanu ***.
24. Par pabalsta piešķiršanu ***.
25. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada
30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
26. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valkas novadā” atzīšanu
par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
27. Par noteikumiem Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas dzīvnieku
patversmē “Nagliņas”.
28. Par Valkas pagasta bibliotēku reorganizāciju.
29. Par grozījumiem Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra nolikumā Nr.36 “Valkas novada
Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas nolikums” un Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra
noteikumos Nr.7 „Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas lietošanas noteikumi”.
30. Par Valkas novada Kārķu sākumskolas reorganizāciju.
31. Par 7.Valkas aizsargu pulka karoga izveidi.
32. Par pagaidu dzīvojamām telpām.
33. Par Valkas novada domes iestādes “Sociālās aprūpes nams” likvidēšanu.
34. Par Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” likvidēšanu.
35. Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 1.§) 13., 26., 27. un 47.pielikumā.
36. Par izsoles uz nekustamo īpašumu - dzīvoklis Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas novads atzīšanu par
nenotikušu.
37. Par izsoles uz nekustamo īpašumu – Vijciema pagastā “Bērzi”, atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas
izsoles organizēšanu pazeminot izsoles sākumcenu.
38. Par ierosinājuma par nekustamā īpašuma Valkā, Varoņu iela 26A atsavināšanu, izskatīšanu.

39. Par ierosinājuma par nekustamā īpašuma Valkā, Parka iela 3A atsavināšanu, izskatīšanu.
40. Par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā „Jaunvārpiņas” atsavināšanas uzsākšanu.
41. Par zemesgabala Valkas pagastā “Alieši 149” atsavināšanas procedūras apturēšanu.
42. Par zemesgabala Valkas pagastā “Jaunsproģi” atsavināšanas procedūras apturēšanu.
43. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
44. Par stipendijas piešķiršanu ***.
45. Par stipendijas piešķiršanu ***.
46. Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktores atbrīvošanu no amata.
47. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Alieši 142” atsavināšanas uzsākšanu.
48. Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, Ausekļa iela 6-16.
49. Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandējumu.
50. Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandējumu.
51. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
52. Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandējumu.
53. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai.
54. Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 9.septembra lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas
centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – TownCentreDevelopment”,
Nr.Est-Lat 51) realizācijai” (protokols Nr.12).
Sēdes slēgtā daļa
1.§
Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada
vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem
2019./2020. mācību gadā
____________________________________________________________________
( R.Rastaks)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2010.gada 28.janvārī apstiprinātās kārtības “Stipendiju
piešķiršanas kārtība Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
audzēkņiem” (protokols Nr.1, 37.§) 4.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa ir
sagatavojusi priekšlikumu stipendiju skaitam un lielumam 2019./2020.mācību gadā.
Aprēķinā ir ievērota attiecība 1 stipendija uz 8 skolēniem. Uz 2019.gada 1.septembri Ērģemes
pamatskolā ir 9.klase ar 12 skolēniem, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā ir divas 9.klases ar 53 skolēniem
un 10.-12.klašu posmā 6 klases ar 94 skolēniem. Kopējais mēneša stipendiju skaits ir 21, nemainās
salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 7.§), Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 4.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt stipendiju skaitu un lielumu 2019./2020. mācību gadam (pielikumā).
Par lēmuma izpildi atbild Izglītības iestāžu vadītāji.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmumu piemērot ar 2019.gada 1.septembri.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 1.§)
I Mēneša stipendiju skaits 2019./2020. mācību gadā
Izglītības iestāde

Ērģemes pamatskola
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (9.kl.)
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (10.-12.kl.)
Kopā

Skolēnu skaits
12
53
94

Stipendiju skaits
mēnesī
2 (1.5)
7 (6.6)
12 (11.7)
21

II Stipendiju apjoms 2019./2020. mācību gadā
1. Mēneša stipendija
15 (piecpadsmit euro).
2. Teicamnieka stipendija:
2.1. 4. – 8. klašu skolēniem
35 (trīsdesmit pieci euro)
2.2. 9. – 12. klašu skolēniem
50 (piecdesmit euro)
3. Gada sasniegumu stipendija:
3.1. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts olimpiādēs (ar atlasi pēc iepriekšējo posmu
rezultātiem):
1. vieta
140 (viens simts četrdesmit euro);
2. vieta
115 (viens simts piecpadsmit euro);
3. vieta
85 (astoņdesmit pieci euro);
atzinība
40 (četrdesmit euro);
3.2.
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu reģionālajās olimpiādēs un atklātajās valsts olimpiādēs
(par vienu augstāko rezultātu):
1. vieta
40 (četrdesmit euro);
2. vieta
30 (trīsdesmit euro);
3. vieta
20 (divdesmit euro);
atzinība
15 (piecpadsmit euro);
3.3.
Profesionālās ievirzes programmu valsts konkursos, sacensībās (ar atlasi pēc iepriekšējo
posmu rezultātiem):
1. vieta
70 (septiņdesmit euro);
2. vieta
55 (piecdesmit pieci euro);
3. vieta
40 (četrdesmit euro);
atzinība
30 (trīsdesmit euro);
3.4.
Profesionālās ievirzes programmu reģionālajos konkursos, sacensībās (par vienu augstāko
rezultātu):
1. vieta
35 (trīsdesmit pieci euro);
2. vieta
30 (trīsdesmit euro);
3. vieta
25 (divdesmit pieci euro);
atzinība
15 (piecpadsmit euro);
3.5. Par izglītojamo individuālajiem sasniegumiem citos reģionālajos, valsts un starptautiskajos
konkursos, sacensībās (pārstāvētas vismaz trīs valstis), Izglītības. kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļa lemj atsevišķi pēc izglītības iestāžu vadītāju iesniegumu saņemšanas un
iepazīšanās ar minēto pasākumu nolikumiem un rezultātiem.
III Stipendiju izmaksām nepieciešamais finansējums
Mēneša stipendijas
Teicamnieka stipendijas
Gada sasniegumu stipendijas
Gada sasniegumi sportā

2019. gads
EUR 1260.00

2020. gads
EUR 3150.00
EUR 1450.00
EUR 1000.00
EUR 600.00

2.§
Par biedrības “Ultrataka” iesnieguma izskatīšanu
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome 2019.gada 18.septembrī saņēma iesniegumu no biedrības “Ultrataka”, reģ.
Nr.40008232449, juridiskā adrese Mirdzas Ķempes iela 1-14, Rīga, LV-1014, par Valkas novada
iedzīvotāja *** finansiālu atbalstu dalībai Latvijas izlasē Pasaules čempionātā 24 stundu skrējienā
2019.gada 26.-27.oktobrī Albi, Francijā.
*** dalībai nepieciešams 364.79 EUR finansējums. *** iepriekš nav lūdzis finansiālu atbalstu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
2019.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 8.§), Finanšu komitejas 2019.gada 2019.gada
21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 5.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt 100,- EUR (viens simts euro) Biedrībai “Ultrataka”, reģ. Nr.40008232449, juridiskā adrese
Mirdzas Ķempes iela 1-14, Rīga, LV-1014, līdzfinansējumu *** dalībai Latvijas izlasē Pasaules
čempionātā 24 stundu skrējienā 2019. gada 26./27. oktobrī Albi, Francijā.

2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus iekļaut nevalstisko organizāciju 2019.gada
finansēšanas budžetā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5 . Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.,
77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

3.§
Par iestāšanos pašvaldību apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli Latvija”
_________________________________________________________________
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome ir saņēmusi uzaicinājumu no pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli
Latvija” iestāties viņu dibinātajā apvienībā. Iestāšanās apvienībā ir bez maksas.
2014.gadā Latvijas Pašvaldību savienībā tika dibināta pašvaldību apvienība “Sabiedrība ar dvēseli
Latvija”, šī apvienība apvieno pašvaldības, kas turpina par saviem līdzekļiem rīkot savulaik KNHM fonda
finansētajiem līdzīgus iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursus (mazie vides projekti, teritoriju
sakārtošanas projekti, iedzīvotāju iniciatīvas grupu projekti u.tml.). Katru gadu apvienība apkopo
rezultātus, izdod projektu žurnālu, rīko projektu noslēguma pasākumu, kā arī izvirza labākos reģiona
projektus, secīgi arī labāko nacionālo projektu (šo projektu realizētāji saņem arī naudas balvas no
apvienībai KNHM piešķirtajiem līdzekļiem).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Iestāties pašvaldību apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli Latvija”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.§
Par projekta “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju
formējuma veiktspējas uzlabošana” līdzfinansēšanu
_________________________________________________________________
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome ir izstrādājusi un Lauku atbalsta dienests (LAD) ir apstiprinājis projektu “Valkas
novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas uzlabošana”. Projekta
izskatīšanas procesā, LAD lūdza veikt dažus labojumus, tai skaitā veikt jaunu cenu aptauju sadaļai
“Granulu katls ar tvertni”. Pēc cenu aptaujas veikšanas, pozīcijas izmaksas palielinājās no 3155.00 EUR
uz 3817.55 EUR, veidojot 662.55 EUR sadārdzinājumu. Rezultātā kopējās projekta izmaksas attiecīgi
palielinājās no 16324.25 EUR uz 16986.80 EUR. No projekta kopējām izmaksām, attiecināmas
izmaksas veido 15 000.00 EUR, kur 90% jeb 13 500.00 EUR ir Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% jeb 1500.00 EUR ir Valkas
novada domes līdzfinansējums, kā arī neattiecināmās izmaksas 1986.80 EUR, kopā veidojot 3486.80
EUR līdzfinansējumu Valkas novada domei.
Projekta mērķis ir palielināt lauku iedzīvotāju drošību un aizsardzību nelaimes gadījumā, kā arī
veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās brīvprātīgās sabiedriskās aktivitātes tā veicinot pašapziņu
par drošības nozīmību partnerības teritorijā. Projekta ietvaros ir plānots veikt logu un durvju nomaiņu
DEPO ēkai, kā arī iegādāties apkures katlu un ugunsdzēsības inventāru (šļūtenes, spiedvada atslēgas,
šļūteņu turētājus, stobrus, ūdens savācējus, spiedvadus, darba apģērbu (siksnas, ķiveres un cimdus),
kaprona trosi, degvielas kannas, ķēdes motorzāģi u.c.).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 18.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Atbalstīt projekta “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas
uzlabošana” ieviešanu, palielinot projekta līdzfinansējumu par 662.55 EUR (seši simti sešdesmit divi
euro 55 centi).
2. Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 3486.80 EUR (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit
seši euro un 80 centi) apmērā no projekta kopējām izmaksām 16986.80 EUR (sešpadsmit tūkstoši
deviņi simti astoņdesmit seši euro 80 centi).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5.§
Par ierosinājuma par nekustamā īpašuma “Stacija”, Valkas pagasts, atsavināšanu, izskatīšanu
____________________________________________________________________________________
(L.Engere)
2019.gada 7.oktobrī Valkas novada domē ir saņemts SIA “LIGUMSS”, reģistrācijas numurs
4410305724, juridiskā adrese: “Stacija”, Valkas pagasts, Valkas novads, iesniegums ar lūgumu nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu - zemes gabalu “Stacija”, Valkas pagastā, uz kura atrodas SIA
“LIGUMSS” piederošs ēku īpašums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu,
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas
īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
Nekustamais īpašums “Stacija”, kadastra numurs 9488 009 0055, sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9488 009 0055, platība 0.54ha, reģistrēts Valkas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.1000 0046 6308 uz Valkas novada pašvaldības vārda. Minētajā zemesgrāmatu
nodalījumā nostiprināta nomas tiesība ar apbūves tiesībām, nomas līguma termiņš līdz 2026.gada
31.decembrim, nomnieks SIA “RAINER AUTO”, reģistrācijas numurs 44103057254.
Ar Valkas pagasta padomes 2006.gada 13.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 1.§) tika nolemts
iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0055, zemnieku saimniecībai “Ķiršlejas” ar
mērķi – apkopju servisa būvniecībai un zemes izmantošanai kā ražošanas objektam.
Starp zemnieka saimniecību „Ķiršlejas”, vienotais reģistrācijas numurs 43901003511, un Valkas
novada domi 2009.gada 11.novembrī tika noslēgts zemes gabala nomas līgums par zemes gabala
Valkas pagastā „Stacija” ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0055, platība 0.54ha nomu. Nomas līguma
mērķis: – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Noteikts, ka uz nomātā zemesgabala Nomniekam
ir tiesības celt ēkas un būves kā patstāvīgus īpašuma objektus, ko izmantos savai komercdarbībai un
civilo augļu iegūšanai savā īpašumā. Nomas līguma termiņš - līdz 2024.gada 11.novembrim.
Zemnieku saimniecība „Ķiršlejas” pamatojoties uz iepriekš minētā zemes gabala nomas līguma
6.3.punktu, 2012.gada 25.aprīlī lūdza nomas tiesības uz minēto zemes gabalu nodot sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „RAINER AUTO”, vienotais reģistrācijas numurs 44103057254, juridiskā adrese:
Meža iela 4B, Valka, Valkas novads, kas turpinās bijušā nomnieka ieceres uz zemes gabala „Stacija”
veidot apkopju servisu.
2012.gada 27.aprīlī starp Valkas novada domi un SIA „RAINER AUTO” ir noslēgts zemes nomas
līgums par zemes gabalu Valkas pagastā „Stacija” ar mērķi: apkopju servisa būvniecībai un zemes
izmantošanai kā ražošanas objektam.
SIA “RAINER AUTO” ir SIA “LIGUMSS” iepriekšējais nosaukums (no 11.11.2009. līdz 27.04.2015.).
SIA “LIGUMSS”, 2015.gada 16.jūnijā Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0053 9123
uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0055 ir reģistrējis ēku īpašumu ar kadastra numuru
9488 509 0004. Minētā ēku īpašuma sastāvā reģistrēta būve ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0055
001.
Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0055 atrodas ēkas, būves ar kadastra
apzīmējumiem 9488 009 0055 002 un 9488 009 0055 003, uz kurām īpašuma tiesības nav nostiprinātas
zemesgrāmatā. Šobrīd SIA “Ligums” veic dokumentu apkopošanu, kas nepieciešama šo ēku īpašuma
tiesību nostiprināšanai, ir veikta ēku kadastrālā uzmērīšana un tiek gatavoti dokumenti to nodošanai
ekspluatācijā.
Tas nozīmē, ka pirms nekustamā īpašuma “Stacija”, kadastra numurs 9488 009 0055, pirkuma
līguma noslēgšanas, SIA “Ligumss” ir jāveic visu, uz zemes gabala esošo ēku īpašuma tiesību
nostiprināšana zemesgrāmatā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļas 4.punktu, ja
nekustamo īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par
brīvu cenu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai
paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē
nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas
komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto
cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi
komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 9.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
2.daļas; 4.panta 3.daļas; 6.panta 2.daļas, 8.panta 6.daļas un 37.panta 1.daļas 4.punkta; likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Stacija”, kadastra numurs 9488 009 0055, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0055, platība 0.54ha, atsavināšanas procedūru,
nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Lūgt SIA “LIGUMSS” veikt uz zemes gabala Valkas pagastā “Stacija”, esošo ēku ar kadastra
apzīmējumiem 9488 009 0055 002 un 9488 009 0055 003, īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā.
3. Pēc šī lēmuma 2.punkta izpildes, uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma
novērtēšanu un sagatavot nepieciešamos dokumentus, nekustamā īpašuma atsavināšanas
vajadzībām.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.,
77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

6.§
Par Rīgas Stradiņa universitātes ierosinājuma izskatīšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome ir saņēmusi Rīgas Stradiņa universitātes 2019.gada 17.septembra vēstuli
Nr.60-6/229/2019 „Par kapitāla daļu iegādi SIA “Vidzemes slimnīcā” sadarbības nostiprināšanai”, kurā
norādīts, ka nolūkā veicināt veselības aprūpes kvalitāti, personāla pieejamību, kā arī realizētu veselības
aprūpes speciālistu izglītošanu, izmantojot SIA “Vidzemes slimnīcu” kā reģionālo slimnīcu un kā klīnisko
mācību bāzi, Rīgas Stradiņa universitāte aicina Jūs rast iespēju izvērtēt ieguldījuma veikšanu šīs
slimnīcas pamatkapitālā, provizoriski līdz 96.000 EUR, pretī saņemot attiecīgo skaitu kapitāla daļu, kā
arī noslēdzot dalībnieku līgumu. Vēstulē norādīts, ka Rīgas Stradiņa universitātes darbības izvēršana
tieši SIA “Vidzemes slimnīcā” ir abu pušu interesēs, jo šāda sadarbība ļautu celt veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāti, piesaistīt augsti kvalificētus ārstniecības speciālistus, paaugstināt ārstniecības
personāla profesionālo kompetenci un prasmes, uzlabot ārstniecības iestādes infrastruktūru un
materiāltehnisko bāzi, kurā RSU var veikt ieguldījumus mācību un pētniecības procesa nodrošināšanai.
Rīgas Stradiņa universitāte lūdz lemt jautājumu par iespēju nostiprināt sadarbību minētajā veidā, Rīgas
Stradiņa universitātei veicot ieguldījumu un kļūstot par vienu no SIA “Vidzemes slimnīca” dalībniekiem
Rīgas Stradiņa universitāte var kļūt par vienu no SIA “Vidzemes slimnīca” dalībniekiem tikai
iegādājoties SIA “Vidzemes slimnīca” kapitāla daļas. Kapitāla daļu iegāde var notikt divos veidos:
1) kādam no esošiem dalībniekiem pārdodot savas daļas;
2) emitējot jaunas SIA “Vidzemes slimnīca” kapitāla daļas.
Valkas novada domei pieder 1 216 573 SIA “Vidzemes slimnīca” kapitāla daļas, kas sastāda 25.26%
no visām kapitāla daļām. Ņemot vērā to, ka Valkas novada domei nav izšķirošas ietekmes SIA
“Vidzemes slimnīca”, gadījumā, ja jauna dalībnieka piesaiste notiek atsavinot dalībniekiem piederošās
daļas, ir priekšlikums ierosināt atsavināt Valkas novada domei piederošās 96 000 kapitāla daļas par
labu Rīgas Stradiņa universitātei.
Šobrīd ir nepieciešams Valkas novada domes konceptuāls lēmums par daļu atsavināšanu, lai Valkas
novada domei piederošo kapitāla daļu turētājs varētu izteikt priekšlikumu SIA “Vidzemes slimnīca”
dalībnieku sapulcē.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 10.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 138.panta otro daļu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš,
K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
Konceptuāli atbalstīt Valkas novada domei piederošo Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes
slimnīca”, reģ.Nr.40003258333, adrese: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, 96000 kapitāla daļu
pārdošanu Rīgas Stradiņa universitātei, reģistrācijas Nr. 90000013771, adrese: Dzirciema iela 16, Rīga,
LV-1007.

7.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta nolikumā Nr.13
“Valkas novada Dzīvokļu komisijas nolikums”
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2010.gada 26.augustā apstiprināja nolikumu Nr.13 “Valkas novada Dzīvokļu
komisijas nolikums” (turpmāk – Nolikums). Nolikuma 3.1.punkts noteica, ka Komisijas sastāvu un
komisijas sekretāru apstiprina Valkas novada dome.
Valkas novada dome 2019.gada 29.augustā izdarīja grozījumus Valkas novada domes 2019.gada
14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols
Nr.2, 1.§), cita starpā grozot 2.pielikumu “Administrācijas darbinieku amata vietu un darba samaksas
saraksts”, papildinot administrācijas darbinieku amata vietu sarakstu ar amatu “Dzīvokļu komisijas
sekretārs” uz 0,4 slodzēm. Līdz ar to ir nepieciešami grozījumi Nolikuma 3.1.punktā, jo Dzīvokļu
komisijas sekretārs tiek pieņemts darbā uz līguma pamata kā administrācijas darbinieks, un tas nav
jāapstiprina amatā domei. Vienlaikus Nolikums papildināms ar 5.2.punktu, nosakot Dzīvokļu komisijas
sekretāra statusu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 11.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
1.daļas 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta nolikumā Nr.13 “Valkas novada Dzīvokļu
komisijas nolikums” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā:
“3.1. Komisijas sastāvu apstiprina Valkas novada dome.”
1.2. Papildināt ar 5.2.punktu šādā redakcijā:
“5.2. Komisijas sekretārs par darbu saņem atlīdzību saskaņā ar domes apstiprināto
administrācijas darbinieku amata vietu un darba samaksas sarakstu.”
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

8.§
Par SIA “Kalndzirnavas” iesnieguma izskatīšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš, A.Sjademe, V.A.Krauklis, A.Simulis)
2019.gada 10.septembrī Valkas novada domes Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves klasificēšanas komisija (turpmāk tekstā - Komisija) pēc atkārtotas īpašuma Valkā,
Zāģezera ielā 3, kadastra apzīmējums 9401 007 0312 001 (turpmāk tekstā - Būve) apsekošanas,
pamatojoties uz Valkas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.45 “Kārtība,
kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas būves” (turpmāk tekstā Noteikumi) 7.punktu, pieņēma lēmumu Būvi klasificēt par vidi degradējošu, cilvēku drošību apdraudošu
objektu, kas nozīmē to, ka Būve saskaņā ar Noteikumu 10.punktu tiek aplikta “ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības (būvei piekritīgā zeme ir
zemes gabals, uz kura atrodas ēka, ja ar pašvaldības lēmumu nav noteikta platība ēkas uzturēšanai),
sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.” Atbilstoši ierakstam
zemesgrāmatā Būve pieder SIA “Kalndzirnavas”, Reģ.Nr. 44103014306.
2019.gada 24.septembrī Valkas novada dome saņēma Būves īpašnieka SIA “Kalndzirnavas”, reģ.
Nr.44103014306 iesniegumu, kuram pielikumā pievienota līguma kopija par Būves un tai pieguļošās
teritorijas sakārtošanas darbiem ar darbu pabeigšanas termiņu – 2019.gada 20.decembris. Papildus SIA
“Kalndzirnavas” savā iesniegumā norāda, ka meklē sadarbības partnerus, kas vēlas attīstīt
uzņēmējdarbību Būves telpās.
Saskaņā ar Noteikumu 13.punktu Komisijas lēmumu var apstrīdēt Valkas novada domē, kas nozīmē
to, ka Valkas novada domei ir tiesības izlemt atstāt spēkā esošo Komisijas lēmumu par Būves
klasificēšanu par vidi degradējošu, cilvēku drošību apdraudošu objektu vai atcelt to.
Ņemot vērā to, ka līgums par būves un tai pieguļošas teritorijas sakārtošanas darbiem ir noslēgts
24.septembrī, bet uz Valkas novada domes sēdes dienu nekādi darbi objektā nav uzsākti, tad
deputātiem ir šaubas par to, ka tie tiks pabeigti līdz 2019.gada 20.decembrim. Līdz ar to ir priekšlikums
ieteikt Komisijai mainīt tās lēmumu tad, kad ēka un tai pieguļošā teritorija tiks sakārtota.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 13.§) un vadoties no Valkas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo
noteikumu Nr.45 “Kārtība, kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas

būves” 13.punkta, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atstāt spēkā Valkas novada domes Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves klasificēšanas komisijas 2019.gada 10.septembra lēmumu par būves Valkā, Zāģezera ielā 3,
kadastra apzīmējums 9401 007 0312 001 klasificēšanu par vidi degradējošu, cilvēku drošību
apdraudošu objektu līdz būves Valkā, Zāģezera ielā 3, kadastra apzīmējums 9401 007 0312 001 un
tai pieguļošās teritorijas sakārtošanas darbu pabeigšanai.
2. Uzdot Valkas novada domes Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
klasificēšanas komisijai veikt atkārtotu būves Valkā, Zāģezera ielā 3, kadastra apzīmējums 9401 007
0312 001 apsekošanu pēc Lēmuma 1.punktā minēto darbu pabeigšanas.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējam un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV–4201.

9.§
Par *** iesnieguma izskatīšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)
2019.gada 10.septembrī Valkas novada domes Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves klasificēšanas komisija (turpmāk tekstā - Komisija) pēc atkārtotas īpašuma Valkā,
Raiņa ielā 1, kadastra apzīmējums 9401 001 0214 001 (turpmāk tekstā - Būve) apsekošanas,
pamatojoties uz Valkas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.45 “Kārtība,
kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas būves” (turpmāk tekstā Noteikumi) 7.punktu, pieņēma lēmumu Būvi klasificēt par vidi degradējošu objektu, kas nozīmē to, ka
Būve saskaņā ar Noteikumu 10.punktu tiek aplikta “ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no
būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības (būvei piekritīgā zeme ir zemes gabals, uz kura atrodas
ēka, ja ar pašvaldības lēmumu nav noteikta platība ēkas uzturēšanai), sākot ar nākamo mēnesi pēc
būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.”
2019.gada 27.septembrī Valkas novada dome saņēma viena no Būves īpašnieka *** iesniegumu,
kuram pielikumā pievienotas fotogrāfijas par sakārtoto Būves daļu un Būves daļas – telpu grupas ar
kadastra apzīmējumu 9401 001 0214 001 001 plānu. 2019.gada 15.oktobrī Komisija izskatīja minēto
iesniegumu un pieņēma lēmumu virzīt to izskatīšanai Valkas novada domei.
Valkas novada dome konstatē, ka Būve atbilst Noteikumu 3.2.2.punktam, kas nosaka, ka vidi
degradējoša būve ir būve, kas atbilst šādam kritērijam - īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai
bezdarbības dēļ savu sākotnējo izskatu zaudējusi būve, kura būtiski negatīvi ietekmē ainavu. Lai arī
daļa no ēkas ir labākā stāvoklī un iesniedzēja *** ir sniegusi informāciju, ka šī daļa ir viņas valdījumā,
tomēr ēka ir viens veselums un nav sadalīta atsevišķos īpašumos un izvērtējot iesniedzējas iesniegumā
pievienotos fotogrāfijas, būves daļa neatbilst sākotnējam ēkas izskatam (logi aizklāti ar saplāksni, kas
izceļ ēkas bojātās vietas – izsistos logus). Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu Pašvaldības Vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisija veic
būves pārbaudi un pēc atkārtotās pārbaudes rezultātu izvērtēšanas pieņem lēmumu par būves
klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu objektu. No minētā
izriet, ka tieši būve vai īpašums tiek atzīts par vidi degradējošu. Komisija nevērtē būves īpašnieku skaitu
un viņu atbildības sadalījumu vai ieguldījumu būves uzturēšanā. Komisija vērtē Būvi (īpašumu) kopumā,
nevis kādā tās daļā, līdz ar to nav iespējams vienam īpašuma objektam noteikt divus statusus, kā arī
divas dažādas nekustamā īpašuma nodokļa likmes.
Saskaņā ar Noteikumu 13.punktu Komisijas lēmumu var apstrīdēt Valkas novada domē, kas nozīmē
to, ka Valkas novada domei ir tiesības izlemt atstāt spēkā esošo Komisijas lēmumu par Būves
klasificēšanu par vidi degradējošu, cilvēku drošību apdraudošu objektu vai atcelt to. Pamatojoties uz
augstākminēto, Valkas novada domes priekšlikums ir atstāt spēkā Komisijas lēmumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 14.§) un vadoties no Valkas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo
noteikumu Nr.45 “Kārtība, kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas
būves” 3.2.2., 7. un 13.punkta, Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Atstāt spēkā Valkas novada domes Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves klasificēšanas komisijas 2019.gada 10.septembra lēmumu par būves Valkā, Raiņa ielā 1,
kadastra apzīmējums 9401 001 0214 001 klasificēšanu par vidi degradējošu objektu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējam un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV–4201.

10.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.20
“Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12
“Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums (turpmāk tekstā - Likums), kurš
aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Likumā naudas sods ir izteikts naudas soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības. Tāpat
Likumā nav paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu. Likuma 16.panta septītā daļa nosaka, ka
Pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda apmēram jāatbilst šā panta
trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda
vienību, juridiskajām personām — 300 naudas soda vienību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 15.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 16.punkta, 43.panta pirmās daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš,
K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20 “Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.12 “Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība””.
2. Saistošos noteikumus Nr.20 “Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.12 “Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”” triju dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.20
Valkā
2019.gada 31.oktobrī
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumu
(protokols Nr.14, 10.§.)
Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12
“Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 9.punktu,
Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 “Apstādījumu
apsaimniekošana un aizsardzība” (turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Svītrot 17.3.apakšpunktu.
1.2. Svītrot 26.punktā vārdus “normatīvajos aktos un šajos Noteikumos noteiktā kārtībā”.

1.3. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:
“28. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Institūcija un Komisija. Kontrolēt noteikumu izpildi
un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir
tiesīgas Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.”
1.4. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:
“29. Par šo noteikumu 15. un 17. punkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu fiziskajām personām no 2 līdz 14 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no 2
līdz 28 naudas soda vienībām.”
1.5. Svītrot 30.punktu.
1.6. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:
“31. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga Valkas
novada domes Administratīvā komisija.”
2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.20
“Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12
“Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums,
pamatojums
kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka naudas soda vienībās,
kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt minimālais naudas sods
fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības,
bet maksimālais fiziskajām personām 100 naudas soda vienības,
juridiskajām personām — 300 naudas soda vienības (pašvaldības
izdotajos saistošajos noteikumos). Tāpat minētajā likumā nav
paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošajos
noteikumos nepieciešams
veikt
grozījumus
17.3.apakšpunktā un 26., 28., 29, 30. un 31.punktā, izsakot
piemērojamos sodus naudas vienībās un neparedzot sodīšanu par
atkārtotu pārkāpumu, kā arī precizējot pašvaldības iestāžu
administratīvā pārkāpuma procesa izpildes kompetenci.
3. Saistošo noteikumu projekta
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu
4. Saistošo noteikumu projekta
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
iespējamā ietekme uz
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Saistošo noteikumu projekta
Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

11.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.21
“Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.9
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Valkas
novadā”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums (turpmāk tekstā - Likums), kurš
aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Likumā naudas sods ir izteikts naudas soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības. Tāpat
Likumā nav paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu. Likuma 16.panta septītā daļa nosaka, ka

Pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda apmēram jāatbilst šā panta
trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda
vienību, juridiskajām personām — 300 naudas soda vienību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 16.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 “Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 30.maija
saistošajos noteikumos Nr.9 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Valkas novadā””.
2. Saistošos noteikumus Nr.21 “Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 30.maija saistošajos
noteikumos Nr.9 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Valkas novadā”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE

NOTEIKUMI NR.21
Valkā

2019.gada 31.oktobrī
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumu
(protokols Nr.14, 11.§.)
Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.9
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Valkas novadā”
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2019.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Valkas novadā”
(turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:
“33. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Valkas novada Pašvaldības policijas
amatpersonas.”
1.2. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:
“34. Par Noteikumu 28.punkta (Noteikumu 4.pielikums) neievērošanu piemēro brīdinājumu.
Ja pirmreizējais DKS reģistrācijas apliecinājums netiek iesniegts trīs mēnešu laikā pēc
brīdinājuma izteikšanas, tad fiziskām personām piemēro naudas sodu no 2 līdz 30 naudas
soda vienībām, juridiskām personām piemēro naudas sodu no 2 līdz 100 naudas soda
vienībām.”
1.3. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:
“35. Par Noteikumu 9.punktā noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas minimālā
biežuma neievērošanu pirmreizēji piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām
no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām no 2 līdz 200 naudas soda
vienībām.”
1.4. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:
“36. Par asenizatoram noteikto prasību neievērošanu pirmreizēji piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu fiziskām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām
no 2 līdz 280 naudas soda vienībām.”
1.5. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

“37. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga
Valkas novada domes Administratīvā komisija.”
2.

Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.21
“Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Valkas novadā””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums,
kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka naudas soda vienībās,
kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt minimālais naudas sods
fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības,
bet maksimālais fiziskajām personām 100 naudas soda vienības,
juridiskajām personām — 300 naudas soda vienības (pašvaldības
izdotajos saistošajos noteikumos). Tāpat minētajā likumā nav
paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu.
Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt grozījumus no 33. līdz
37. punktam (ieskaitot), izsakot piemērojamos sodus naudas
vienībās un neparedzot sodīšanu par atkārtotu pārkāpumu, kā arī
precizējot pašvaldības iestāžu administratīvā pārkāpuma procesa
izpildes kompetenci.
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

12.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.22
“Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13
“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums (turpmāk tekstā - Likums), kurš
aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Likumā naudas sods ir izteikts naudas soda
vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām
personām ir divas naudas soda vienības.
Vienlaikus ar Likumu 2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas
likumā, kas tiks papildināts ar jaunu IX nodaļu “Administratīvā atbildība atkritumu apsaimniekošanas
jomā un kompetence sodu piemērošanā”, kas noteiks administratīvās atbildības apmēru personām, kas
pārkāpj ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās jomas, ieskaitot pašvaldības organizēto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas jomu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 17.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 “Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta
saistošajos noteikumos Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””.

2. Saistošos noteikumus Nr.22 “Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos
noteikumos Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.22
Valkā
2019.gada 31.oktobrī
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumu
(protokols Nr.14, 12.§.)
Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13
“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 11.punktā vārdus “Administratīvo pārkāpumu kodeksā” ar vārdiem “Atkritumu
apsaimniekošanas likumā”.
1.3. Aizstāt 33.punktā vārdus “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” ar vārdiem
“Atkritumu apsaimniekošanas likumā”.
2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.22
“Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums,
kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka naudas soda vienībās,
kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt minimālais naudas sods
fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības.
Vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu 2020.gada 1.janvārī
stāsies spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas
tiks papildināts ar jaunu IX nodaļu “Administratīvā atbildība
atkritumu apsaimniekošanas jomā un kompetence sodu
piemērošanā”, kas noteiks administratīvās atbildības apmēru
personām, kas pārkāpj ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās
jomas, ieskaitot pašvaldības organizēto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas jomu.
Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt grozījumus 11. un
33.punktā, norādot atsauci uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu,
kas no 2020.gada 1.janvāra paredzēs administratīvās atbildības
apmēru personām, kas pārkāpj ar atkritumu apsaimniekošanu
saistītās jomas.
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

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

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

13.§
Par saistošo noteikumu Nr.23
“Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13
“Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums (turpmāk tekstā - Likums), kurš
aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Likumā naudas sods ir izteikts naudas soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības. Tāpat
Likumā nav paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu. Likuma 16.panta septītā daļa nosaka, ka
Pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda apmēram jāatbilst šā panta
trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda
vienību, juridiskajām personām — 300 naudas soda vienību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 18.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23 “Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.13 “Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi””.
2. Saistošos noteikumus Nr.23 “Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.13 “Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” triju dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.23
Valkā
2019.gada 31.oktobrī
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumu
(protokols Nr.14, 13.§.)
Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13
“Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas
16.punktu un 43.panta 3.daļu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Kapsētu
uzturēšanas un izmantošanas noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.2. Par šo noteikumu 1.4., 2.6.1. - 2.6.4., 2.6.6. un 2.6.8.apakšpunkta prasību
neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 70 naudas soda
vienībām, bet juridiskajām personām - no 70 līdz 280 naudas soda vienībām.”

1.2. Izteikt 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.3. Par šo noteikumu 2.7. un 2.8.apakšpunkta prasību neievērošanu fiziskām personām
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskām
personām piemēro naudas sodu no 70 līdz 280 naudas soda vienībām.”
1.3. Izteikt 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.4. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Valkas novada Pašvaldības
policijas amatpersonas.”
1.4. Izteikt 7.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.5. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga
Valkas novada domes Administratīvā komisija.”
2.

Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.23
“Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Kapsētu
uzturēšanas un izmantošanas noteikumi””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums,
kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka naudas soda vienībās,
kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt minimālais naudas sods
fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības,
bet maksimālais fiziskajām personām 100 naudas soda vienības,
juridiskajām personām — 300 naudas soda vienības (pašvaldības
izdotajos saistošajos noteikumos).
Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt grozījumus 7.2.7.5.apakšpunktos, izsakot piemērojamos sodus naudas vienībās
un precizējot pašvaldības iestāžu administratīvā pārkāpuma procesa
izpildes kompetenci.
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

14.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.24
“Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums (turpmāk tekstā - Likums), kurš
aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Likumā naudas sods ir izteikts naudas soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības. Tāpat
Likumā nav paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu. Likuma 16.panta septītā daļa nosaka to, ka
Pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda apmēram jāatbilst šā panta
trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda
vienību, juridiskajām personām — 300 naudas soda vienību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 19.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 2., 4., 6. un 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,

A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška,
S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24 “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” jaunā
redakcijā.
2. Saistošos noteikumus Nr.24 “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” triju dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIENOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 31.oktobrī

Nr.24
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.14, 14.§)
Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 2., 4. un 6.punktu
I Vispārējā daļa

1. Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
Valkas novada administratīvajā teritorijā nodrošināma sabiedriskā kārtība, apkārtējās vides aizsardzība,
tīrība un kārtība publiskajās vietās, paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, kurās neiegūst augu produkciju.
Apstādījumi ietver parkus, dārzus, skvērus, kapsētas, pagalmu apstādījumus, kokaugu un puķu
stādījumus dobēs un traukos;
2.2. atkritumi – sadzīves atkritumi;
2.3. publiska vieta – ikviena plašam personu lokam pieejama pašvaldības administratīvajā teritorijā
esoša vieta, kas ierīkota un tiek izmantota sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai
(ceļi, ietves, pieturvietas, stāvlaukumi, laukumi, parki, skvēri, kapi, pašvaldības mežs Valkas pilsētas
teritorijā (ap Valkas estrādi, blakus meža kapiem u.c.), dzīvojamo ēku pagalmi un daudzdzīvokļu māju
koplietojuma telpas u.c.);
2.4. norobežota teritorija – valstij, pašvaldībai vai privātpersonām piederoša nekustamā īpašuma
teritorija, kas norobežota ar apstādījumiem, žogu, sētu, lentām u.tml.;
2.5. publisks pasākums – atklāts, sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, sporta, izklaides, atpūtas,
informatīvs u.c. pasākums, kas notiek publiskā vietā, neatkarīgi no īpašuma piederības;
2.6. publiska ūdenstilpe – valstij vai pašvaldībai piederošs ezers, upe vai mākslīga ūdenskrātuve;
2.7. zāliens – īpaši ierīkots ar zālaugiem apsēts zemes gabals.
3. Atbildība par Noteikumu neievērošanu:
3.1. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo vai uzturas Valkas novada
administratīvajā teritorijā;
3.2. personas, kuras pārkāpj Noteikumus, ir saucamas pie Noteikumos paredzētās administratīvās
atbildības, ja par šādu pārkāpumu neiestājas kriminālatbildība vai administratīvā atbildība, kas paredzēta
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
3.3. administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas, pārkāpuma
novēršanas un pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības.
4. Par šo Noteikumu pārkāpšanu, fiziskai vai juridiskai personai, kura izdarījusi administratīvo
pārkāpumu, var piemērot šādu administratīvo sodu:
4.1. brīdinājumu;
4.2. naudas sodu no 2 līdz 30 naudas soda vienībām.
5. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanai ir tiesīgas Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
6. Administratīvo pārkāpumu izskatīšanas un administratīvā soda uzlikšanas kārtība:

6.1. izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga Valkas novada
domes Administratīvā komisija;
6.2. Valkas novada domes Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvās
atbildības likumā noteiktajā kārtībā;
6.3. pie administratīvās atbildības saucamas fiziskas personas, kuras līdz administratīvā pārkāpuma
izdarīšanas brīdim sasniegušas 14 gadu vecumu un juridiskas personas. Par Noteikumu pārkāpumu, ja
to izdarījusi nepilngadīga persona, kurai nav pastāvīga ienākuma avota - materiāli atbild šīs personas
vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, saskaņā ar Administratīvās atbildības likumā noteikto kārtību.
II Sevišķā daļa
7. Par publiskas vietas piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem,
saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 8 naudas
soda vienībām.
8. Par publiskas vietas piesārņošanu ar izbirām no transporta līdzekļu kravām, eļļām un citiem sārņiem,
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 20 naudas soda vienībām.
9. Par apstādījumu bojāšanu (ziedu plūkšanu, zaru laušanu, stādu izraušanu u.tml.) - piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 6 naudas soda vienībām.
10. Par automašīnas vai cita transporta līdzekļa mazgāšanu, profilaktisko apkopi (eļļas vai citu motoru
šķidrumu maiņa) šim nolūkam neparedzētā vietā (daudzdzīvokļu ēkas pagalms, iela, ūdenstilpes
aizsargjosla u.c.), - piemēro naudas sodu no 3 līdz 30 naudas soda vienībām.
11. Par peldēšanos, makšķerēšanu, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu, veļas mazgāšanu publiskā
dīķī, strūklakā un citās ūdenstilpēs, kur tas aizliegts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
piemēro naudas sodu no 2 līdz 6 naudas soda vienībām.
12. Par nepiederošu personu iekļūšanu norobežotā teritorijā, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no
2 līdz 10 naudas soda vienībām.
13. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos citām personām ar zīlēšanu un buršanu publiskā vietā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 10 naudas soda vienībām.
14. Par nakšņošanu daudzdzīvokļu māju koplietojuma telpās, uz atpūtas soliņiem un citās tam
nepiemērotās vietās, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 7 naudas soda vienībām.
15. Par ugunskura vai grila kurināšanu publiskā vietā ārpus tam īpaši ierīkotām vietām, - piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 6 naudas soda vienībām.
16. Par publiska pasākuma apmeklēšanu bez pasākuma ieejas biļetes, ja ieejas biļetes ir paredzētas, piemēro naudas sodu no 3 līdz 6 naudas soda vienībām.
17. Par pašvaldības iestādes vai tās struktūrvienības iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu, - piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 3 naudas soda vienībām.
18. Par norāžu un informācijas zīmju (stendu), kuras nav ceļa zīmes, patvaļīgu pārgrozīšanu un
atkritumu konteineru (urnu) patvaļīgu pārvietošanu, - piemēro naudas sodu no 3 līdz 14 naudas soda
vienībām.
19. Par būvju, ēku fasāžu, koplietošanas telpu, žogu, apgaismes stabu, transporta pieturvietu, rotaļu vai
sporta iekārtu apkrāsošanu ar uzrakstiem vai zīmējumiem (izņemot - atbilstoši normatīvajiem aktiem
rīkota mākslas pasākuma ietvaros), - piemēro naudas sodu no 2 līdz 14 naudas soda vienībām.
20. Par atkritumu (lupatas, polietilēna izstrādājumi, sadzīves priekšmeti, pārtikas produkti, būvgruži)
mešanu tualetē, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 20 naudas soda vienībām.
21. Par drēbju žāvēšanu uz mājas balkona (lodžijas), izkarot drēbes augstāk par balkona (lodžijas)
margām, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 6 naudas soda vienībām.
22. Par drēbju, paklāju vai tamlīdzīgu priekšmetu purināšanu pa atvērtu logu vai no balkona (lodžijas), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 6 naudas soda vienībām.
23. Par grila lietošanu uz daudzdzīvokļu mājas balkona (lodžijas), ja dūmi traucē apkārtējos iedzīvotājus
un ir saņemtas pamatotas sūdzības, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 14 naudas soda
vienībām.

24. Par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu
jebkādā vaļējā tarā, izņemot vietas, kur alkoholiskos dzērienus atļauts lietot, - piemēro naudas sodu no
2 līdz 10 naudas soda vienībām.
25. Par sēdēšanu un stāvēšanu uz dekoratīvajiem ielu nožogojumiem, sēdēšanu uz atpūtas soliņu
atzveltnēm, palodzēm un tirgotavu galdiem, staigāšanu pa tiem, stāvēšanu vai gulēšanu uz minētajām
un citām tam nepiemērotām virsmām publiskā vietā, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz
14 naudas soda vienībām.
26. Par nepiedienīgu uzvedību, t.sk., spļaušanu, publiskas vietās, ja šādas darbības neatbilst sabiedrībā
vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 6
naudas soda vienībām.
27. Par tirdzniecības vietas un tai piegulošas teritorijas nesakopšanu 12 stundu laikā pēc tirdzniecības
pabeigšanas, - fiziskām personām piemēro naudas sodu no 2 līdz 7 naudas soda vienībām, bet
juridiskām personām - naudas sodu no 2 līdz 14 naudas soda vienībām.
28. Par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo ēku kāpņu telpās, pagrabos, pagalmos, uz ielām u.c.
ārpus tam speciāli paredzētām vietām, - piemēro naudas sodu no 2 līdz 6 naudas soda vienībām.
29. Par jebkādu darbību, kas rada troksni tādā mērā, ka tas izplatās ārpus mājokļa, automašīnas,
balkona u.tml. privātās telpas robežām, traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru un iestāžu normālu darbību
un par to ir saņemtas pamatotas iedzīvotāju vai amatpersonu sūdzības, izņemot sabiedriskus
pasākumus vai darbus, kas saskaņoti ar Valkas novada domi, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu
no 2 līdz 10 naudas soda vienībām.
30. Par lakstu, zaru, lapu un tml. dārza atlieku, bojātas malkas, salmu vai siena dedzināšanu, ja tas rada
apjomīgus dūmus, smakas, uguns bīstamību un traucē citām personām, - piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu no 2 līdz 28 naudas soda vienībām.
31. Par necieņas izrādīšanu pret pieminekļiem, piemiņas plāksnēm un piemiņas vietām (sēdēšana uz
pieminekļa, pieminekļa vai piemiņas plāksnes aizsegšana (izņemot remontus), nosmērēšana u.tml.), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 14 naudas soda vienībām.
32. Par pašvaldības simbolikas (novada, pilsētas un pagastu karoga, ģerboņa vai to elementu)
izmantošanu bez pašvaldības atļaujas vai nesamaksājot pašvaldības nodevu, - fiziskām personām
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 14 naudas soda vienībām, bet juridiskām personām
piemēro naudas sodu no 2 līdz 20 naudas soda vienībām.
33. Par necieņas izrādīšanu pret pašvaldības simboliku, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2
līdz 10 naudas soda vienībām.
III Noslēguma jautājumi
34. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošie
noteikumi Nr.15 “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.
35. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.24
“Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības
likums, kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka naudas
soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām
personām ir divas naudas soda vienības, bet maksimālais
fiziskajām personām 100 naudas soda vienības, juridiskajām
personām — 300 naudas soda vienības (pašvaldības
izdotajos saistošajos noteikumos). Tāpat minētajā likumā
nav paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu.
Saistošie noteikumi ir izstrādāti jaunā redakcijā, jo veicamo
grozījumu apjoms pārsniedz 50% no esošo Valkas novada
domes 2013.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.15
“Valkas
novada
sabiedriskās
kārtības
noteikumi”

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

pamatteksta, izsakot piemērojamos sodus naudas vienībās,
neparedzot sodīšanu par atkārtotu pārkāpumu, precizējot
pašvaldības iestāžu administratīvā pārkāpuma procesa
izpildes kompetenci, kā arī pielāgojot jauno saistošo
noteikumu redakciju Administratīvās atbildības likumam.
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā
ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības
teritorijā.
Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās
procedūras.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

15.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.25
“Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.7
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas
novadā”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums (turpmāk tekstā - Likums), kurš
aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Likumā naudas sods ir izteikts naudas soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības. Tāpat
Likumā nav paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu. Likuma 16.panta septītā daļa nosaka to, ka
pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda apmēram jāatbilst šā panta
trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda
vienību, juridiskajām personām — 300 naudas soda vienību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 20.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25 “Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 30.marta
saistošajos noteikumos Nr.7 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Valkas novadā””.
2. Saistošos noteikumus Nr.25 “Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 30.marta saistošajos
noteikumos Nr.7 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
Valkas novadā”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.25
Valkā
2019.gada 31.oktobrī
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumu
(protokols Nr.14, 15.§)
Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.7
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturto daļu
1. Izdarīt Valkas novada domes 2017.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā” (turpmāk tekstā
- Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 70.punktā vārdus “piemērots administratīvais sods 350 euro apmērā” ar vārdiem
“piemērots naudas sods no 60 līdz 70 naudas soda vienībām”.
1.2. Izteikt 71.punktu šādā redakcijā:
“71. Par pārējo noteikumos minēto prasību pārkāpumiem, izņemot noteikumu 70.punktā
minēto, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 10 līdz 70 naudas soda
vienībām, bet juridiskām personām – no 20 līdz 200 naudas soda vienībām.”
1.3. Izteikt 73.punktu šādā redakcijā:
“73. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas
un Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas.”
1.4. Izteikt 74.punktu šādā redakcijā:
“74. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga
Valkas novada domes Administratīvā komisija.”
2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.25
“Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.7
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas
novadā””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības
likums, kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka naudas
soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām
personām ir divas naudas soda vienības, bet maksimālais
fiziskajām personām 100 naudas soda vienības, juridiskajām
personām — 300 naudas soda vienības (pašvaldības
izdotajos saistošajos noteikumos). Tāpat minētajā likumā
nav paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu.
Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt grozījumus 70.
71., 73. un 74.punktā, izsakot piemērojamos sodus naudas
vienībās, kā arī precizējot pašvaldības iestāžu
administratīvā pārkāpuma procesa izpildes kompetenci.

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

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā
ietekme uz pašvaldības budžetu nav.

finansiālā

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības
teritorijā.
Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās
procedūras.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

16.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.26
“Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.32
“Par mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums (turpmāk tekstā - Likums), kurš
aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Likumā naudas sods ir izteikts naudas soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības. Tāpat
Likumā nav paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu. Likuma 16.panta septītā daļa nosaka to, ka
pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda apmēram jāatbilst šā panta
trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda
vienību, juridiskajām personām — 300 naudas soda vienību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 21.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26 “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta
saistošajos noteikumos Nr.32 “Par mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā””.
2. Saistošos noteikumus Nr.26 “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos
noteikumos Nr.32 “Par mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā”” triju dienu
laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.26
Valkā
2019.gada 31.oktobrī
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumu
(protokols Nr.14, 16.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.32
“Par mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta 1.daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma
8.panta 3.daļu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266

“Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai,
pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņu apmācībai” 13.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu
Nr.678 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.32 “Par mājdzīvnieku
turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības
likuma 8.panta 3.daļu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 “Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai” 13.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra
noteikumu Nr.678 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu.”
1.2. Izteikt 4.2. punktu šādā redakcijā:
“4.2. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.”
1.3. Izteikt 4.3. punktu šādā redakcijā:
“4.3. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgām personām piemēro naudas sodu no 2 līdz 14
naudas soda vienībām.”
1.4. Papildināt ar 4.5. punktu šādā redakcijā:
“4.5. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga Valkas
novada domes Administratīvā komisija.”
2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.26
“Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.32 “Par
mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums,
kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka naudas soda vienībās,
kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt minimālais naudas sods
fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības,
bet maksimālais fiziskajām personām 100 naudas soda vienības,
juridiskajām personām — 300 naudas soda vienības (pašvaldības
izdotajos saistošajos noteikumos). Tāpat minētajā likumā nav
paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu.
Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt grozījumus 4.3. punktā
izsakot piemērojamos sodus naudas vienībās, kā arī precizējot
pašvaldības iestāžu administratīvā pārkāpuma procesa izpildes
kompetenci.
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

17.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.27
“Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.24
“Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums (turpmāk tekstā - Likums), kurš
aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Likumā naudas sods ir izteikts naudas soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības. Tāpat
Likumā nav paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu. Likuma 16.panta septītā daļa nosaka to, ka
pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda apmēram jāatbilst šā panta
trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda
vienību, juridiskajām personām — 300 naudas soda vienību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 22.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27 “Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr.24 “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā””.
2. Saistošos noteikumus Nr.27 “Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos
noteikumos Nr.24 “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.27
Valkā
2019.gada 31.oktobrī
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumu
(protokols Nr.14, 17.§)
Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.24
“Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 7.punktu,
Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu,
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 21. panta trešo daļu un 22.1 panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732
“Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28., 40., 41. un 45.punktu
1. Izdarīt Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par reklāmas
izvietošanu Valkas novadā” (turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus grozījumus:
Izteikt 27., 28., 29. un 30.punktu šādā redakcijā:
“27. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
28. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga Valkas
novada domes Administratīvā komisija.
29. Par Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir Reklāmas izvietotājs.
30. Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām
personām no 2 līdz 14 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro naudas
sodu no 4 līdz 60 naudas soda vienībām.”
2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.27
“Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.24
“Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums,
kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka naudas soda vienībās,
kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt minimālais naudas sods
fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības,
bet maksimālais fiziskajām personām 100 naudas soda vienības,
juridiskajām personām — 300 naudas soda vienības (pašvaldības
izdotajos saistošajos noteikumos). Tāpat minētajā likumā nav
paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu.
Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt grozījumus VIII.
nodaļā, izsakot piemērojamos sodus naudas vienībās un
neparedzot sodīšanu par atkārtotu pārkāpumu, kā arī precizējot
pašvaldības iestāžu administratīvā pārkāpuma procesa izpildes
kompetenci.
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

18.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.28
“Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.21
“Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu
norāžu izvietošanu Valkas novadā”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums (turpmāk tekstā - Likums), kurš
aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Likumā naudas sods ir izteikts naudas soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības. Tāpat
Likumā nav paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu. Likuma 16.panta septītā daļa nosaka to, ka
pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda apmēram jāatbilst šā panta
trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda
vienību, juridiskajām personām — 300 naudas soda vienību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 23.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28 “Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 30.decembra
saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju
nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā””.
2. Saistošos noteikumus Nr.28 “Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 30.decembra saistošajos
noteikumos Nr.21 “Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu
un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.28
Valkā
2019.gada 31.oktobrī
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumu
(protokols Nr.14, 18.§.)
Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.21
“Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu
norāžu izvietošanu Valkas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu
1. Izdarīt Valkas novada domes 2015.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ielu
nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu
izvietošanu Valkas novadā” (turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus grozījumus:
Izteikt 38., 39., 40. un 41.punktu šādā redakcijā:
“38. Par noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes izvietošanu vai saglabāšanu nekustamā
īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 2 līdz
10 naudas soda vienībām.
39. Par nekustamā īpašuma nosaukuma (Valkas pilsētā) vai numura zīmes neesamību nekustamā
īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 20
naudas soda vienībām.
40. Par noteikumu 4.punkta pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 20 naudas soda vienībām.
41. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas,
savukārt izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga Valkas
novada domes Administratīvā komisija.”
2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.28
“Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.21
“Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu
norāžu izvietošanu Valkas novadā””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums,
kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka naudas soda vienībās,
kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt minimālais naudas sods
fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības,
bet maksimālais fiziskajām personām 100 naudas soda vienības,
juridiskajām personām — 300 naudas soda vienības (pašvaldības
izdotajos saistošajos noteikumos). Tāpat minētajā likumā nav
paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu.
Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt grozījumus VII.
nodaļā, izsakot piemērojamos sodus naudas vienībās un
neparedzot sodīšanu par atkārtotu pārkāpumu, kā arī precizējot
pašvaldības iestāžu administratīvā pārkāpuma procesa izpildes
kompetenci.
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.

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

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

5. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

19.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.29
“Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41
“Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi””
apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums (turpmāk tekstā - Likums), kurš
aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Likumā naudas sods ir izteikts naudas soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības. Tāpat
Likumā nav paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu. Likuma 16.panta septītā daļa nosaka to, ka
pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda apmēram jāatbilst šā panta
trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda
vienību, juridiskajām personām — 300 naudas soda vienību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 24.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.29 “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra
saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu
uzturēšanas noteikumi””.
2. Saistošos noteikumus Nr.29 “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošajos
noteikumos Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas
noteikumi”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.29
Valkā
2019.gada 31.oktobrī
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumu
(protokols Nr.14, 19.§)
Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41
“Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas novada
teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi)
šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 3.3.punktu šādā redakcijā:
“3.3. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas un
Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas.”
1.2. Izteikt 3.4.punktu šādā redakcijā:
“3.4. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga Valkas
novada domes Administratīvā komisija.”
1.3. Dzēst 3.6.punktā vārdus “vai sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu”.
1.4. Svītrot 3.7.punktu.
1.5. Izteikt 3.8.punktu šādā redakcijā:
“3.8. Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām
personām no 2 līdz 14 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu no 2 līdz 20 naudas soda vienībām.”
2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.29
“Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41
“Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums,
kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka naudas soda vienībās,
kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt minimālais naudas sods
fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības,
bet maksimālais fiziskajām personām 100 naudas soda vienības,
juridiskajām personām — 300 naudas soda vienības (pašvaldības
izdotajos saistošajos noteikumos). Tāpat minētajā likumā nav
paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu.
Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt grozījumus 3.3., 3.4.,
3.6., 3.7. un 3.8.punktā, izsakot piemērojamos sodus naudas
vienībās un neparedzot sodīšanu par atkārtotu pārkāpumu, kā arī
precizējot pašvaldības iestāžu administratīvā pārkāpuma procesa
izpildes kompetenci.
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

20.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.30
“Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16
“Valkas pilsētas Skeitparka kārtības noteikumi”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums (turpmāk tekstā - Likums), kurš
aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Likumā naudas sods ir izteikts naudas soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības. Tāpat
Likumā nav paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu. Likuma 16.panta septītā daļa nosaka to, ka
pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda apmēram jāatbilst šā panta
trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda
vienību, juridiskajām personām — 300 naudas soda vienību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 25.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.30 “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.16 “Valkas pilsētas Skeitparka kārtības noteikumi””.
2. Saistošos noteikumus Nr.30 “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.16 “Valkas pilsētas Skeitparka kārtības noteikumi”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.30
Valkā
2019.gada 31.oktobrī
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumu
(protokols Nr.14, 20.§.)
Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16
“Valkas pilsētas Skeitparka kārtības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu

1.

Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16 “Valkas pilsētas
Skeitparka kārtības noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 10.punktā vārdus “izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu līdz EUR 42.69.” ar
vārdiem “piemērot brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 9 naudas soda vienībām.”.
1.2. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.”
1.3. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
“12. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga
Valkas novada domes Administratīvā komisija.”

2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.30
“Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16 “Valkas
pilsētas Skeitparka kārtības noteikumi””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums,
kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka naudas soda vienībās,
kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt minimālais naudas sods
fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības,
bet maksimālais fiziskajām personām 100 naudas soda vienības,
juridiskajām personām — 300 naudas soda vienības (pašvaldības
izdotajos saistošajos noteikumos). Tāpat minētajā likumā nav
paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu.
Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt grozījumus 10. –
12.punkts, izsakot piemērojamos sodus naudas vienībās, kā arī
precizējot pašvaldības iestāžu administratīvā pārkāpuma procesa
izpildes kompetenci.
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

21.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.31
“Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15
“Valkas pilsētas Bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumi”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums (turpmāk tekstā - Likums), kurš
aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Likumā naudas sods ir izteikts naudas soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības. Tāpat
Likumā nav paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu. Likuma 16.panta septītā daļa nosaka to, ka
pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda apmēram jāatbilst šā panta
trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda
vienību, juridiskajām personām — 300 naudas soda vienību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 26.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.31 “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.15 “Valkas pilsētas Bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumi””.
2. Saistošos noteikumus Nr.31 “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.15 “Valkas pilsētas Bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumi”” triju dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.31
Valkā
2019.gada 31.oktobrī
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumu
(protokols Nr.14, 21.§.)
Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15
“Valkas pilsētas Bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu
1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Valkas pilsētas
Bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus grozījumus:
Izteikt 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:
“9. Par šo noteikumu prasību neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu no 2 līdz 9 naudas soda vienībām.
10. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
11. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga Valkas
novada domes Administratīvā komisija.”
2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.31
“Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15
“Valkas pilsētas Bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumi””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības
likums, kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka naudas
soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir
divas naudas soda vienības, bet maksimālais fiziskajām
personām 100 naudas soda vienības, juridiskajām personām —
300 naudas soda vienības (pašvaldības izdotajos saistošajos
noteikumos). Tāpat minētajā likumā nav paredzēta sodīšana par
atkārtotu pārkāpumu.
Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt grozījumus III.
nodaļā, izsakot piemērojamos sodus naudas vienībās, kā arī
precizējot pašvaldības iestāžu administratīvā pārkāpuma
procesa izpildes kompetenci.
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

22.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā “Par atļauju spēļu zāles un
derību punkta atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7, 2.§)
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2018.gada 28.jūnijā pieņēma lēmumu “Par atļauju spēļu zāles un derību punkta
atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7, 2.§), ar kuru nolēma atļaut SIA
LVBet, reģ.Nr.50203083121, juridiskā adrese: Elizabetes iela 33-7, Rīga, LV-1010, atvērt spēļu zāles
un derību punktu Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, ēkas kadastra apzīmējums 94010080377.
2019.gada 26.septembrī Valkas novada dome skatīja lēmuma projektu “Par grozījumiem Valkas
novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā “Par atļauju spēļu zāles un derību punkta atvēršanai
Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7, 2.§)”, ar kuru bija paredzēts izdarīt grozījumus
Valkas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā “Par atļauju spēļu zāles un derību punkta atvēršanai
Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7, 2.§), izsakot lēmuma 1.punktu jaunā redakcijā
un lēmuma 2.punktā aizstājot kadastra numuru ar uzbūvētās spēļu zāles kadastra numuru. Minēto
lēmuma projektu Valkas novada domes sēdē vairākums deputātu neatbalstīja, tādēļ lēmums netika
pieņemts.
Valkas novada domē ir saņemts atkārtots iesniegums no SIA LVBet ar lūgumu veikt grozījumus
Valkas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā “Par atļauju spēļu zāles un derību punkta atvēršanai
Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7, 2.§). Iesniegumā minēts, ka ierosinātie
grozījumi ir tikai formāli, jo Valkas novada dome jau ir lēmusi atļaut atvērt spēļu zāli minētajā objektā un
kompānija jau ir veikusi ievērojamus ieguldījumus spēļu zāles būvniecībā. Saskaņā ar Azartspēļu un
izložu likuma 42.panta 2.daļu pašvaldība atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai
derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās izsniedz uz
nenoteiktu laiku, līdz ar to lēmums pēc būtības jau ir pieņemts un ir spēkā, bet tajā ir nepieciešami tikai
formāli precizējumi.
Administratīvā procesa likuma 72.panta 1.daļa nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta
tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un
trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību. Minētā panta 2.daļa nosaka, ka adresātam ir tiesības prasīt,
lai šā panta pirmajā daļā minētās kļūdas izlabo.
Uz lēmuma pieņemšanas brīdi vēl nebija uzbūvēta ēka un piešķirts ēkas kadastra numurs, kurā spēļu
zāle atradīsies, līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus minētajā lēmumā, precizējot kadastra
numuru.
SIA LVBet pieteikumā Valkas novada domei tika lūgts atļaut atvērt azartspēļu organizēšanas vietu,
proti, spēļu zāļu un derību punktu adresē Valkā, Rūjienas ielā 31, bet Azartspēļu un izložu likuma
25.pantā ir formulējums “Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta”, nevis “derību punkts”, tādēļ
nepieciešams lēmumā veikt attiecīgus precizējumus.
Kopš spēļu zāles atļaujas izsniegšanas nav mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, kas varētu
ietekmēt lēmuma par spēļu zāles atļaujas kā tādas izsniegšanu, tādēļ deputāti neapspriež atļaujas
izsniegšanu pēc būtības.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 27.§), Valkas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumu “Par atļauju spēļu
zāles un derību punkta atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7, 2.§) un
pamatojoties uz Azartspēļu un izložu likuma 25.pantu, 42.panta 2.,3.,5.daļu, likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 1. daļas 11.punktu un Administratīvā procesa likuma 72.panta 1. daļu un 2.daļu, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S.Pilskalne, D.Bašķe), PRET - 2 deputāti (A.Gailis,
A.Sjademe), ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā “Par atļauju spēļu zāles un
derību punkta atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7, 2.§), izsakot
lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Atļaut SIA LVBet, reģ.Nr.50203083121, juridiskā adrese: Elizabetes iela 33-7, Rīga, LV-1010,
atvērt spēļu zāļu un totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas
novadā, ēkas kadastra apzīmējums 94010080193003.
2. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā “Par atļauju spēļu zāles un
derību punkta atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7, 2.§), lēmuma
2.punktā aizstājot ciparus “94010080377 ” ar cipariem “94010080193003”.
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.

23.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2018.gada 27.decembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***”
(protokols Nr.12, 7.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu 472,75 EUR apmērā *** kā
bijušajai Valkas pilsētas domes priekšsēdētājai, kas nostrādājusi divus sasaukumus. Uz *** attiecināms
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹pants, kas nosaka, ka
tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada
4.maija vienā pašvaldībā bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta
padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus. Gadījumos, kad šai personai vienlaicīgi ir tiesības arī uz
vecuma pensiju, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru.
Vadoties no 2019.gada 15.oktobra Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās
nodaļas izziņas Nr.19/1933237 secināms, ka *** kopš 2019.gada 1.oktobra saņem vecuma pensiju:
384,52 EUR un piemaksu pie vecuma pensijas 36,38 EUR, kas kopumā sastāda 420,90 EUR.
Saskaņā ar 2015.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās
mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes
aprēķināšanu", 2.punktu minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 430 euro. Līdz ar
to divu minimālo algu summa ir 860,- EUR.
Vadoties no augstākminētā secināms, ka *** no 2019.gada 1.oktobra ir tiesības saņemt
pašvaldības pabalstu pēc aprēķina: 860 – 420,90 = 439,10 EUR.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹panta 4.daļa nosaka, ka
personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri izraisa
pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu. Pabalsts, kas saņemts, pārkāpjot šā panta
noteikumus, atmaksājams pašvaldībai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 29.§) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S.
Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ***, dzīvo ***, pašvaldības ikmēneša pabalstu 439,10 EUR (četri simti trīsdesmit deviņi euro
un 10 centi) par periodu no 2019.gada 1.oktobra.
2. Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1.punktā minēto pabalstu
līdz nākamā mēneša, kas seko aprēķina mēnesim, 10.datumam.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumu „Par pabalsta
piešķiršanu ***” (protokols Nr.12, 7.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

24.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2018.gada 29.decembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***”
(protokols Nr.12, 8.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu 512,77 EUR ***, dzīvo ***, kā
bijušam pagasta padomes priekšsēdētājam, kas nostrādājis divus sasaukumus. Uz *** attiecināms
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹pants, kas nosaka, ka
tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada
4.maija vienā pašvaldībā bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta
padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus. Gadījumos, kad šai personai vienlaicīgi ir tiesības arī uz
vecuma pensiju, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru.
Vadoties no 2019.gada 18.oktobra Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās
nodaļas izziņas Nr.19/1963868, secināms, ka *** no 2019.gada 1.oktobra saņem vecuma pensiju:
340,30 EUR un piemaksu pie vecuma pensijas 39,59 EUR, kas kopumā sastāda 379,89 EUR.
Saskaņā ar 2015.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās
mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes
aprēķināšanu" 2.punktu minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 430 euro. Līdz ar
to divu minimālo algu summa ir 860,- EUR.

Vadoties no augstākminētā secināms, ka *** no 2019.gada 1.oktobra ir tiesības saņemt pašvaldības
pabalstu pēc aprēķina: 860 – 379,89 = 480,11 EUR.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹panta 4.daļa nosaka, ka
personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri izraisa
pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu. Pabalsts, kas saņemts, pārkāpjot šā panta
noteikumus, atmaksājams pašvaldībai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 30.§) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S.
Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ***, dzīvo ***, pašvaldības ikmēneša pabalstu 480,11 EUR (četri simti astoņdesmit euro un
11 centi) no 2019.gada 1.oktobra.
2. Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1.punktā minēto
pabalstu līdz nākamā mēneša, kas seko aprēķina mēnesim, 10.datumam.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2018.gada 29.decembra lēmumu „Par pabalsta
piešķiršanu ***” (protokols Nr.12, 8.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

25.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu
Nr.32 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 12.§) un
vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punkta un 24.panta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.32 „Grozījumi Valkas novada domes
2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums””
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.32 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 31.oktobrī

NR.32
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14, 25.§.)

Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1.

Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 6.8.punktu šādā redakcijā:
“6.8.Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa”.
1.2. Svītrot 7.1.8 apakšpunktu.
1.3. Svītrot 7.10. apakšpunktu.
1.4. Svītrot 7.18.1. apakšpunktu.
1.5. Svītrot 7.18.2.apakšpunktu.
1.6. Svītrot 10.6. apakšpunktu.
1.7. Papildināt ar 7.28.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.28.Valkas pilsētas šautuve”.
1.8. Papildināt 10.punktu ar vārdiem “un kooperatīvās sabiedrībās”
1.9. Izteikt 10.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.13. VEF basketbola akadēmija Valkā”.
1.10.
Papildināt ar 10.16.apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.16. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrībā “Ziemeļvidzeme””.
1.11.
Aizstāt 12.10.apakšpunktā skaitli “20” ar skaitli “19”.
1.12.
Svītrot 12.24. apakšpunktu.
1.13.
Aizstāt 21.2.apakšpunktā vārdus “Vidi degradējošas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves klasificēšanas komisiju” ar vārdiem “Pilsētas teritorijas un apsaimniekošanas nodaļu”.
1.14.
Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Noteikumu 1.5.apakšpunkts stājas spēkā 2019.gada 6.decembrī.

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.32
“Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1. Valkas pilsētas teritorijas uzkopšanu veic Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļa. Kopš Valkas novada
pašvaldības nolikuma apstiprināšanas 2009.gada 1.jūlijā,
6.8.apakšpunktā ir bijis neprecīzs nodaļas nosaukums,
iztrūkstot vārdam “Pilsētas”. Ar grozījumiem šī neprecizitāte
tiek labota.
2. Valkas novada dome 2018.gada 29.novembrī pieņēma
lēmumu par Ozolu sākumskolas likvidēšanu (protokols
Nr.11, 2.§) ar 2019.gada 1.jūniju. Tā kā likvidācija ir
pabeigta, tad nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumos
saistošajos noteikumos, svītrojot 7.1.8 apakšpunktu.
3. Valkas novada dome 2019.gada 29.augustā pieņēma
lēmumu par Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkas likvidāciju
(protokols Nr.11, 4. §) ar 2019.gada 1.oktobri. Tā kā
likvidācija ir pabeigta, tad nepieciešams izdarīt attiecīgus

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

grozījumos saistošajos noteikumos, svītrojot 7.10.
apakšpunktu.
Valkas novada dome 2019.gada 31.oktobrī pieņēma
lēmumu par Valkas novada domes iestādes “Sociālās
aprūpes nams” likvidēšanu (protokols Nr.14, 33. §) ar
2019.gada 1.novembri. Līdz ar to ir izdarāmi attiecīgi
grozījumi
saistošajos
noteikumos,
svītrojot
7.18.1.apakšpunktu.
Valkas novada dome 2019.gada 31.oktobrī pieņēma
lēmumu “Par Valkas novada Ģimenes atbalsta centra
“Saulīte” likvidēšanu” (protokols Nr.14, 34. §) ar 2019.gada
6.decembri. Līdz ar to ir izdarāmi attiecīgi grozījumi
saistošajos noteikumos, svītrojot 7.18.2.apakšpunktu.
2015.gada 2.februārī tika reorganizēta biedrība “Valkas
rajona jaunatnes veselības kustība”, reģ.Nr. 40008042892,
to pievienojot biedrībai "Smiltenes pagasta attīstībai",
reģ.Nr. 40008157013. Reorganizācijas rezultātā biedrība
“Valkas rajona jaunatnes veselības kustība” juridiski beidza
pastāvēt un tika izslēgta no biedrību un nodibinājumu
reģistra. Valkas novada dome bija minētās biedrības biedrs,
pārņemot Valkas rajona padomes saistības. Faktiski Valkas
novada dome minētajā biedrībā nav bijusi aktīva dalībniece
un arī par reorganizāciju nebija informēta. Tā kā biedrība
šobrīd nepastāv, tad ir izdarāmi grozījumi saistošajos
noteikumos, svītrojot 10.6.apakšpunktu.
Valkas novada dome 2019.gada 28.februārī pieņēma
lēmumu “Par Valkas pilsētas šautuves kā iestādes
izveidošanu” (protokols Nr.3, 7. §), izveidojot Valkas
pilsētas šautuvi kā Valkas novada domes iestādi. Līdz ar to
ir izdarāmi attiecīgi grozījumi saistošajos noteikumos,
papildinot ar 7.28.apakšpunktu.
Valkas novada dome 2019.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu
“Par
dalību
Kooperatīvā
krājaizdevu
sabiedrībā
“Ziemeļvidzeme”” (protokols Nr.6, 18.§), nolemjot kļūt par
Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Ziemeļvidzeme”
biedru. Līdz ar to ir nepieciešams papildināt saistošo
noteikumu 10.punktu, nosakot, ka pašvaldība ir dalībnieks
arī kooperatīvās sabiedrībās un papildināt saistošos
noteikumus ar 10.16.apakšpunktu, kas nosaka Pašvaldības
dalību
Kooperatīvajā
krājaizdevu
sabiedrībā
“Ziemeļvidzeme”.
Valkas novada dome 2018.gada 29.novembrī pieņēma
lēmumu “Par grozījumiem Valkas novada Civilās
aizsardzības komisijas nolikumā” (protokols Nr.11, 15.§),
apstiprinot komisiju 19 locekļu sastāvā. Līdz ar to ir
nepieciešami
grozījumi
saistošo
noteikumu
12.10.apakšpunktā, aizstājot skaitli “20” ar skaitli “19”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 11.marta
noteikumu Nr.112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no
noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” 1.1 punktu, izglītojamo
no valsts pārbaudījumiem atbrīvo ar lēmumu, kuru pieņem
izglītības iestādes vadītājs. Līdz ar to nepieciešams svītrot
saistošo noteikumu 12.24. apakšpunktu.
Izpilddirektora vietnieks ir pārtraucis vadīt Vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves klasificēšanas komisiju, bet viņa pienākumos ir vadīt
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļu. Līdz ar to ir
izdarāmi grozījumi saistošo noteikumu 21.2.apakšpunktā.
Atbilstoši aktuālajai saistošo noteikumu redakcijai ir
izstrādāta Valkas novada pašvaldības struktūra aktuālā
redakcijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

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

1) Saistošo noteikumu 6.8.apakšpunkts tiek izteikts jaunā
redakcijā, precizējot Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
nodaļas nosaukumu.
2) Tiek svītrots saistošo noteikumu 7.1.8 apakšpunkts.
3) Tiek svītrots saistošo noteikumu 7.1.10. apakšpunkts.
4) Tiek svītrots saistošo noteikumu 7.18.1. apakšpunkts.
5) Tiek svītrots saistošo noteikumu 7.18.2. apakšpunkts.
6) Tiek svītrots saistošo noteikumu 10.6. apakšpunkts.
7) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 7.28.apakšpunktu,
nosakot kā iestādi Valkas pilsētas šautuvi.
8) Saistošo noteikumu 10.punkts tiek papildināts ar vārdiem
“un kooperatīvās sabiedrībās” un saistošie noteikumi tiek
papildināti ar 10.16.apakšpunktu.
9) Saistošo noteikumu 12.10.apakšpunktā tiek aizstāts skaitlis
“20” ar skaitli “19”.
10) Saistošo noteikumu 21.2.apakšpunktā tiek aizstāti vārdi
“Vidi degradējošas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
klasificēšanas komisiju” ar vārdiem “Pilsētas teritorijas un
apsaimniekošanas nodaļu”.
11) Tiek apstiprināts saistošo noteikumu pielikums jaunā
redakcijā.
Grozījumi saistošajos noteikumos ekonomē finanšu līdzekļus
apmērā, kāds bija nepieciešams likvidēto iestāžu uzturēšanai.
Sociālā aprūpes nama likvidēšanas gadījumā ir jāņem
ārpakalpojums, kā rezultātā finanšu līdzekļu ekonomija būtiski
samazinās.
Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

26.§
Par saistošo noteikumu Nr.33 “Par Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra saistošo
noteikumu Nr.9 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valkas
novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu
(V.Zariņš)
2017.gada 28.septembrī tika pieņemts likums “Grozījumi Autopārvadājumu likumā” (turpmāk tekstā Likums), kas izteica Autopārvadājumu likuma 35.pantu jaunā redakcijā, kur panta 1.daļa rakstīts, ka
“Pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju
(licenci). Speciālās atļaujas (licences) izsniedz republikas pilsētu pašvaldības un plānošanas reģioni.”
Minētie grozījumi stājās spēkā 2018.gada 1.martā, saskaņā ar Likuma 8.pantu, kas groza
Autopārvadājumu likuma pārejas noteikumu 32.punktu. Līdz ar to Valkas novada domes 2010.gada
25.februāra saistošie noteikumi Nr.9 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu
Valkas novadā” ir jāatzīst par spēku zaudējušiem, jo saskaņā ar Likumu speciālās atļaujas (licences)
pasažieru pārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili pēc 2018.gada 1.marta izsniedz republikas
pilsētu pašvaldības un plānošanas reģioni, nevis novadu un nereģionālo pilsētu pašvaldības.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2019.gada 21.oktobra
lēmumu (protokols Nr.8, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
16.punkta un 41.panta 1.daļas 1.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.33 “Par Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra saistošo
noteikumu Nr.9 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valkas novadā”
atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
2. Saistošos noteikumus Nr.33 “Par Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valkas novadā” atzīšanu par
spēku zaudējušiem” triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus Nr.33 “Par Valkas novada domes 2010.gada
25.februāra saistošo noteikumu Nr.9 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanu Valkas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” publicēt pašvaldības interneta tīmekļa
vietnē un pašvaldības bezmaksas izdevumā “Valkas Novada Vēstis”.
4. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā
2019.gada 31.oktobrī

Nr.33
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14, 26.§)

Par 2010.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.9
“Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valkas novadā”
atzīšanu par spēku zaudējušiem
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu un
41.panta 1.daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra saistošos noteikumus Nr.9
“Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valkas novadā”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 33
“Par Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.9 “Par pasažieru
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valkas novadā” atzīšanu par spēku
zaudējušiem”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti, lai atzītu Valkas novada
domes 2010.gada 25.februāra saistošos noteikumus
Nr.9 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanu Valkas novadā” par spēku
zaudējušiem.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Līdz ar 2017.gada 28.septembra likuma “Grozījumi
Autopārvadājumu likumā” stāšanos spēkā no
2018.gada 1.marta novadu un nereģionālo pilsētu
pašvaldības vairāk nav tiesīgas izsniegt speciālās
atļaujas (licences) pasažieru pārvadājumiem ar
taksometru un vieglo automobili.

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

Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Valkas Novada
Vēstis” un pašvaldības interneta tīmekļa vietnē.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas
konsultācijas ar privātpersonām.

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā, jo Valkas novadā pasažieru
pārvadājumi ar taksometru un vieglo automobili netiek
sniegti.

27.§
Par noteikumiem Valkas novada domes
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas dzīvnieku patversmē “Nagliņas”
(G.Bašķis)
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Saskaņā ar Eiropas Padomes regulas Nr.1/2005 “Par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto
darbību laikā” nosacījumiem, lai veiktu klaiņojošu mājdzīvnieku ķeršanu un pārvietošanu uz dzīvnieku
patversmi, Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmei
“Nagliņas” no Pārtikas un veterinārā dienesta jāsaņem Dzīvnieku pārvadātāja atļauja. Atļaujas
pieteikumam jāpievieno dzīvnieku pārvadāšanas darba kārtības noteikumi un dzīvnieku patversmes
iekšējās darba kārtības noteikumi.
Ņemot vērā minēto, pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes “Nagliņas”
darbinieki ir sagatavojuši Dzīvnieku pārvadāšanas darba kārtības noteikumu projektu un Dzīvnieku
patversmes iekšējās darba kārtības noteikumu projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2019.gada 21.oktobra
lēmumu (protokols Nr.8, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas
2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,

M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.2 “Dzīvnieku pārvadāšanas darba kārtības noteikumi Valkas novada domes
pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmē “Nagliņas”” (1.pielikums).
2. Apstiprināt noteikumus Nr.3 “Valkas novada domes pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
dzīvnieku patversmes “Nagliņas” iekšējās darba kārtības noteikumi” (2.pielikums).
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks - pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 31.oktobrī

Nr.2
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.14, 27.§)

Dzīvnieku pārvadāšanas
DARBA KĀRTĪBAS noteikumi
Valkas novada domes pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
dzīvnieku patversmē “Nagliņas”
1. Dzīvnieku pārvadāšanas darba kārtība izstrādāta saskaņā ar Eiropas Padomes Regulas 1/2005 I
pielikuma prasībām.
2. Dzīvniekus drīkst pārvadāt speciāli dzīvnieku ķērāju kursos apmācītas personas.
3. Dzīvnieku pārvadāšanas transporta līdzekļa atbilstība un dezinfekcija
3.1. Dzīvnieku pārvadāšanas transportlīdzeklis Valkas novada domes pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas dzīvnieku patversmē ir šim mērķim paredzēta vieglā automašīna.
3.2. Automašīnas salona dzīvnieku pārvadāšanas nodalījums pēc katras dzīvnieku pārvadāšanas
jāizsmidzina ar dezinfekcijas līdzekli ETATATANOL vai ekvivalentu līdzekli.
3.3. Reizi nedēļā jāveic ģenerālā automašīnas dezinfekcija:
Izmazgājot nodalījumu ar šķīdumu (EKOCID pulveris 50 gr maisījuma ar 5 l ūdens vai
ekvivalents līdzeklis);
izsmidzinot ar dezinfekcijas līdzekli ETATATANOL vai ekvivalentu līdzekli.
4. Aprīkojums
4.1. Inventārs, kam jāatrodas dzīvnieku pārvadāšanas transporta līdzeklī: pavadas, uzpurņi,
pārvadājamie būri, ķeramais siets, ķeramā cilpa, cimdi.
4.2. Dzīvnieku pārvadāšanas transporta līdzeklim jābūt apkoptam, iztīrītam un dezinficētam.
4.3. Dzīvnieku pārvadāšanas transporta līdzeklis jākopj un jāekspluatē tā , lai:
novērstu dzīvnieku savainošanu un ciešanas;
tiktu novērsta dzīvnieka izbēgšana vai izkrišana;
lai dzīvnieki tiktu pasargāti no sliktiem klimatiskiem apstākļiem;
lai nodrošinātu dzīvnieku drošību pārvadājuma laikā.
4.4. Dzīvnieka pārvadājuma laikā jānodrošina gaisa ventilācija un dzīvnieka apskatei un aprūpei
nepieciešamais apgaismojums.
5. Dzīvnieku izvietošanas kārtība transportlīdzeklī
5.1. Noķertos dzīvniekus jāievieto dzīvnieku sugas lielumam atbilstošā pārvadājamā konteinerā, būrī,
kuru ievieto automašīnā.
5.2. Noķertos dzīvniekus jāpārvadā atsevišķos konteineros, būros, izņemot gadījumus kad:
tie ir savstarpēji draudzīgi vienas mājas dzīvnieki, kuru izšķiršana var radīt tiem nevajadzīgu
stresu;
dzīvnieki, kas dzīvo vienā kolonijā;
tie ir astoņu nedēļu nesasnieguši suņi un kaķi, ja tie tiek vesti kopā ar māti.
5.3. Ja vienā reizē tiek pārvadāti vairāki konteineri, būri ar dzīvniekiem, tos jānovieto, veicot drošības
pasākumus, lai nodrošinātu stabilitāti un netiktu traucēta ventilācija.

5.4. Kopā nedrīkst pārvadāt:
slimos kopā ar veselajiem;
dažādu sugu dzīvniekus;
6. Darbības un apiešanās ar dzīvniekiem pārvadāšanas laikā
6.1. Dzīvnieku iekraušanu un izkraušanu jāveic, līdz minimumam samazinot dzīvnieku satraukumu,
nepieļaujot savainošanu un mocības.
6.2. Dzīvnieka komfortam pārvadājamā būrī jāieklāj sega vai vienreizējās lietošanas paladziņi.
6.3. Dzīvniekam būrī jānodrošina tīrs dzeramais ūdens.
6.4. Dzīvniekus pārvadājot aizliegts:
tos dunkāt vai spārdīt;
celt vai vilkt aiz galvas, ausīm, astes vai vilnas, vai arī apieties ar tiem tādā veidā, kas rada
nevajadzīgas sāpes un ciešanas.

NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 31.oktobrī

Nr.3
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.14, 27.§)

Valkas novada domes pilsētas apsaimniekošanas nodaļas dzīvnieku
Patversmes „Nagliņas”
iekšējās darba kārtības noteikumi
Izdots saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.
pantu un MK. 16.05.2006. noteikumu Nr. 407 „Noteikumi par
dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs vai
dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodot dzīvnieku
patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju
un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību” 8.6. punktu.

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valkas novada domes pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
dzīvnieku patversme „Nagliņas” (turpmāk Patversme):
1.1. izmitina un aprūpē izķertos un atsavinātos mājas (istabas) dzīvniekus,
1.2. izsniedz dzīvniekus.
2. Patversmē dzīvniekiem nodrošina normatīvajos aktos noteiktās labturības prasības.
3. Patversme nodrošina Valkas novada pašvaldības teritorijā noķerto klaiņojošo mājas (istabas) dzīvnieku
izolēšanu līdz to atdošanai īpašniekam vai citai personai, vai dzīvnieka eitanāzijai.
4. Patversmes personāls ir kvalificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un Patversmes darbā tiek
piesaistīts praktizējošs veterinārārsts.
5. Patversmes darba laiks ir katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00.
6. Dzīvnieku barošana notiek divas reizes dienā – plkst.8:30 un 15: 30. Suņu pastaigas tiek nodrošinātas
ik dienu.
7. Patversme nodrošina patversmē uzņemtā dzīvnieka īpašnieka meklēšanu, ievietojot informāciju
plašsaziņas līdzekļos (pašvaldības mājaslapā u.c.). Ja 14 dienu laikā nav izdevies atrast dzīvnieku
īpašnieku, patversmei ir tiesības dzīvnieku atdot citai personai, paturēt dzīvnieku patversmē vai eitanazēt.
8. Patversmē dzīvnieki tiek uzņemti un turēti atbilstoši normatīvajiem aktiem.
9. Patversmē iekārto un uztur vienotu dzīvnieku reģistru. Reģistrā iekļauj šādu informāciju:
9.1. dzīvnieku uzņemšanas datums un laiks;
9.2. persona, kura nodod dzīvnieku patversmē (vārds, uzvārds) vai ziņas par apstākļiem, kādos
dzīvnieks ir paņemts (vieta, datums, situācijas raksturojums);
9.3. dzīvniekam piešķirtais kārtas numurs patversmē, dzīvnieka vārds;

9.4. dzīvnieka suga;
9.5. dzīvnieka vārds un mikroshēmā, tetovējumā norādītais identifikācijas numurs (ja ir);
9.6. dzīvnieka apraksts (dzimums, vecums, šķirne, krāsa un īpašās pazīmes);
9.7. dzīvnieka klīniskās izmeklēšana datums un rezultāti, veterinārārsta vārds, uzvārds;
9.8. dzīvniekam veiktā ārstēšana un lietotie medikamenti, veterinārārsta vārds, uzvārds;
9.9. dzīvniekam veiktās vakcinācijas, apstrāde pret iekšējiem un ārējiem parazītiem, veterinārārsta
vārds, uzvārds;
9.10. dzīvniekam veiktās ķirurģiskās manipulācijas (arī sterilizācija), veterinārārsta vārds, uzvārds;
9.11. ziņas par personu, kurai dzīvnieks atdots un personas paraksts par dzīvnieka saņemšanu;
9.11. fiziskas personas vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese un tālruņa Nr.;
9.12. dzīvnieku eitanāzijas pamatojums un datums, vetārsta vārds, uzvārds;
9.13. atdotajam sunim implantētajā mikroshēmā norādītais identitātes Nr.
10. Patversme reģistrēto informāciju par dzīvnieku glabā trīs gadus no dzīvnieka uzņemšanas patversmē
dienas.
11. Patversme drīkst atdot dzīvnieku personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un apņēmās nodrošināt
attiecīgā dzīvnieka labturību. Persona nodrošina dzīvnieka pārvešanai nepieciešamo aprīkojumu (kakla
siksnu, pārvadājamo būri u.tml.).
12. Pirms dzīvnieka nodošanas adopcijai, Patversmes darbiniekam ir tiesības saņemt informāciju par
personas spējām nodrošināt dzīvnieka labturības prasības.
13. Patversme nepieļauj dzīvnieku vairošanos. Patversme nodrošina dzīvnieka sterilizāciju.
14. Slimus un smagi cietušus dzīvniekus pēc veterinārārsta atzinuma var eitanazēt neievērojot 7. punktā
minēto termiņu. Veterinārārsts dzīvnieku reģistrā izdara attiecīgu atzīmi par dzīvnieku, kuru iepriekšminēto
iemeslu dēļ nepieciešams eitanazēt vai kurš līdz eitanāzijas lēmuma pieņemšanai tiek novērots.
15. Patversmes darbinieki nesniedz informāciju par dzīvnieka turpmāko likteni personai, kura nodevusi
Patversmei dzīvnieku, ja dzīvnieks atdots citai personai.
16. Dzīvnieka īpašnieks 14 dienu laikā var dzīvnieku saņemt, sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar
dzīvnieka ķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu. Dzīvnieka īpašniekam dzīvnieku izsniedz arī pēc šī
termiņa, ja ir samaksāta maksa par visiem sniegtajiem uzturēšanas pakalpojumiem.
17. Saņemot dzīvnieku, īpašniekam ir Patversmes darbiniekam jāuzrāda personas apliecinošs dokuments.
Par dzīvnieka atdošanu īpašniekam Patversmes darbinieks informē Valkas novada Pašvaldības policiju.
18. Interesenti (pazudušu dzīvnieku saimnieki, personas, kuras vēlas kļūt par dzīvnieku īpašniekiem) var
apmeklēt Patversmi tikai iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku ar Patversmes darbinieku. Pilngadīgas
personas var pieteikties brīvprātīgo darbam dzīvnieku pastaigu nodrošināšanai.
19. Pēc dzīvnieku izmitināšanai termiņa beigām tiek pieņemts, ka dzīvnieka īpašnieks savas tiesības uz
dzīvnieku ir zaudējis.
20. Patversmē dzīvnieka eitanāziju izdara praktizējošs veterinārārsts ar humānām metodēm, kuras izslēdz
dzīvnieka ciešanas eitanāzijas laikā.
21. Mirušie dzīvnieki tiek uzglabāti pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu
uzglabāšanas tvertnē (saldētavā) un nodoti pārstrādei attiecīgi kvalificētam šādu pakalpojumu sniedzējam.
22. Patversme nepieņem dzīvniekus bezmaksas eitanāzijai.
23. patversme drīkst atdot suni citi personai tikai tad, ja suns ir apzīmēts un reģistrēts saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību.
24. Patversmes sniegto maksas pakalpojumus personas var apmaksāt skaidrā naudā Patversmē, pretī
saņemot maksāšanas kvīti.

28.§
Par Valkas pagasta bibliotēku reorganizāciju
____________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis)
2019.gada 15.oktobrī ir saņemts Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktores iesniegums par Valkas
pagasta bibliotēku reorganizāciju.
Izvērtējot situāciju Valkas pagasta abos ciemos – Lugažos un Sēļos, secināms, ka ir nepieciešams
saglabāt bibliotekāros pakalpojumus abās vietās. Šobrīd Sēļu bibliotēkas darba rādītāji ir nedaudz labāki kā
Lugažu bibliotēkai. Lai saglabātu bibliotekāro pakalpojumu pieejamību un optimizētu finanšu rādītājus, ir
nepieciešama bibliotēku reorganizācija. No divām bibliotēkām - Lugažu bibliotēkas, reģ.nr. LV-BIB-000835,
adrese Lugažu Muiža, Lugaži, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701, un Sēļu bibliotēkas, reģ’. nr. LV-BIB000834, adrese Māja 22, Sēļi, Valkas pag., Valkas nov., LV-4723, ir priekšlikums izveidot vienu bibliotēku –
Valkas pagasta bibliotēku. Reorganizācijas rezultātā Valkas pagasta Sēļu bibliotēka tiktu pievienota Valkas
pagasta Lugažu bibliotēkai un mainīts nosaukums uz “Valkas pagasta bibliotēka”. Likvidētās Sēļu bibliotēkas
saistības un mantu pārņem Valkas pagasta bibliotēka. Valkas pagasta bibliotēkas vadītājam paredzēts
izveidot pilnu slodzi, nosakot dalīto darba laiku nedēļā 3 dienas, un 2 dienas katrā pakalpojumu sniegšanas
adresē atkarībā no apmeklētāju pieprasījuma.
Bibliotēku reorganizācija ir jāsaskaņo ar Kultūras ministriju, jāveic dokumentu sakārtošana, materiālo
vērtību nodošana vai norakstīšana. Jāveic grozījumi Lugažu bibliotēkas nolikumā attiecībā uz nosaukuma
maiņu un pakalpojumu sniegšanas adresēm.
Reorganizācijas rezultātā rastos ietaupījums budžetā, pārplānojot izdevumus atbilstoši situācijai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 4.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
8.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.decembri reorganizēt Valkas novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēku (reģ.nr. V-BIB000834), to pievienojot Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkai (reģ,nr. LV-BIB-000835),
piešķirot Lugažu bibliotēkai jaunu nosaukumu Valkas novada Valkas pagasta bibliotēka (reģ,nr. LV-BIB000835), nodokļu maksātāja reģ.Nr.90009246981.
2. Noteikt Valkas novada Valkas pagasta bibliotēkas juridisko adresi: “Lugažu Muiža”, Lugaži, Valkas pag.,
Valkas nov.
3. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram izveidot bibliotēku reorganizācijas komisiju, kas līdz
2019.gada 1.decembrim nodrošina Sēļu bibliotēkas materiālo vērtību, finanšu līdzekļu, personāla lietu,
dokumentu nodošanu normatīvajos dokumentos paredzētajā kārtībā atbildīgajām personām vai
iestādēm.
4. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

29.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra nolikumā
Nr.36 “Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas nolikums”
un Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra noteikumos Nr.7
„Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas lietošanas noteikumi”
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Sakarā ar Valkas pagasta bibliotēku reorganizāciju, nepieciešams veikt grozījumus Valkas novada
2009.gada 26.novembra nolikumā Nr.36 “Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas nolikums” un
Valkas novada 2009.gada 26.novembra noteikumos Nr.7 “Valkas novada Valkas pagasta Lugažu
bibliotēkas lietošanas noteikumi”, jāatzīst par spēku zaudējušiem Valkas novada 2009.gada 26.novembra
nolikums Nr.35 „Valkas novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas nolikums” (26.11.2009. protokols Nr.9,
39.§) un Valkas novada 2009.gada 26.novembra noteikumi Nr.6 „Valkas novada Valkas pagasta Sēļu
bibliotēkas lietošanas noteikumi”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 15.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas
2.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,

A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra nolikumā Nr.36 “Valkas novada Valkas pagasta
Lugažu bibliotēkas nolikums” šādus grozījumus:
1.1. izteikt nosaukumu šādā redakcijā - “Valkas novada Valkas pagasta bibliotēkas nolikums”;
1.2. nolikuma 1.punktā svītrot vārdu “Lugažu”;
1.3. papildināt nolikumu ar jaunu punktu šādā redakcijā:
“31. Bibliotēkas juridiskā adrese: “Lugažu Muiža”, Lugaži, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701,
bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vietas ir “Lugažu Muiža”, Lugaži, Valkas pag. un “Māja 22”, Sēļi,
Valkas pag.”
2. Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra noteikumos Nr.7 “Valkas novada Valkas pagasta
Lugažu bibliotēkas lietošanas noteikumi” šādus grozījumus:
2.1. punktā svītrot vārdu “Lugažu”.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra nolikumu Nr.35 „Valkas
novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas nolikums” (protokols Nr.9, 39.§) un Valkas novada domes
2009.gada 26.novembra noteikumus Nr.6 „Valkas novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas lietošanas
noteikumi” (protokols Nr.9, 39.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
30.§
Par Valkas novada Kārķu sākumskolas reorganizāciju
____________________________________________________________________
(R.Rastaks, A. Sjademe, V.A.Krauklis, A.Simulis)
Lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu ilgtspējīgu vispārējās izglītības tīklu un lai nodrošinātu pašvaldības
finanšu līdzekļu un materiālo resursu racionālu un efektīvu izmantošanu, nepieciešams pārstrukturizēt
Valkas novada skolu tīklu.
Izvērtējot Kārķu pagasta demogrāfisko situāciju, ir konstatēts, ka izglītojamo skaits turpinās
samazināties. 2018.gadā Kārķu pamatskola tika reorganizēta par sākumskolu, nodrošinot pirmsskolas
grupu darbu un sākumskolas (1.-6. klases) izglītības programmu īstenošanu. 2019./2020.mācību gadā
Kārķu sākumskolā mācījās 10 pirmsskolas bērni, no tiem 5 obligātajā pirmsskolas izglītības vecumā un 19
skolēni no 1. līdz 5.klasei. Nelielā skolēnu skaita dēļ ir grūtības nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu.
Pievienojot Kārķu sākumskolu Ērģemes pamatskolai, rastos iespēja efektīvāk izmantot pedagoģisko
personālu vienlaikus nodrošinot jaunāka vecuma izglītojamiem izglītību tuvāk dzīves vietai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 6.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
8.punkta un Izglītības likuma 26.panta 1. un 4. daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Kārķu sākumskolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4411903243, juridiskā adrese “Kārķu
skola”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716) reorganizāciju, pievienojot to Ērģemes
pamatskolai (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4412901220, juridiskā adrese "Ērģemes skola",
Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711) saglabājot izglītības programmu īstenošanas vietu
adresē “Kārķu skola”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads.
2. Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2020.gada 1.jūlijam.
3. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no Valkas novada
pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.
4. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļai veikt nepieciešamās darbības reorganizācijas
nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, tajā skaitā saskaņošanu ar
IZM, kā arī nodrošināt reorganizācijai nepieciešamo domes lēmumu sagatavošanu un pieņemto lēmumu
izpildi.
5. Izveidot Kārķu sākumskolas reorganizācijas darba grupu:
- Ainārs Zābers – Valkas novada domes izpilddirektors
- Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

-

Baiba Smane – Kārķu sākumskolas direktore
Gita Avote – Ērģemes pamatskolas direktore
Pēteris Pētersons – Ērģemes un Kārķu pagasta pārvalžu vadītājs

6. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

31.§
Par 7.Valkas aizsargu pulka karoga izveidi
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Dome izskata 2019.gada 18.oktobrī saņemto 7.Valkas Aizsargu pulka komandiera Jura Mincāna
iesniegumu par atļauju atveidot Valkas ģerboni 7.Valkas Aizsargu pulka karoga izveidei, lai popularizētu
Valkas vārdu visos pasākumos, kuros piedalīsies pulks.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 13.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut izmantot 7.Valkas Aizsargu pulkam Valkas pilsētas ģerboni 7.Valkas Aizsargu pulka karoga
izveidošanai.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā
– Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

32.§
Par pagaidu dzīvojamām telpām
____________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis, V.Rogainis)
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 23.pants paredz personu nodrošināšanu ar
pagaidu dzīvojamo telpu.
Likuma 16.pants nosaka kritērijus, kādai jāatbilst dzīvojamajai telpai:
(1) Dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā, jābūt dzīvošanai derīgai.
(2) Ar personas rakstveida piekrišanu tai var izīrēt atsevišķu izolētu dzīvojamo telpu kopējā dzīvoklī vai
viendzīvokļa mājā.
(3) Dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa ir apgaismojama, apkurināma telpa, kas piemērota cilvēka
ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai un atbilst Ministru kabineta noteikumos
paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 23.panta 3.daļa nosaka, ka pagaidu dzīvojamā
telpa var neatbilst šā likuma 16.panta noteikumiem.
Valkas novada domei pieder salīdzinoši daudz telpu, kas neatbilst likuma 16.panta prasībām, bet ko būtu
iespējams piedāvāt atsevišķām personām kā pagaidu dzīvojamo telpu.
Valkas novada Sociālā dienesta rīcībā ir visprecīzākā informācija par personām, kurām ir
nepieciešamība pēc pagaidu dzīvojamās telpas. Līdz ar to tieši Sociālais dienests visoperatīvāk spētu
izvērtēt to personu loku, kurām šāda palīdzība ir nepieciešama.
Līdz ar to ir priekšlikums Valkas novada Sociālajam dienestam deleģēt tiesības nodrošināt pagaidu
dzīvojamo telpu ierādīšanu personām likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” paredzētajos
gadījumos, kā arī citos gadījumos, kad iestādes ieskatā šāda veida palīdzība ir nepieciešama, lai persona
nepaliktu bez pajumtes.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.5, §.1) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7. un 9.punkta,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.daļas 3.punkta un 23.panta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.
Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Deleģēt Valkas novada Sociālajam dienestam tiesības piešķirt pagaidu dzīvojamās telpas likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” paredzētajos gadījumos, kā arī citos gadījumos, kad iestādes
ieskatā šāda veida palīdzība ir nepieciešama, lai personas nepaliku bez pajumtes.
2. Noteikt, ka pagaidu dzīvojamās telpas tiek ierādītas ar Valkas novada Sociālā dienesta lēmumu uz laiku
līdz vienam gadam.
3. Noteikt pagaidu dzīvojamo telpu statusu dzīvokļiem Valkā, Kūru ielā 9-22 un Tirgus ielā 12-28.
4. Noteikt, ka, izvērtējot personas materiālo stāvokli, Valkas novada Sociālajam dienestam ir tiesības
personu atbrīvot no īres un komunālo maksājumu veikšanas pilnībā vai daļēji par komunālajiem
pakalpojumiem, kuru sniedzējs ir Valkas novada dome. Atbrīvojums no ūdens patēriņa apmaksas
nedrīkst pārsniegt vienu kubikmetru ūdens mēnesī uz personu, kurai ir tiesības uzturēties pagaidu
dzīvojamā telpā.
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Sociālā dienesta vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

33.§
Par Valkas novada domes iestādes “Sociālās aprūpes nams” likvidēšanu
______________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2019.gada 29.augustā pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma daļas Rūjienas
ielā 3E, Valkā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā un Valkas novada domes padotībā esošās iestādes
“Sociālās aprūpes nams” sniedzamo pakalpojumu deleģēšanu biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts””
(protokols Nr.11, 5.§), ar kuru nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai
biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, reģ.Nr.40008002279 daļu no nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 3E,
Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 008 0563, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9401 008 0563, ar kopējo platību 4907 m² un ēkas (kadastra apzīmējums 9401 008 0553 002)
kopā ar visām tajā esošajām mantām, uz 10 gadiem, sākot ar 2019.gada 1.oktobri, kā arī sagatavot Valkas
novada domes padotībā esošās iestādes “Sociālās aprūpes nams”, struktūrvienības reģistrācijas kods
90009191289 sniedzamo pakalpojumu deleģēšanas līgumu.
Pamatojoties uz minēto lēmumu, 2019.gada 12.oktobrī Valkas novada dome un biedrība “Latvijas
Sarkanais Krusts” noslēdza līgumu Nr.VND/4-22/19/346 “Par Valkas novada domes padotībā esošās
iestādes “Sociālās aprūpes nams” sniedzamo pakalpojumu deleģēšanu sabiedriskā labuma organizācijai
biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts””, ar kuru Valkas novada dome deleģē biedrību “Latvijas Sarkanais
Krusts”, un minētā biedrība apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt Valkas
novada administratīvajā teritorijā un citos novados deklarētiem iedzīvotājiem ilgstošu sociālo aprūpi
Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā, pārņemot Sociālā aprūpes nama sniegtos pakalpojumus. Līdz ar
to no 2019.gada 1.oktobra Valkas novada domes iestāde “Sociālās aprūpes nams”” faktiski pārstāja
funkcionēt. Līdz ar to ir izlemjams jautājums par iestādes likvidēšanu.
Pamatojoties uz Sociālās aprūpes nama vadītājas Eleonoras Bērziņas iesniegumu, starp iestādes
vadītāju un Valkas novada domi 2019.gada 26.septembrī tika noslēgta vienošanās par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu. Valkas novada domes priekšsēdētājs 2019.gada 26.septembrī izdeva rīkojumu
Nr.5.1/19.294 “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Eleonoru Bērziņu”, atlaižot Eleonoru Bērziņu no
Sociālā aprūpes nama vadītājas amata ar 2019.gada 30.septembri. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldību iestāžu vadītājus.
2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Valkas novada pašvaldības nolikums” 16.15.punkts nosaka,
ka domes priekšsēdētājs ārkārtas gadījumos izdod rīkojumus par jautājumiem, kas ir domes kompetencē,
kuri pēc tam apstiprināmi tuvākajā domes sēdē. Ja dome šādu rīkojumu neapstiprina, tas uzskatāms par
spēkā neesošu no izdošanas brīža. Līdz ar to ir jālemj arī par 2019.gada 26.septembra rīkojuma
Nr.5.1/19.294 “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Eleonoru Bērziņu” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.5, §.3) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8. un 9.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.novembri likvidēt Valkas novada domes iestādi “Sociālās aprūpes nams”, nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods 90009191289, adrese: Rūjienas iela 3E, Valka, Valkas novads, LV4701.

2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram nodrošināt Sociālā aprūpes nama dokumentu nodošanu
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā atbildīgajām personām vai iestādēm un Valsts ieņēmumu
dienestā izslēgt Sociālās aprūpes namu kā Valkas novada domes struktūrvienību.
3. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 26.septembra rīkojumu Nr.5.1/19.294 “Par
darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Eleonoru Bērziņu”.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

34.§
Par Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” likvidēšanu
______________________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis, I.Grandava)
Valkas novada ģimenes atbalsta centrā “Saulīte” uz 2019.gada 21.oktobri dzīvoja 7 bērni vecumā no
13-17 gadiem, no kuriem 6 ir Valkas novada bērni, bet viens Rūjienas novada bērns, kuram novembrī
paliks 18 gadi. Iestādē tiek nodarbināti 11 cilvēki (psihologs -0,5, sociālais darbinieks – 1, direktors – 1,
audzinātāji – 4, pavārs – 0,8, sētnieks/strādnieks – 0,5, šoferis – uz stundu likmi). Kopējais iestādes
budžets ir 153 517 EUR gadā. Viena bērna izmaksas dienā – 38,49 EUR.
Izmaksas ievietojot Valkas novada 6 bērnus cita novada aprūpes iestādēs būtu 4080 EUR mēnesī jeb
48960 EUR gadā.
Ņemot vērā to, ka iestādes viena bērna uzturēšanās izmaksas nav konkurētspējīgas ar līdzīgām
iestādēm citur Latvijā, nav iespējams piesaistīt citu novadu bērnus. Līdz ar to izmaksas iestādes
uzturēšanai ir neadekvāti augstas un nav lietderīgi turpināt šāda veida pakalpojumu sniegšanu. Arī valsts
politika ir noraidoša pret šāda veida iestādēm, uzsverot, ka priekšrokai ir jābūt ģimenēm vai vismaz
ģimenes modeļiem, ko varētu nodrošināt ar ģimenes mājām. Līdz ar to ir priekšlikums likvidēt Valkas
novada ģimenes atbalsta centru “Saulīte”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.5, 4.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8. un 9.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 6.decembri likvidēt Valkas novada ģimenes atbalsta centru “Saulīte”, nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods 90009887701, adrese: “Čiekuriņi”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas
novads, LV-4711.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram organizēt Valkas novada ģimenes atbalsta centra
“Saulīte” likvidāciju, dokumentu un mantas nodošanu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā
atbildīgajām personām vai iestādēm un Valsts ieņēmumu dienestā izslēgt Valkas novada ģimenes
atbalsta centru “Saulīte” kā Valkas novada domes struktūrvienību.
3. Uzdot Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktorei izbeigt darba tiesiskās attiecības
ar iestādes darbiniekiem, organizēt iestādē esošo bērnu izmitināšanu citās iestādēs un nodrošināt
dokumentu sakārtošanu nodošanai arhīvam.
4. Atbrīvot Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktori Kristīni Klaipu no amata ar
2019.gada 6.decembri, izmaksājot atvaļinājuma kompensāciju un atlaišanas pabalstu.
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

35.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā
“Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(sēdes protokols Nr.2, 1.§) 13., 26., 27. un 47.pielikumā
____________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, I.Grandava)
Ņemot vērā, ka līdz ar pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes nams” sniedzamo pakalpojumu
deleģēšanu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” samazinājies darba apjoms novada domes automašīnas
vadītājam, kurš divas dienas nedēļā veica autotransporta pakalpojumus minētajā iestādē, lietderīgi ir
samazināt automašīnas vadītāja amata likmi no 1,0 uz 0,6 amata likmēm.

Valkas novada bērnu – jaunatnes sporta skolā piešķirtais valsts finansējums ir nepietiekams nodarbību
plāna realizēšanai. Papildus nepieciešamas 18 stundas jeb 0.886 slodzes.
Valkas novada dome ir saņēmusi Valkas novada bērnu un jauniešu centra (BJC) “MICE” direktores
Kristīnes Ganiņas iesniegumu par štata vienības izveidi BJC “MICE” amatu sarakstā. 2018.gada martā BJC
“MICE” tika likvidēta remontstrādnieka amata vieta ar amata likmi 0,5. Praksē pierādās, ka bez
remontstrādnieka centra darbs ir apgrūtināts, jo domes remontstrādnieki lielā darba apjoma dēļ nespēj
operatīvi veikt darba pienākumus arī BJC “MICE”. Lai BJC “MICE” varētu pilnvērtīgi veikt savas funkcijas
iestādes uzturēšanā un pasākumu organizēšanā, nepieciešams atjaunot remontstrādnieka amata vietu ar
darba algu 430,00 euro mēnesī, nosakot amata likmi 0,4.
Ņemot vērā to, ka Valkas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par Sociālā aprūpes nama likvidāciju ar
2019.gada 1.novembri, tad no amatu sarakstiem ir jāizslēdz 29.pielikums “Sociālās aprūpes nama
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”.
Ņemot vērā to, ka Valkas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par Ģimenes atbalsta centra “Saulīte”
likvidāciju ar 2019.gada 6.decembri, tad no amatu sarakstiem ir jāizslēdz 30.pielikums “Ģimenes atbalsta
centra „Saulīte” darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”.
2019.gada 15.oktobrī ir saņemts Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktores iesniegums par Valkas
pagasta bibliotēku reorganizāciju. Izvērtējot situāciju Valkas pagasta abos ciemos – Lugažos un Sēļos ir
nepieciešami bibliotekārie pakalpojumi. Šobrīd Sēļu bibliotēkas darba rādītāji ir nedaudz labāki kā Lugažu
bibliotēkai. Lai saglabātu bibliotekāro pakalpojumu pieejamību un optimizētu finanšu rādītājus, ir
nepieciešama Lugažu bibliotēkas un Sēļu bibliotēkas reorganizācija, izveidojot Valkas pagasta bibliotēku,
kas apkalpotu gan Lugažu, gan Sēļu ciema iedzīvotājus. Bibliotēkas vadītājam jānosaka pilna slodze. Līdz
ar to ir jāizslēdz no amatu vietu saraksta 48.pielikums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 1.§, 12.§), Finanšu komitejas 2019.gada 21.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 3.§, 31.§, 32.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu
sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 13.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. apstiprināt 26.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.3. apstiprināt 27.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);
1.4. izslēgt 29.pielikumu;
1.5. izslēgt 30.pielikumu;
1.6. apstiprināt 47.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);
1.7. izslēgt 48.pielikumu.
2. Personāla nodaļai sagatavot grozījumu projektus automašīnas vadītāja un bibliotēku vadītāju darba
līgumos un amatu aprakstos, kā arī brīdināt darbiniekus par darba attiecību izbeigšanu.
3. Uzdot Valkas novada bērnu – jaunatnes sporta skolas vadītājai sagatavot atbilstošas pedagogu
tarifikācijas, noslēgt jaunus darba līgumus vai veikt grozījumus atbilstoši amatu sarakstam.
4. Uzdot BJC “Mice” vadītājam pieņemt darbā remontstrādnieku saskaņā ar domes lēmumu, slēgt darba
līgumu.
5. Uzdot Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” vadītājai izbeigt darba attiecības ar darbiniekiem.
6. Grāmatvedības un finanšu nodaļai veikt attiecīgos grozījumus iestādes budžetos.
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
8. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.novembrī.
9. Lēmuma 1.6. un 1.7. punkts stājas spēkā 2019.gada 1.decembrī.
10. Lēmuma 1.5.apakšpunkts stājas spēkā 2019.gada 6.decembrī.

1.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.14, 35.§)
13.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 14 .februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 1.§)

Saimnieciskās daļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

1

695.00

5.3

430.00

Iespējamais
maksimālais darba
algas koeficients/
piemaksa %

1.

Saimniecības pārzinis

2.

Apkopējs

3.

Vecākais remontstrādnieks

1

4.

Remontstrādnieks

2

Minimālā stundas likme

5.

Automašīnas vadītājs

0.6

645.00

6.

Automašīnas vadītājs-kurjers

2

4.25 EUR/h

10%

Automašīnas vadīšana
4.25 EUR/h

10%

7.

Automašīnas vadītājs-kurjers

1

Minimālā stundas likme

2.3
2.0

Autobusa vadīšana 4.77
EUR/h

2.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.14, 35.§)
26.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 14.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 1.§)

Bērnu – jaunatnes sporta skolas darbinieku
amatu vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī
Pedagogi

1.

Direktors

1

1003.00

2.

Direktora vietnieks
izglītības jomā

1

803.00

0.886

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba

3.

Sporta treneris

Piemaksa par
papildus pienākumu
veikšanu %

4.

Sporta metodiķis

samaksas noteikumiem
Nr.445
Zemākā mēnešalga pēc
MK Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.445

0.15

Tehniskie
5.

Saimniecības pārzinis

0,5

430.00

6.

Apkopējs

0.5

430.00

7.

Apkopējs

1

430.00

5%

3.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.14, 35.§)
27.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 14.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 1.§)

Bērnu – jauniešu centra „Mice” darbinieku
amatu vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.

Direktors

2.

Interešu izglītības skolotājs

Amata vietu
skaits
Pedagogi
1
0.716

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī
1003.00

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

Tehniskie
3.

Izglītības speciālists

1

600.00

4.

Apkopējs

1

430.00

5.

Pulciņa vadītājs

1,17

480.00

6.

Lietvedis - arhivārs

0.5

500.00

7.

Remontstrādnieks

0.4

430.00

4.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.14, 35.§)
47.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 14. februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr. 2., 1.§)
Valkas pagasta bibliotēkas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats
Bibliotēkas vadītājs

Amata
vietu
skaits
1

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

Piemaksa par
papildus darbu

500.00

10%

36.§
Par izsoles uz nekustamo īpašumu - dzīvoklis Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas novads
atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu pazeminot sākumcenu
__________________________________________________________________
(L.Engere, V.A.Krauklis, V.Rogainis, V.Zariņš, S.Pilskalne, I.Grandava)
Atbilstoši Valkas novada domes 2019.gada 29.augusta lēmumam (sēdes protokols Nr.11, 12.§), “Par
izsoles uz nekustamo īpašumu - dzīvoklis Valkā, Raiņa ielā 18-39, atzīšanu par nenotikušu un jaunas
izsoles organizēšanu, mainot atsavināšanas veidu”, šā gada 11.oktobrī, plkst.9.00 bija paredzēta
nekustamā īpašuma – “Raiņa iela 18-39”, mutiska izsole.
Atsavināšanai izsolē ar augšupejošu soli, tika nodots Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra
numuru 9401 900 1596 – dzīvoklis, Valkā, Raiņa ielā 18-39, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra
apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, kopējā platība 54.5m 2, kopīpašuma 528/30660 domājamā daļa no
būves ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001. Nosacītā cena (sākotnējā cena) 8010.00 EUR (astoņi
tūkstoši desmit euro).
Līdz noteiktajam termiņam uz izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks, neskatoties uz to, ka
informācija par izsoles rīkošanu, izsoles vietu un laiku bija publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
(09.09.2019. Nr.183), vietējā rajona laikrakstā „Ziemeļlatvija” (06.09.2019.), kā arī Valkas novada domes
mājas lapā www.valka.lv.
Visos sludinājums ir publicēts identisks teksts, kurā norādīts gan izsoles objekta apraksts, izsoles
sākumcena, reģistrācijas maksa, nodrošinājuma naudas apjoms, maksāšanas veids, kā arī izsoles laiks,
vieta un reģistrācijas pieteikumu pieņemšanas laiks un vieta.
Tādējādi nav konstatēts fakts, ka par pieteikumu iesniegšanas laiku un vietu, informācija nav bijusi
attiecīgi izziņota.
Ņemot vērā, ka šī bija jau atkārtota izsole, uz kuru nepieteicās neviens pretendents, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 1.daļas 1.punktā ir noteikts, ka, ja pirmajā izsolē nav
pārsolīta izsoles sākumcena, var rīkot otro izsoli, kur tiek pazemināta izsoles sākumcena.
Deputāti debatēs vienojas, ka cena pazemināma par 10%, tātad izsoles objekta sākumcena nosakāma
7210.00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti desmit euro).
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 11.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 1.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 31.panta 1.daļas, kas nosaka, ka izsole atzīstama par nenotikušu, ja neviens
pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu un 32.panta 2.daļas 4.punkta, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, kas nosaka vietējas pašvaldības domes kompetenci īpašuma
atsavināšanas jautājumos, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa, Valkā, Raiņa ielā 18-39, kadastra numurs
9401 900 1596, 2019.gada 11.oktobra izsoli par nenotikušu.
2. Atsavināt atkārtotā izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Valkā, Raiņa ielā 18-39, kadastra
numurs 9401 900 1596, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039,

kopējā platība 54.5m2, kopīpašuma 528/30660 domājamā daļa no būves ar kadastra apzīmējumu 9401
001 0528 001, pazeminot izsoles sākumcenu par 10%, nosakot:
2.1. nosacīto cenu (sākumcena) EUR 7210.00 (septiņi tūkstoši divi simti desmit euro 00 centi);
2.2. nodrošinājuma apmēru EUR 721.00 (septiņi simti divdesmit viens euro 00 centi);
2.3. izsoles soli EUR 100.00 (viens simts euro 00 centi);
2.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 ( trīsdesmit euro 00 centi).
3. Apstiprināt lēmuma 2. punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu.
4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2019. gada 13.decembrī, plkst. 9:00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
5. Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis”, un „Ziemeļlatvija”, kā arī mājas lapā www.valka.lv.
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019. gada 31.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14, 36.§)
Nekustamā īpašuma
Valkas novads, Valka, Raiņa iela 18-39, Valkas novads
IZSOLES N OTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Valkas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma dzīvokļa Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas novads (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 Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

2. Objekta raksturojums
kadastra
Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas novads
numurs
kadastra numurs 9401 900 1596
Objekta sastāvs
telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 9401 001
0528 001 039, platība 54.5m 2 (ar lodžiju) un 528/30660
kopīpašuma domājamās daļās (3.stāvs, 2 istabas)
Nekustamā īpašuma tiesību
Lēmuma datums: 29.04.2019., Valkas pilsētas
nostiprināšana zemesgrāmatā
zemesgrāmatu nodalījums Nr.364 39
Ziņas par personām, kuras
Nav.
īrē vai lieto objektu vai tā daļu, un šo
līgumu termiņiem
Iesniegti prasījumi attiecībā
Nav.
uz objektu
Pirmpirkuma tiesības
Nav
Lietu tiesības, kas apgrūtina
Nav.
īpašumu
Nekustamā
īpašuma
dzīvojamās telpas
lietošanas mērķis
Objekta

adrese,

3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
Izsoles veids
atkārtota mutiska izsole ar augšupejošu soli.
100% euro
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas
Izsoles sākumcena
EUR 7210.0 (septiņi tūkstoši divi simti desmit
euro)
Izsoles nodrošinājuma apmērs
EUR 721.00 ( septiņi simti divdesmit viens
euro);
Izsoles reģistrācijas maksa
EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00 centi)
Izsoles solis
EUR 100.00 (viens simts euro)
Samaksas termiņi
3.8.1.Nodrošinājums
un
reģistrācijas
maksa
iemaksājama līdz pieteikuma pieņemšanas
termiņa beigām.
3.8.2. Maksa par izsolē iegūto nekustamo
īpašumu:

3.8.

Nodrošinājuma
maksājumi

un

3.9.
3.10.

dalībnieku reģistrācija
izsoles laiks un vieta

nosolītā
summa
(atrēķinot
iemaksāto
nodrošinājumu)
jāsamaksā
izsoles
noteikumu
7.1.punktā noteiktajā kārtībā atkarībā no izvēlētā
maksāšanas termiņa
reģistrācijas
Maksājumi jāieskaita atsevišķi Valkas novada
domes reģ.
Nr. 90009114839, norēķinu kontā
LV16UNLA0050014283134, AS”SEB BANKA”,
kods UNLALV2X, norādot iemaksas mērķi,
attiecīgi:
“Reģistrācijas maksa dalībai izsolē” un
“Nodrošinājums par dalību izsolē”.
līdz 2019.gada 12.decembra plkst.16.00
13.12.2019.plkst.9.00,
apspriežu
telpā
1.stāvā,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.

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, ir izpildījusi izsoles priekšnoteikumus. Izsoles dalībnieki
pirms izsoles, līdz 3.9.punktā norādītajam termiņam, iesniedz pieteikumu dalībai izsolē, kam pievienoti
dokumenti, kas apliecina nodrošinājuma un reģistrācijas maksas apmaksu 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 un 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, 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 3.9. punktā norādītajam termiņam.
4.7. Ar objektu var iepazīties iepriekš sazinoties pa tālruni 26465346.
5. Izsoles process
5.1. Izsolē var piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies un ir izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
5.2. Izsoli vada Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs.
5.3. 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.
5.4. 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
(1.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.
43.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 Valkā,
Raiņa iela 18-39, 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 Valkā, Raiņa iela 18-39, 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 Valkā, Raiņa iela 18-39, 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 13.decembrī, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads
ieguva īpašumā nekustamo īpašumu:
Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas novads, kadastra numurs 9401 900 1596,
kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, platība 54.5m 2 (ar
lodžiju) un 528/30660 kopīpašuma domājamām daļām.
Objekta sākumcena: EUR 7210.00 (septiņi tūkstoši divi simti desmit euro 0 centi)
Iemaksāts nodrošinājums: EUR 721.00 ( septiņi simti divdesmit viens 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 721. 00 ( septiņi
simti divdesmit viens euro) apmērā tiek ieskaitīta pirkuma avansa maksājumā.
Izziņai ir informatīvs raksturs, maksājumi jāveic pēc Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības
piesūtītā rēķina
Izsoles komisijas priekšsēdētājs _____________________________________
Protokoliste _____________________________________________________

37.§
Par izsoles uz nekustamo īpašumu – Vijciema pagastā “Bērzi”, atzīšanu par nenotikušu
__________________________________________________________________
(L.Engere, V.A.Krauklis, V.Šaicāns)
Atbilstoši Valkas novada domes 2019.gada 29.augusta lēmumam (sēdes protokols Nr.11,13.§), šā gada
9.augustā plkst.9.30 bija paredzēta nekustamā īpašuma – “”Bērzi”, Vijciema pagasts, Valkas novads,
mutiska izsole.
Atsavināšanai izsolē tika nodots Izsoles objekts: Bērzi”, Vijciema pagastā, Valkas novadā, kadastra
numurs 9492 005 0004, kopējā platība 7.87ha, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
9492 005 0146, platība 3.71ha un 9492 005 0182, platība 4.16ha. Nosacītā cena (sākotnējā cena)
23300.00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši trīs simti euro).
Līdz noteiktajam termiņam uz izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks, neskatoties uz to, ka
informācija par izsoles rīkošanu, izsoles vietu un laiku bija publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
(09.09.2019. Nr.183), vietējā rajona laikrakstā „Ziemeļlatvija” (06.09.2019.), kā arī Valkas novada domes
mājas lapā www.valka.lv.
Visos sludinājums ir publicēts identisks teksts, kurā norādīts gan izsoles objekta apraksts, izsoles
sākumcena, reģistrācijas maksa, nodrošinājuma naudas apjoms, maksāšanas veids, kā arī izsoles laiks,
vieta un reģistrācijas pieteikumu pieņemšanas laiks un vieta.
Tādējādi nav konstatēts fakts, ka par pieteikumu iesniegšanas laiku un vietu, informācija nav bijusi
attiecīgi izziņota.
Lemjot par tālāko rīcību ar nekustamo īpašumu, izvērtējot informāciju, ka interesenti ir bijuši, bet
iespējams, tomēr, izvērtējot zemes gabalu izvietojumu un konfigurāciju, to vērtība ir noteikta pārāk augsta.
Ņemot vērā faktu, ka šobrīd meža zemes tirgus vērtība ir strauji kritusies, ir vērts atlikt šo zemes gabalu
pārdošanu. Ir izskatāms jautājums par šo zemes vienību pārdošanu vienā pakotnē ar meža zemes
vienībām, kadastra apzīmējums 9492 002 0065, platība 19.0546ha un 9492 003 0011, platība 20.8380ha.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 11.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 2.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 31.panta 1.daļas, kas nosaka, ka izsole atzīstama par nenotikušu, ja neviens
pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu un 32.panta 1.daļas 1.punkta, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, kas nosaka vietējas pašvaldības domes kompetenci īpašuma
atsavināšanas jautājumos, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Bērzi”, Vijciema pagastā, Valkas novadā, kadastra
numurs 9492 005 0004, kopējā platība 7.87ha, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 9492 005 0146, platība 3.71ha un 9492 005 0182, platība 4.16ha, par nenotikušu.
2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 9492 005 0146,
platība 3.71ha un 9492 005 0182, platība 4.16ha.
3. Paredzēt 2020.gada pašvaldības budžetā finanšu līdzekļus zemāk minēto zemesgabalu īpašuma
tiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā :
3.1. Vijciema pagasts, “Bērzāji”, kadastra apzīmējums 9492 003 0011, platība 20.8380ha;
3.2. Vijciema pagasts, “Bērzu birzs”, kadastra apzīmējums 9452 002 0065, platība 19.0546ha.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.

38.§
Par ierosinājuma par nekustamā īpašuma Valkā, Varoņu iela 26A atsavināšanu, izskatīšanu
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, dzīvo: ***, 2019.gada 13.augusta iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai zemes
gabalu Valkā, Varoņu iela 26A, kadastra apzīmējums 9401 006 0127.
Nekustamais īpašums Valkā, Varoņu iela 26A, kadastra numurs 9401 006 0003, sastāv no vienas,
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0127, platība 0.2560ha.
Ar Valkas pilsētas domes 2009.gada 29.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.8., 21.§) tika nolemts atzīt
zemes vienību Valkā, Varoņu ielā 26A, platība 0.2560ha, kā Valkas pilsētas pašvaldībai piekritīgu zemes
starpgabalu.
Zemes vienībai nav veikta kadastrālā uzmērīšana, nav nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Valkas novada teritorijas plānojuma
(no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar Valkas
novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 6.§), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017.), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0127, atrodas dabas un
apstādījumu teritorijā.
*** neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantā norādītajiem
atsavināšanas ierosinātāja statusiem, līdz ar to viņš nevar būt atsavināšanas ierosinātājs.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Minētais zemes gabals nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, valsts un pašvaldības
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, taču lai organizētu izsoli, nekustamais
īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 11.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 3.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas; 4.panta 2.daļas; 6.panta 2.daļas un 8.panta 6.daļas; un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt neapbūvēta zemes starpgabala Valkā, Varoņu iela 26A, kadastra apzīmējums 9401 006 0127,
ar kopējo platību 0.2560ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā,
atsavināšanas procedūru, paredzot tā kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus
nākamā gada budžetā.
2. Nostiprināt zemesgrāmatā Valkas novada domes īpašuma tiesības uz zemes vienību Valkā, Varoņu
iela 26A.
3. Pēc zemes vienības īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un
organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kā arī sagatavot izsoles noteikumus nekustamā īpašuma
atsavināšanai un izsoles organizēšanai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā
– Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumam
(sēdes prot. Nr.14, 38.§)
Zemes vienības Valkā, Varoņu iela 26A,
kadastra apzīmējums 9401 006 0127
IZVIETOJUMA SHĒMA

39.§
Par ierosinājuma par nekustamā īpašuma Valkā, Parka iela 3A atsavināšanu, izskatīšanu
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada domes deputāts V.Vesingi lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Dome izskata ***, dzīvo: ***, 2019.gada 26.septembra iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai
zemes gabalu Valkā, Parka iela 3A, kadastra apzīmējums 9401 005 0522.
Nekustamais īpašums Valkā, Parka iela 3A, kadastra numurs 9401 005 0522, sastāv no vienas,
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0522, platība 0.0784ha.
Ar Valkas pilsētas domes 2008.gada 29.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 44.§) tika nolemts
atzīt zemes vienību Valkā, Parka iela 3A, platība 0.0784ha, kā Valkas pilsētas pašvaldībai piekritīgu zemes
starpgabalu.
Zemes vienībai nav veikta kadastrālā uzmērīšana, nav nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Valkas novada teritorijas plānojuma
(no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar Valkas
novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 6.§), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017.), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0522 atrodas savrupmāju
apbūves teritorijā.
*** neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantā norādītajiem
atsavināšanas ierosinātāja statusiem, līdz ar to viņa nevar būt atsavināšanas ierosinātājs.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Minētais zemes gabals nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, valsts un pašvaldības
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, taču lai organizētu izsoli, nekustamais
īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 11.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 4.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas; 4.panta 2.daļas; 6.panta 2.daļas un 8.panta 6.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, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška,
S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt neapbūvēta zemes starpgabala Valkā, Parka iela 3A, kadastra apzīmējums 9401 005 0522, ar
kopējo platību 0.0784ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā,
atsavināšanas procedūru, paredzot tā kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus
nākamā gada budžetā.
2. Nostiprināt zemesgrāmatā Valkas novada domes īpašuma tiesības uz zemes vienību Valkā, Parka iela
3A.
3. Pēc zemes vienības īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un
organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kā arī sagatavot izsoles noteikumus nekustamā īpašuma
atsavināšanai un izsoles organizēšanai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā
– Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumam
(sēdes prot. Nr.14, 39.§)
Zemes vienības Valkā, Parka ielā 3A,
kadastra apzīmējums 9401 005 0522
IZVIETOJUMA SHĒMA

40.§
Par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā „Jaunvārpiņas” atsavināšanas uzsākšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***, pilnvarotās personas ***, personas kods ***, dzīvo: ***, 2019.gada
3.oktobra iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai zemes gabalu Vijciema pagastā „Jaunvārpiņas”.
Nekustamais īpašums “Jaunvārpiņas” kadastra numurs 9492 004 0319, sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9492 004 0319, platība 0.2ha.
Zemes vienībai nav veikta kadastrālā uzmērīšana, nav nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0319, zemes reformas gaitā ir bijusi piešķirta
lietošanā ***.
Ar Vijciema pagasta padomes 2009.gada 30.jūnija sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 4.§) *** tika
izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību Vijciema pagastā “Jaunvārpiņas”, kadastra
apzīmējums 9492 004 0319, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 2.punktam.
*** ir *** atstātā mantojuma pārņēmējs, Mantojuma apliecība Nr.3254, 12.08.2009.
Zemes nomas līgums ar *** par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0319, nomu, ir bijis
noslēgts 2009.gada 30.martā.
Saskaņā ar 2014.gada 24.janvāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 12.§), ir
nolemts pārjaunot 2009.gada 30.martā noslēgto zemes nomas līgumu ar ***, nosakot zemes nomas līguma
termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim.
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
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir
izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona
vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļas 4.punktu, ja nekustamo
īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 11.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 5.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļas un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Jaunvārpiņas”, Vijciema pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9492
004 0319, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0319, platība 0.2517ha,
vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, atsavināšanas procedūru, paredzot tā
kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada budžetā.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas, organizēt nekustamā īpašuma
novērtēšanu un sagatavot dokumentus zemes vienības nodošanai atsavināšanā par brīvu cenu.
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.

41.§
Par zemesgabala Valkas pagastā “Alieši 149” atsavināšanas procedūras apturēšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada pašvaldības
piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam Valkas pagastā „Alieši 149”, kadastra
apzīmējums 9488 005 0325, jo tika konstatēts sekojošais:
Zemes gabals Valkas novada Valkas pagastā, “Alieši 149”, kadastra apzīmējums 9488 005 0325,
platība 0.0702ha ir Valkas novada domes īpašums, saskaņā ar 2018.gada 30.oktobra ierakstu Valkas
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0058 3199.
Ar Valkas novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 15.§), pamatojoties uz
***, 2018.gada 12.februāra iesniegumu, tika nolemts uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala “Alieši

149”, kadastra apzīmējums 9488 005 0325, atsavināšanas procedūru, nosakot atsavināšanas veidu:
pārdošana par brīvu cenu.
*** atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktā minētās personas
statusam.
Ar Valkas novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 18.§) tika nolemts,
apstiprināt nekustamā īpašuma “Alieši 149”, Valkas pagasts, kadastra numurs 9488 005 0325, kas sastāv
no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0325, kopējā platība 0.0702ha, nosacīto cenu 1426.57 EUR (viens tūkstotis četri simti divdesmit seši euro 57 centi). Mēneša laikā pēc nosacītās cenas
apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabalu pirmpirkuma tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
Pamatojoties uz augstāk minēto lēmumu, 2019.gada 5.februārī, adresātam: *** tika nosūtīts
Paziņojums, 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.
Noteiktajā termiņā Apliecinājums netika saņemts.
Kaut arī normatīvajos aktos nav teikts, cik ilgi tirgus vērtējums ir derīgs, tomēr praksē pieņemts, ka
vērtējumu atbilstība naudas izteiksmē nosacīti stabila tirgus apstākļos saglabājas aptuveni sešus mēnešus.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 7.daļu, publiskai personai piederošu
zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta 4.daļas 8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām
personām nomas līguma darbības laikā.
2009.gada 20.jūlija Zemes nomas līguma Nr.63, ar ***, termiņš ir noteikts līdz 2029.gada 20.jūlijam.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 441.panta 3. daļu, ja pirmpirkuma tiesīgā
persona sniedz atbildi un lūdz noslēgt pirkuma līgumu pēc šā panta otrajā daļā noteiktā termiņa, atvasinātas
publiskas personas lēmējinstitūcija organizē attiecīgā zemesgabala novērtēšanu tikai pēc tam, kad
pirmpirkuma tiesīgā persona iemaksājusi avansu 10 procentu apmērā no iepriekšējā atsavināšanas
paziņojumā norādītās pirkuma maksas. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas atvasinātas publiskas
personas lēmējinstitūcija nosūta pirmpirkuma tiesīgajai personai jaunu atsavināšanas paziņojumu.
Tas nozīmē, ka gadījumā, ja tiks saņemts *** Apliecinājums vai iesniegums par zemes gabala pirkšanu,
būs jāveic jauna šī zemes gabala novērtēšana, kas mainīs nosacītās tirgus cenas apjomu, par šo darbību
pieņemot jaunu lēmumu.
Lai aktualizētu Valkas novada domes Grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaiti un saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.punktu, kas
nosaka, ka: atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo līdzekļu sastāvā,
atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš neparedzamu) apstākļu dēļ
atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt
izmantot budžeta iestādes darbības nodrošināšanai. Atsavināšanai paredzēto aktīvu atjauno ilgtermiņa
ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā un nolieto (amortizē) atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši
iepriekš noteiktajam lietderīgās lietošanas laikam, sākot no nākamā mēneša pēc aktīva atjaunošanas
ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, nepieciešams veikt ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 11.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 6.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punkta; 37.panta 7.daļas; Ministru kabineta noteikumu
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 92.punkta un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārtraukt nekustamā īpašuma “Alieši 149”, Valkas pagasts, kadastra numurs 9488 005 0325, kas sastāv
no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0325, kopējā platība 0.0702ha, atsavināšanas
procedūru, atzīstot par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.1, 18.§) „Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši
149”, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu”.
2. Turpināt ar ***, personas kods ***, 2009.gada 20.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.63, veicot
grozījumus minētājā līgumā, saskaņā ar 2018.gada kadastrālā uzmērījuma rezultātā noteikto zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0325, platību – 0.0702ha.
3. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Alieši 149”, kadastra apzīmējums 9488 005
0325 platība 0.0702ha, Valka, Valkas novads.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā
– Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

42.§
Par zemesgabala Valkas pagastā “Jaunsproģi” atsavināšanas procedūras apturēšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada pašvaldības
piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabaliem Valkas pagastā „Jaunsproģi 1”, kadastra
apzīmējumi 9488 003 0063 un 9488 003 0107, jo tika konstatēts sekojošais:
Zemes gabali „Jaunsproģi 1”, kadastra apzīmējums 9488 003 0063, 0.3ha un 9488 003 0107, platība
2.6ha, ir Valkas novada domei piekrītoši zemes gabali.
Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9488 003 0004, Valkas novada Valkas pagastā „Jaunsproģi”,
kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 9488 003 0063, platība 0.3ha un 9488
003 0107, platība 2.6ha, ir bijis piešķirts lietošanā ***.
2009.gada 26.augustā starp Valkas pagasta pārvaldi un *** ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.92 par
zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Jaunsproģi”, kadastra apzīmējumi 9488 003 0063, platība
0.3ha un 9488 003 0107, platība 2.6ha nomu. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2019.gada 31.augustam.
Pamatojoties uz *** pilnvarotās personas *** 2013.gada 19.decembra iesniegumu, tika nolemts, uzsākt
pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu “Jaunsproģi 1”, kadastra apzīmējums 9488 003 0063 un 9488 003
0107, atsavināšanas procedūru, nosakot atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Iesnieguma iesniedzējs iesniegumā norādījis, ka atsavināmo zemes vienību robežu plānus nodrošinās
un iesniegs pašvaldībā. Nav veikta arī uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0063 esošās
ēkas, īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā.
Līdz pat šī lēmuma pieņemšanas dienai, Valkas novada domē nav saņemti arī minēto zemes vienību
robežu plāni, kas nepieciešami zemes vienību īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
2019.gada 30.augustā ir spēku zaudējis arī 2009.gada 26.augustā noslēgtais zemes nomas līgums
Nr.92.
Neskatoties uz pašvaldības aicinājumiem ne ***, ne viņas pilnvarotā persona *** nav lūdzis zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
Ņemot vērā, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0107, platība 2.6ha ir lauksaimniecībā
izmantojamā zeme, uz kuru šobrīd ir liels pieprasījums, ir pieņemams lēmums par atsavināšanas veida
maiņu attiecībā uz šo zemes vienību.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 7.daļu, publiskai personai
piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta 4.daļas 8.punktā minētajai personai, nevar
atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā.
Ņemot vērā, ka nomas līguma termiņš ir beidzies, ir iespējams lemt par atsavināšanas veida maiņu.
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.
Attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0063, platība 0.3ha, tika pieņemts Valkas
novada domes Zemes komisijas lēmums par rēķinu piestādīšanu par zemes vienības zem personai
piederošas ēkas zemes lietošanu.
Lai aktualizētu Valkas novada domes Grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaiti un saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.punktu, kas
nosaka, ka: atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo līdzekļu sastāvā,
atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš neparedzamu) apstākļu dēļ
atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt
izmantot budžeta iestādes darbības nodrošināšanai. Atsavināšanai paredzēto aktīvu atjauno ilgtermiņa
ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā un nolieto (amortizē) atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši
iepriekš noteiktajam lietderīgās lietošanas laikam, sākot no nākamā mēneša pēc aktīva atjaunošanas
ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, nepieciešams veikt ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 11.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 7.§) un vadoties no 2011.gada 1.februāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un
9.2.punkta; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 92.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Līdz ēku īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz atsavinātāja vārda, apturēt nekustamā
īpašuma “Jaunsproģi 1”, Valkas pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9488 003 0004, sastāvā

esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0063, platība 0.3ha, atsavināšanas
procedūru.
2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Jaunsproģi 1”, ar kadastra apzīmējumu 9488
003 0063, platība 0. 3ha, Valkas pagasts, Valkas novads.
3. Mainīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunsproģi 1”, Valkas pagastā, Valkas novadā,
sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0107, platība 2.6ha, atsavināšanas
veidu no atsavināšana par brīvu cenu uz atsavināšana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, paredzot tā
kadastrālajai uzmērīšanai budžeta līdzekļus nākamā gada budžetā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā
– Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
43.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
________________________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2019.gada 16.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.11) un 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. un 15.panta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.
Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. A t c e l t Valkas novada domes 2019.gada 28.marta lēmumu (prot.Nr.4, 31.§) par dzīvokļa Kūru ielā
9-8, Valkā, piešķiršanu ***, jo domes lēmumā noteiktā termiņā nav noslēgts piešķirtā dzīvokļa īres
līgums.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu
dzīvokli Valkas pagasta Sēļos, Māja Nr.22-7, kopējā platība 54,50 m 2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe
– labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu
dzīvokli Raiņa ielā 5-17, Valkā, kopējā platība 46,70 m 2, dzīvojamā platība 31,50 m 2, 2.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA `“Valkas
Namsaimnieks”.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Merķeļa ielā 15-67, Valkā, kopējā platība 35,10 m 2, dzīvojamā platība 15,70 m 2, 4.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
5. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, strādā *** Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2-istabu dzīvokli Rūjienas ielā 4-15, Valkā, kopējā platība 53,80 m 2, dzīvojamā platība 32.90
m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots, nepieciešams remonts.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
6. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2 -istabu
dzīvokli Ausekļa ielā 6-13, Valkā, kopējā platība 45,40 m 2, dzīvojamā platība 29,90 m 2, 5.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
7. 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 apstrīdēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).

44.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
________________________________________________
(R.Rastaks, S.Pilskalne)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem” ar domes lēmumu (30.05.2019., Nr.8, 12.§) 2019./2020. studiju gadā
apstiprinātas 10 atbalstāmās studiju programmas.
2019.gada 16.oktobrī stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja pretendentu pieteikumus un nolēma, ka
*** pieteikums atbilst stipendijas saņemšanas nosacījumiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2019. gada 16. oktobra
sēdes lēmumu un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes stipendiju 100,- EUR (viens simts euro) mēnesī ***, personas kods ***,
dzīvo ***.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī
apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7 “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība
studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2019.gada 1.oktobra.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. 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 apstrīdēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).

45.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
________________________________________________
(R.Rastaks)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem” ar domes lēmumu (30.05.2019., Nr.8, 12.§) 2019./2020. studiju gadā
apstiprinātas 10 atbalstāmās studiju programmas.
2019.gada 16.oktobrī stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja pretendentu pieteikumus un nolēma, ka
*** pieteikums atbilst stipendijas saņemšanas nosacījumiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2019. gada 16. oktobra
sēdes lēmumu un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes stipendiju 100,- EUR (viens simts euro) mēnesī ***, personas kods ***,
dzīvo ***.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī
apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7 “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība
studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2019.gada 1.oktobra.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. 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 apstrīdēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).

46.§.
Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktores atbrīvošanu no amata
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)
Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore Ginta Dubrovska 2019.gada 2.septembrī ir iesniegusi
iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no bibliotēkas direktores darba ar 2019.gada 31.oktobri uz savstarpējas
vienošanās pamata.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un
atbrīvot no amata pašvaldību iestāžu vadītājus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. A t b r ī v o t Gintu Dubrovsku no Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktores amata ar
2019.gada 31.oktobri uz savstarpējas vienošanās pamata.
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt G.Dubrovskai kompensāciju par neizmantoto
atvaļinājumu un atlaišanas pabalstu 70% apmērā no vidējās mēnešalgas, saskaņā ar Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta 14.daļu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

47.§
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Alieši 142” atsavināšanas uzsākšanu
______________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k. ***, dzīvo ***, 2019.gada 17.oktobra iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai
zemes gabalu uz kura atrodas viņai piederošs ēku īpašums „Alieši 142”.
Nekustamais īpašums “Alieši 142” kadastra numurs 9488 005 0318, sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9488 005 0318, platība 0.0591ha.
Zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta, bet nav nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0318, zemes reformas gaitā ir bijusi piešķirta
lietošanā ***.
Ar Valkas pagasta padomes 2007.gada 10.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 6.§) citu starpā
arī *** tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību Valkas pagastā “Alieši 142”, kadastra
apzīmējums 9488 005 0318, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļai.
Zemes nomas līgums ar *** par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0318, nomu, ir
noslēgts 2007.gada 10.maijā.
Uz zemes vienības atrodas *** piederošs ēku īpašums ar kadastra numuru 9488 505 0318, Vidzemes
rajona tiesas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 1000 0043 8012.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu,
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas
īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļas 4.punktu, ja nekustamo
īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
5.panta 4.daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Alieši 142”, Valkas pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9488 005 0318,
sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0318, platība 0.0591ha, atsavināšanas
procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas, organizēt nekustamā īpašuma
novērtēšanu un sagatavot dokumentus zemes vienības nodošanai atsavināšanā par brīvu cenu.
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.

48.§
Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, Ausekļa iela 6-16
____________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo ***, 2019.gada 17.oktobrī iesniegto iesniegumu ar lūgumu uzsākt
atsavināšanas procedūru par viņas īrēto dzīvokli Valkā, Ausekļa ielā 6, dzīvoklis 16, tika konstatēts:
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam atsevišķos
gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt attiecīgo dzīvokļa īpašumu vai viendzīvokļa dzīvojamo māju.
Dzīvoklis pieteikuma iesniedzējam, nav piešķirts pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 7., 14. un 15.pantu.
Dzīvoklis atrodas dzīvojamā mājā Ausekļa iela 6-16, sastāv no trīs istabām, kopējā dzīvokļa platība ir
57.1m2.
Spēkā esošais dzīvokļa Valkā, Ausekļa iela 6, dzīvoklis 16, īres līgums ar *** noslēgts 1997.gada
21.februārī.
Saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 5. punkta 4.daļu ir noteikts, ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai
dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās
personas, ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes
loceklis. Atsavināšanas ierosinājumam pievieno: izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai
neesību.
Uz šī lēmuma pieņemšanas dienu, vēl nav nostiprinātas zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības
uz minēto dzīvokli. Līdz ar to paralēli nekustamā īpašuma dokumentu sakārtošanai un reģistrēšanai
zemesgrāmatā, varētu tikt pieprasīti arī nepieciešamie dokumenti atsavināšanas procedūras turpināšanai.
*** atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam kā minētā
nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktu, īrnieks vai
viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa ģimenes
locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punkts cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir
manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, tā
paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami
pazeminātu cenu;
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka līdz
brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par
zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību
2007.gada 31.decembrī;
3. 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļa nosaka, ka lēmumā par nekustamā
īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. Pamatojoties uz minētā
likuma 37.panta 4.punktu, gadījumā ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta 4.daļā minētās

personas, publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, kas šajā gadījumā ir vienāda ar nosacīto
cenu.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta 4.daļas 5.punktu; 45.panta 4.daļu; 8.panta 2., 3. un 6.daļu; 37.pantu; Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.daļas 2.punktu; 7.panta 1.daļu; 2011.gada
1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
38.punktu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR
– 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš,
K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Valkas novada domes nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Ausekļa
ielā 6, dzīvoklis 16, Valkā, ar kopējo platību 57.1 m 2 un tam piesaistītajām 57.1/25396 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala,
nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Lūgt *** iesniegt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktā noteikto
notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņas ģimenes locekļiem iegūs īpašumā īrēto
dzīvokļa īpašumu.
4. Pēc dzīvokļa reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un šī lēmuma 3.punkta izpildes, uzdot
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un
organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
5. Pēc šī lēmuma 4.punktā minēto dokumentu saņemšanas un lēmuma 2. punktā norādīto dokumentu
saņemšanas, izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 6, dzīvoklis 16, Valkā, nosacītās
cenas apstiprināšanu.
6 . Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

49.§
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandējumu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš, I.Grandava)
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome 2019.gada 21.oktobrī ir saņēmusi domes priekšsēdētāja iesniegumu ar lūgumu
viņu komandēt uz Pečoriem (Pleskavas apgabals, Krievija) 2019.gada 1.novembrī.
Brauciena mērķis: dalība Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “No hobija uz
biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” LV-RU-009 (akronīms “No
Hobija uz Biznesu”) uzraudzības komitejā (PSC).
Saņemtajā Pleskavas apgabala Pečoru rajona administrācijas uzaicinājuma vēstulē īsumā uzskaitīti
projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” LVRU-009, paredzētās tikšanās ietvaros plānotie pasākumi, tai skaitā tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem un
projekta darba grupas sanāksmes.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta
un Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli vizītē uz Pečoriem (Pleskavas
apgabals, Krievija) 2019.gada 1.novembrī.
2. Apmaksāt domes priekšsēdētājam komandējuma dienas naudu 100% apmērā par lēmuma 1.punktā
minēto 1 (vienu) komandējuma dienu.
3. Domes priekšsēdētājam pēc komandējuma iesniegt komandējuma atskaiti Grāmatvedības un finanšu
nodaļā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

50.§
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandējumu
___________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome 2019.gada 25.oktobrī ir saņēmusi domes priekšsēdētāja iesniegumu ar lūgumu
viņu komandēt uz Austrum – Viru apriņķi, Igaunijā 2019.gada 14. un 15. novembrī.
Brauciena mērķis: piedalīties kopīgajā Valkas novada domes un Valgas pašvaldības vadības, nodaļu
un iestāžu vadītāju un deputātu pieredzes apmaiņas braucienā.
Vizītes laikā plānots apmeklēt Narvas Industriālo parku, Sillamäe ostu, Kiviõli Piedzīvojumu centru un
citus infrastruktūras objektus, kā arī Kiviõli 1. Vidusskolu, kurā tiek īstenota izglītības programma
"Uzņēmīgās skolas" (“Enterprising School”), kas ir vērsta uz uzņēmuma integrāciju skolu sistēmā un kur
dažādas interešu grupas strādā, lai tiektos uz kopīgiem mērķiem – aktīviem un gādīgiem jauniešiem,
izglītības kvalitātes uzlabošanu un jauniešu dzīves panākumu pieaugumu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta
un Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli vizītē uz Austrum – Viru apriņķi,
Igaunijā 2019.gada 14. un 15. novembrī.
2. Apmaksāt domes priekšsēdētājam komandējuma dienas naudu 100% apmērā par lēmuma 1.punktā
minētajām 2 (divām) komandējuma dienām.
3. Domes priekšsēdētājam pēc komandējuma iesniegt komandējuma atskaiti Grāmatvedības un finanšu
nodaļā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

51.§
Par saistošo noteikumu Nr.34 „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu
_______________________________________________________________________________
(I.Grandava)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:






Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi , kā arī to izlietojums;
Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa
Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta un 30.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi,
V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, D.Bašķe), PRET - 2 deputāti (A.Gailis, A.Sjademe), ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.34 „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.34 „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Administratīvi juridiskajai nodaļai nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Valkas novada domes ēkā
Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 31. oktobrī

Nr.34
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31. oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14, 51.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punktu un 46.pantu un likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 16. un 30.pantu

1. Apstiprināt 2019.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus
(1.pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2.pielikums).
1.pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 31. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.34

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 31. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.34
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.34 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1
„Valkas novada domes 2019.gada pamatbudžets””.
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2019.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
1.

Ieņēmumi

Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – ieņēmumi kopumā palielināti par EUR 26239.00 tajā skaitā :
1.1. Sakarā ar Sociālā aprūpes nama likvidēšanu (nodošanu nevalstiskai organizācijai “Latvijas
sarkanais krusts”) izslēgti iestādei plānotie ieņēmumi EUR 28600;
1.2. Sociālam dienestam palielināti ieņēmumi uzturēšanas maksu samaksai Sociālās aprūpes iestādēs
EUR 23000;
1.3. Pamatojoties uz domes lēmumu par komandējumu palielināti ieņēmumi pulciņiem par EUR 384;
1.4. Saņemts finansējums projektam “ Latvijas skolas soma” EUR 4830;
1.5. Saņemts finansējums Vijciema feldšeru punktam par pacientu mājas aprūpi EUR 1261;
1.6. Pamatojoties uz finanšu komitejas lēmumu palielināti ieņēmumi Ērģemes pagasta dzīvokļu
saimniecībai un Ērģemes pamatskolai kurināmā iegādei EUR 10000;
1.7. Pamatojoties uz finanšu komitejas lēmumu palielināts finansējums Vijciema sākumskolai darbības
nodrošināšanai EUR 10038;
1.8. Sakarā ar to, ka 2019.gadā netiek uzsākta ēku siltināšanai samazināti ieņēmumi, kas paredzēti
izmaksai SIA Valkas namsaimnieks” EUR 20000;
1.9. Saņemts valsts finansējums projektam “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībā” EUR
10000;
1.10.
Palielināts finansējums Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai projekta “Vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” neattiecināmo izmaksu segšanai
iegādei EUR 6785;
1.11.
Tūrisma informācijas centra ieņēmumi palielināti par EUR 7941;
2.

Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 80430.00 tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par EUR 12000.00 valdības iekšējā
parāda apkalpošanai;
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 81293.00 tajā skaitā:
2.2.1. Tūrisma informācijas birojam izdevumi palielināti izdevumi par EUR 10317.00, sadarbības
partnera finansējuma daļa Robežtirgū EUR 7297 un uzturēšanas izdevumiem EUR 3020;
2.2.2. Projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”
EUR 60976.00;
2.2.3. Izdevumi projektam “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībā” EUR 10000.00.
2.3. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti par EUR 14000.00
tajā skaitā:
2.3.1. Samazinātas neizmantotās subsīdijas komersantiem EUR 20000.00;
2.3.2. Izdevumu palielinājums Ērģemes dzīvokļu saimniecības kurināmā iegādei EUR 6000.00
2.4. Veselībai izdevumi palielināti par EUR 1261, VSAA finansējums par mājas vizītēm;
2.5. Kultūrai izdevumi palielināti par EUR 5214.00 tajā skaitā:
2.5.1. Saņemts finansējums projekta “Latvijas skolas soma” realizēšanai EUR 4830.00;

2.5.2. Valkas pašdarbības pulciņiem EUR 384.00;
2.6. Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 14038.00 tajā skaitā:
2.6.1. Ērģemes pamatskolas kurināmā iegādei EUR 4000.00;
2.6.2. Vijciema sākumskolas pirmskolas grupas izveidošanai un funkciju nodrošināšanai EUR
10038.00.
2.7. Sociālai aizsardzībai izdevumi samazināti par EUR 19376.00 tajā skaitā
2.7.1. Sakarā ar Sociālās aprūpes nama pāreju biedrībai “Latvijas sarkanais krusts”, izslēgti izdevumi
EUR 42376.00;
2.7.2. Palielināti izdevumi Sociālam dienestam uzturēšanas maksu samaksai Sociālās aprūpes
iestādēs EUR 23000.00.
3.

Finansēšana

Aizņēmumu pieaugums EUR 54191.00
Aizņēmums paredzēts projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā” īstenošanai.

52.§
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandējumu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš, A.Sjademe)
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome 2019.gada 30.oktobrī ir saņēmusi domes priekšsēdētāja iesniegumu ar lūgumu
viņu komandēt uz Briseli (Beļģijā) no 2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada 5.novembrim.
Brauciena mērķis: Brauciena mērķis – dalība Interreg Europe EPICAH projekta (Pārrobežu kultūras
mantojuma politikas instrumentu efektivitāte) organizētajā forumā par pierobežas reģionu tūrismu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta
un Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli vizītē uz Briseli (Beļģija) laikā
no 2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada 5.novembrim.
2. Apmaksāt domes priekšsēdētājam komandējuma dienas naudu 30% apmērā par lēmuma 1.punktā
minētajām 2 (divām) komandējuma dienām.
3. Domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt komandējuma atskaiti
Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

53.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai.
__________________________________________________________________
(I.Grandava, V.A.Krauklis, R.Rastaks)
Ar Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.323. tika noteikta kārtība , kādā īsteno
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena Izglītība, prasmes un mūžizglītība”
8.1.2. specifiskā atbalsta mērķi “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” un noteikts maksimāli
plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1247392.00 EUR.
2017.gada 15.maijā Valkas novada dome ir saņēmusi vēstuli Nr.01-14e/1915 no Izglītības un
zinātnes ministrijas “Atzinums par attīstības programmas investīciju plāna 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa
projekta ideju”, kura ir izvērtējusi Valkas novada pašvaldības iesniegto 2017.gada 28.aprīļa vēstuli Nr.39/17/752 “Par pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Par 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta idejām”,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumu Nr.614 ”Reģionālās attīstības atbalsta

pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība” 6.7.punktā un Ministru kabineta 2016.gada
24.maija noteikumu Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.1.2.specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi” 9.2.apakšpunktā un
11.punktā noteikto, Valkas novada pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā iekļauto 8.1.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta ideju.
2017.gada 20.jūnijā Valkas novada dome ir saņēmusi vēstuli no Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras “Uzaicinājums iesniegt 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi” projekta iesniegumu otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.
2018.gada 2.februārī Valkas novada dome ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
lēmumu “Par projekta iesnieguma Nr.8.1.2.0/17/I/25apstiprināšanu ar nosacījumu, kurš jāiesniedz līdz
01.03.2018.
2018.gada 20.martā Valkas novada dome ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
paziņojumu “Par projekta iesnieguma Nr. 8.1.2.0/17/I/25 nosacījumu izpildi (otrās atlases kārtas ietvaros) ”
ar lūgumu iesniegt dokumentus un informāciju līdz 03.04.2018.
2018.gada 9.aprīlī Valkas novada dome ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstuli
“Par vienošanās ar Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/17/I/025”.
2018.gada 13.aprīlī starp Valkas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta
vienošanās par projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā” īstenošanu.
2018.gada 25.jūlijā starp Valkas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgti
vienošanās Nr.8.1.2.0/17/I/025 grozījumi Nr.1.
2018.gada 26.novembrī starp Valkas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgti
vienošanās Nr. 8.1.2.0/17/I/025 grozījumi Nr.2.
Projekta ietvaros tiks izveidota moderna, mūsdienām atbilstoša mācību iestāde, kurai būs nodrošināta
Ausekļa ielas korpusā 2. stāva pilnīga pabeigtība, Raiņa ielas korpusā 1. stāva pilna pabeigtība, izbūvēts
jauns un moderns internāts, iegūstot ergonomisku mācību vidi. Skolēniem būs iespēja izmantot ikdienas
darbā mūsdienām atbilstošas un interaktīvas iekārtas, kādas mūsdienu bērnam ir nepieciešamas un spēj
piesaistīt tā uzmanību mācību procesam. Projekta ERFA finansējums ir 1247392.00 EUR.
Projekta realizācija uzsākta 2018. gada februārī un turpināsies līdz 2019. gada decembrim (ieskaitot).
Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā
vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, sekmējot uzraudzības rādītāju sasniegšanu.
Sasniedzot mērķi tiks nodrošināta Valkas novada izglītības iestāžu kvalitatīva un iekļaujoša izglītība, kas ir
pamats iedzīvotāju labklājībai un ilgtspējīgai novada izaugsmei.
Projekta ietvaros tiks nodrošināta ergonomiska mācību vide, modernas un mūsdienu tehnoloģijām
atbilstošas IKT tehnoloģijas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa un Raiņa ielas korpusos, kā arī
sākumskolā. Veicinot skolēnu pieaugumu Valkas pilsētā, tiks izbūvēts moderns, mūsdienu prasībām
atbilstošs internāts. Paredzētā mērķa grupa ir 1.-7. un 8.-12. klašu skolēni.
Projekta mērķa grupa ir:
1. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni:
1.1. Ausekļa ielas korpusa skolēni, kuriem tiks nodrošināta ēkas 2. stāva pilnīga pabeigtība, izveidojot 4
pilnībā pabeigtas un modernizētas multifunkcionālas klases, kur 1.-7.klašu skolēniem būs iespēja mācīties
mūsdienīgā vidē, izmantot ergonomiskas un atbilstošas mēbeles, kā arī lietot un ikdienā izmantot jaunākās
IKT tehnoloģijas mācību priekšmetos.
1.2. Raiņa ielas korpusa skolēniem tiks nodrošināta 1. stāva pilnība pabeigtība, izveidojot multifunkcionālu
telpu, kura būs plaša, ar iespējām ikdienā viegli pārveidot darba vietas no individuālām līdz darbam grupās
vai aplī, ērti pārbīdot galdus, krēslus, savienojieties kopā, darbam grupās izmantot telpas dažās vietas,
viens otram netraucētu, tajā pašā laikā, pielietojot un pēc vajadzībām izmantojot piedāvāto IKT tehnoloģiju
iespējas,
kas
nodrošinātas
šajā
telpā.
1.3. Sākumskolas skolēniem būs iespēja izmantot interaktīvo ekrānu, padarot ikdienas mācību procesu
interesantāku un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu, ko prasa skolēnu vēlmes un darbs ikdienā.
2. Internāta pārbūves rezultātā būs izveidots un modernizēts jauns un mūsdienu prasībām atbilstošs
internāts, kur jauniešiem būs nodrošinātas divvietīgas istabiņas ar tualetes un dušas telpu, iekārtota virtuve,
mācību telpa, atpūtas telpa, saimnieciskā telpa.
Projektā plānotās aktivitātes :
1. Materiālu, aprīkojuma, iekārtu izmaksas – 394 850.66 EUR (noslēgti līgumi un vienošanās,
samaksa veikta daļēji);
2. Būvniecības projektēšanas izmaksas – 59 066.21 EUR (veikta samaksa);
3. Būvuzraudzība un autoruzraudzība internāts – 28 773.8 EUR (noslēgti līgumi, samaksa veikta
daļēji)
4. Būvuzraudzība Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (divi korpusi) – 3 121.80 EUR (noslēgts līgums,
veikta samaksa);
5. Būvdarbu izmaksas internāts – 1 601 510.32 EUR (noslēgts līgums, samaksa veikta daļēji);
6. Būvdarbu izmaksas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (divi korpusi) – 477 786.10 EUR (noslēgts
līgums, veikta samaksa);

7. Neparedzētie izdevumi – 73 376 EUR.
Kopā projekta izmaksas 2 638 484.89 EUR.
Valkas novada dome ir uzsākusi projekta realizāciju, ir veikti iepirkumi un noslēgti šādi līgumi:
1. Internāta būvprojekta izstrāde – SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, līguma Nr. VND/4-22/16/460
no 30.12.2016 – 35 390.81 EUR;
2. Internāta būvniecība – SIA “Woltec”, līgums Nr. VND/4-22/18/22 no 23.01.2018, līguma grozījumi Nr.
VND/4-22/18/172 no 10.05.2018.) – 1 601 510.32 EUR;
3. Internāta autoruzraudzība – SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, līgums Nr. VND/4-22/18/24 no
24.01.2018) – 4 598.00 EUR;
4. Internāta būvuzraudzība – Pilnsabiedrība “Akorda&KPR”, līgums Nr. VND/4-22/18/38 no 31.01.2018.
– 24 175.80 EUR;
5. Internāta mēbeļu specifikācijas izstrāde – autorlīgums ar Justīni Kati Bušu, līguma Nr. VND/422/18/149 no 18.04.2018. – 1166.67 EUR;
6. Skolas būvprojekta izstrāde – SIA “JD projekts”, līgums Nr. VND/4-22/17/258 no 28.06.2017. –
22 675.40 EUR;
7. Skolas būvniecība – SIA “Evento”, līguma Nr. VND/4-22/18/175 no 15.05.2018. – 477 786.10EUR;
8. Skolas būvuzraudzība – SIA “Warss+”, līguma Nr. VND/4-22/18/178 no 18.05.2018. – 3121.80EUR;
9. Skolas mēbeļu iegāde – SIA “A A Active”, līguma Nr. VND/4-22/18/214 no 21.06.2018. – 102 200.01
EUR;
10. IKT iepirkums EISā – vispārīgās vienošanās Nr. VRAA 2016/37/AK/CI-106, pasūtījuma Nr.
VALKA/2018/51, Nr. VALKA/2018/52, Nr. VALKA/2018/53, Nr. VALKA/2018/54 – 140 497.88 EUR;
11. IKT iepirkums – SIA “Certes.lv”, līguma Nr. VND/4-22/18/276 no 10.09.2018. – 26 846.44EUR;
12. IKT iepirkums EISā – vispārīgās vienošanās Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PG, pasūtījuma Nr.
VALKA/2018/90 – 4 232.58 EUR;
13. Iepirkums internāta mēbeļu un sadzīves tehnikas iegādei, piegādei un uzstādīšanai - identifikācijas
Nr.VND 2019/1K 76379.19 EUR;
14. Datortehnikas iepirkums EISā – vispārīgā vienošanās Nr.VRAA 2016/37/AK/CI-106, pasūtījuma
nr.VALKA/2019/27 no 21.05.2019 41307.75 EUR;
15. Datortehnikas iepirkums 05.08.2019 SIA “Certes.lv” 12036.70 EUR;
16. Cenu aptauja mēbeļu izgatavošanai SIA “Kore AG” 11260.50 EUR.
17. Iepirkums IT laboratorijas izveidošanai SIA “Valkas Būvnieks” 28181.41 EUR
Kopā noslēgtie līgumi un veikti iepirkumi 2613367.36 EUR;
Saņemts ES finansējums 1182087.36 EUR;
Pašvaldības līdzfinansējums 14349.43 EUR;
Saņemti aizņēmumi 2017. un 2018. un 2019.gados 1388749.16 EUR;
Nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē 28181.41 EUR projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu
2019.gadam” 15.panta 1.punkta 1.apakšpunktam.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz 28181.41 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši viens simts astoņdesmit viens euro, 41
cents) projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”
realizācijai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža, desmit gadu laikā, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada
procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi.
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

54.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 9.septembra lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas
centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – TownCentreDevelopment”,
Nr.Est-Lat 51) realizācijai” (protokols Nr.12)
________________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, I.Grandava)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 21.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
E.Miška, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2019.gada 9.septembra lēmumā “Par aizņēmuma
ņemšanu Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projekta “Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra
attīstība” (“Valga – Valka Twin – TownCentreDevelopment”, Nr.Est-Lat 51) realizācijai” (protokols Nr.12),
izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu 2019. un 2020.gadā attiecināmo izmaksu apmaksai līdz 2906
601,75 EUR (divi miljoni deviņi simti seši tūkstoši seši simti viens euro 75 centi) projekta “Valgas –
Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – TownCentreDevelopment”), Nr.EstLat 51 realizācijai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.”
Sēdes slēgtā daļa no plkst.11:35 līdz plkst.12:00.

Sēde slēgta 2019.gada 31.oktobrī, plkst.12:00.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

