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Sēde tiek organizēta attālināti, videokonferences formātā

Nr.15

Sēde sasaukta 2020.gada 26.novembrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2020.gada 26.novembrī plkst.10:00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas juriste Līga Čukure.
Piedalās deputāti:
Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ, Andris
DAINIS, Maruta STABULNIECE, Vilmārs VESINGI, Viesturs ZARIŅŠ, Sandra PILSKALNE, Aivars GAILIS, Aivars
SJADEME, Dace BAŠĶE.
Nepiedalās deputāti:
Jānis ANŽE – aizņemts pamatdarbā;
Kristaps SULA - aizņemts pamatdarbā;
Varis JUŠKEVIČS - aizņemts pamatdarbā.
Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieki:
Vilnis Vilguts – Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
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
Gints Stālmeisters - Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs
Signe Lorence - Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja vadītāja
Anda Mičule - Sēžu protokolu vadītāja
Uzaicināti: nav.
Domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi un ierosina iesniegto darba kārtību
papildināt ar 11.lēmuma projektu “Par Valkas novada domes kārtējo sēdi 2020.gada decembrī”; 12.lēmuma
projektu “Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 30.septembra lēmumā “Par atbalsta pasākumiem
iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un
ūdensapgādes tīkliem” (prot. Nr.12. 1.§)”; 13.lēmuma projektu “Par Valkas novada domes saistošo noteikumu
Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības budžets 2020.gadam”” apstiprināšanu”; 14.lēmuma projektu “Par vieglās pasažieru automašīnas
Chrysler Grand Voyager pārdošanu par brīvu cenu”; 15.lēmuma projektu “Par Aijas Oliņas atkārtotu ievēlēšanu
Valkas novada bāriņtiesas sastāvā”;
16.lēmuma projektu “Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta
Nr.9.3.1.1/18/I/015 “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” īstenošanai”. Deputāti atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš,

S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav nobalso iekļaut iepriekš minētos
domes lēmumu projektus domes sēdes darba kārtībā.
Atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par nekustamo īpašumu Ērģemes pagastā „Vecstintes” un “Zemītes” atsavināšanas ierosinājuma
izskatīšanu.
2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Valkas pagastā “Latnieki”.
3. SIA “VALDRO AGRO” iesnieguma izskatīšana par zemes vienību atsavināšanu.
4. Par Ginta Stālmeistera ievēlēšanu Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu komisijas locekļa
amatā.
5. Par izbūvētā centralizētās kanalizācijas tīkla Puškina ielā, Valkā iekļaušanu Valkas novada domes bilancē
un vērtības kompensāciju komunālo maksājumu veidā.
6. Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu
amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 60.pielikumā.
7. Par projekta “Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana” izstrādi un
līdzfinansēšanu.
8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektam “Militārais Mantojums”.
9. Par saistošo noteikumu Nr._ „Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra
saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada
pašvaldībā”” apstiprināšanu.
10. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
11. Par Valkas novada domes kārtējo sēdi 2020.gada decembrī.
12. Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 30.septembra lēmumā “Par atbalsta pasākumiem
iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem
kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem” (prot. Nr.12. 1.§).
13. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada
20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam””
apstiprināšanu.
14. Par vieglās pasažieru automašīnas Chrysler Grand Voyager pārdošanu par brīvu cenu.
15. Par Aijas Oliņas atkārtotu ievēlēšanu Valkas novada bāriņtiesas sastāvā.
16. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta Nr.9.3.1.1/18/I/015 “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas
novadā” īstenošanai.

1.§
Par nekustamo īpašumu Ērģemes pagastā „Vecstintes” un “Zemītes”
atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada domē ir saņemts ***, dzīvo: ***, iesniegums ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru
zemes vienību Ērģemes pagastā, “Vecstintes”, kadastra apzīmējums 9452 003 0119 un “Zemītes”, kadastra
apzīmējums 9452 003 0100, atsavināšanai.
Zemes vienība Ērģemes pagastā, “Vecstintes”, kadastra apzīmējums 9452 003 0119, platība 0.5ha,
pieder Valkas novada domei, ko apliecina ieraksts Vidzemes rajona tiesas Ērģemes pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.1000 0057 8262.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Ir spēkā esošs zemes nomas līgums ar ***, bet nomniecei nav pirmpirkuma tiesību. Bez tam savā
iesniegumā *** ir norādījusi, ka neiebilst pret nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja tas paātrina
atsavināšanas procedūru.
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.,
minētā zemes vienība atrodas lauksaimniecības zemes teritorijā, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu
aizsardzības zonā.
*** neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļā minētajiem
gadījumiem, lai viņai būtu tiesības ierosināt pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons ierosina nodot minēto zemes vienību
atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, pašvaldības mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē.
Savukārt zemes vienība “Zemītes”, kadastra apzīmējums 9452 003 0100, platība 4.2ha, ir rezerves
zemes fondā reģistrēts zemes gabals, par kuru līdz šim nav pieņemts pašvaldības lēmums, ka šo zemes vienību
būtu nepieciešams reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
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 “Zemītes” atrodas lauksaimniecības un meža zemes teritorijā, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta
ainavu aizsardzības zonā.
Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikts, ka valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes
reformas pabeigšanas piederošo un piekritīgo zemi izvērtē Ministru kabinets noteiktajā kārtībā divu gadu laikā
pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības
administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.
Zemes pārvaldības likuma 17.panta 1.daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru
kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz
vietējās pašvaldības vārda.
Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikts, ka zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā
daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā
ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi
par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā
teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
Pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā (turpmāk – Lēmums) pieņemšanas, pašvaldībai jākonstatē šādu
nosacījumu iestāšanās:
1) ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā attiecīgajā pašvaldības
administratīvajā teritorijā - Ministru kabinets 09.09.2015. izdevis rīkojumu Nr.540 “Par Zemes reformas
pabeigšanu Valkas novada lauku apvidū” un 09.09.2015. rīkojumu Nr.495 “Par zemes reformas
pabeigšanu Valkas novada Valkas pilsētā”.
2) pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves
zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai noteiktais 2 gadu izvērtēšanas termiņš ir pagājis.
3) pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu
par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu piederību vai piekritību” 8.1.apakšpunktu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju
un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts (turpmāk – izvērtētais saraksts) -Izvērtējuma tabula
06.04.2017. publicēta Valsts zemes dienesta mājas lapā http://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibasjomas/zemes-reforma/izvertesana).
4) izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij
vai pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves
zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai
piekritību” 8.1.apakšpunktu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē 06.04.2017. publicēta ministriju un pašvaldības
izvērtētais rezerves zemju saraksts. Izvērtētajā sarakstā pie lēmuma 1.punktā minētajām zemes vienībām nav
izdarītas atzīmes ne par tās piekritību pašvaldībai, ne arī kāda no Ministrijām tās atzīmējušas kā nepieciešamas
valsts funkciju realizēšanai.
Lai gan zemes reformās laikā, vairākas no lēmumā minētājām zemes vienībām tika nodotas reģistrēšanai
uz valsts vārda, līdz pat šī lēmuma pieņemšanas dienai valsts nav izmantojusi šo iespēju attiecībā uz šajā lēmumā
minēto zemes vienību “Zemītes”, nav arī veikti attiecīgi atzīmējumi zemes izvērtējumu sarakstā, līdz ar to
secināms, ka pašvaldība, lai veicinātu zemes īpašuma tiesību sakārtošanu, ir tiesīga lemt par minētās zemes
vienības piekritību pašvaldībai.
Pašvaldības ekonomiskais pamatojums ir manta. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai. To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama
iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju
vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 13.novembra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 2.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas, 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas;
10.panta, 13.panta; Zemes pārvaldības likuma 13.panta pirmās daļas 13.punkta un 17.panta pirmo daļas un
sestās daļas, Noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes
gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 3.2.apakšpunkta,
6.punkta, 7.2.apakšpunkta un 12.punkta, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punkta un 4. ¹ panta otrās daļas 5.punkta un likuma „Par

pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav, Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, apstiprināt, ka Valkas novada domei piekrīt
un uz pašvaldības vārda ierakstāma zemesgrāmatā zemes vienība Ērģemes pagastā “Zemītes”, kadastra
apzīmējums 9452 003 0119, platība 4.2ha, saglabājot zemes vienībai reģistrēto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, paredzot līdzekļu zemes vienības kadastrālajai uzmērīšanai no 2021.gada budžeta.
2. Pēc šī lēmuma 1.punktā minētās zemes vienības īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, atkārtoti
izskatīt jautājumu par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu.
3. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā „Vecstintes”, kadastra numurs
9452 003 0119, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 003 0119, platība 0.5ha,
atsavināšanas procedūru, nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
4. Izbeigt pirms termiņa ar *** noslēgto zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452
003 0119, platība 0.5ha, nomu.
5. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas
funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma “Vecstintes” novērtēšanu un sagatavot izsoles noteikumus,
minētās zemes vienības atsavināšanai.
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.

2.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Valkas pagastā “Latnieki”
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Atbilstoši Valkas novada domes 2020. gada 24.septembra sēdes lēmumam “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma Valkas pagastā “Latnieki” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.11,16.§),
2020.gada 13.novembrī plkst.9.00 notika nekustamā īpašuma mutiska izsole, kuras gaita tika protokolēta
noformējot izsoles protokolu Nr.1, kopumā uz divām lapām. Tika izsolīts Izsoles objekts: nekustamais īpašums
Valkas pagastā “Latnieki”, kadastra numurs 9488 010 0024, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9488 010 0103, platība 1.24ha.
Nosacītā cena (sākotnējā cena) 2750,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi).
Sludinājumi par iepriekš minētā nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanu tika publicēti
02.10.2020. oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un 29.09.2020. laikrakstā „Ziemeļlatvija”, kā arī Valkas
novada tīmekļvietnē www.valka.lv, sadaļā “pašvaldība – sludinājumi - izsoles”.
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēta viena persona – zemnieku saimniecība “Kalnieši”, reģistrācijas
Nr.43901004254, savā iesniegumā kā zemes vienības turpmākās izmantošanas mērķi norādot –
lauksaimniecība.
Pretendents iesniedzis Izsoles noteikumu 4.2. punktā minētos dokumentus un tika reģistrēts Izsoles
dalībnieku sarakstā.
Pretendents iemaksājis drošības naudu 275.00 EUR (divi simti septiņdesmit pieci euro) un reģistrācijas
maksu 30.00 EUR apmērā.
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr. 1, augstākā nosolītā cena par minēto nekustamo īpašumu ir: 2850.00
EUR (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi), kuru nosolīja vienīgais izsoles dalībnieks zemnieku
saimniecība “Kalnieši”, kuru pārstāv īpašniece ***.
Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda 275.00 EUR.
Ņemot vērā to, ka pircējs ir izvēlējies veikt pilnas pirkuma summas apmaksu izsoles noteikumu 7.1.1.
punktā noteiktajā kārtībā “maksāt ar tūlītēju samaksu”, Pircējam mēneša laikā no Rēķina izsūtīšanas dienas ir
jāsamaksā par nosolīto objektu, saskaņā ar Valkas novada domes piestādīto rēķinu.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Valkas novada domē 2020.gada 16.novembrī ir saņemts zemnieku saimniecības “Kalnieši”, reģistrācijas
Nr.43901004254, maksājums 2575.00 EUR apmērā, kas apliecina, ka ir veikta pilna pirkuma summas (2850,EUR) apmaksa un atbilstoši Izsoles noteikumu 6.4. punktam, ir apstiprināmi Izsoles rezultāti.
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no 2020.gada 13.novembra Izsoles protokola Nr.1, Izsoles
noteikumiem (apstiprināti ar Valkas novada domes 2020.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokols
Nr.11,16.§)), Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 18, 19., 30.panta 1. 1.daļas , likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta, 21. panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš,
S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav, Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – “Latnieki”, Valkas pagastā, Valkas novadā, kadastra numurs 9488 010 0024,
izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju zemnieku saimniecību “Kalnieši”, reģistrācijas
Nr.43901004254, pārstāv īpašniece ***, kura izsolē nosolīja augstāko cenu 2850.00 EUR (divi tūkstoši astoņi
simti piecdesmit euro, 00 centi).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar zemnieku saimniecību “Kalnieši”, reģistrācijas Nr.43901004254, par nekustamo
īpašumu “Latnieki”, Valkas pagastā, Valkas novadā, kadastra numurs 9488 010 0024, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0103, platība 1.24ha.
3. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma
līgumu, ņemot vērā, ka zemnieku saimniecība “Kalnieši”, reģistrācijas Nr.43901004254, līdz pirkuma līguma
noslēgšanai ir veikusi pilnu pirkuma summas apmaksu par lēmuma 2.punktā minēto Pirkuma objektu.
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 apstrīdēts Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras
tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
3.§
SIA “VALDRO AGRO” iesnieguma izskatīšana par zemes vienību atsavināšanu
_____________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata SIA “VALDRO AGRO”, reģistrācijas numurs 40003372022, juridiskā adrese: Meža iela 4, Valka,
Valkas novads, 2020.gada 19.oktobra iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai pašvaldības zemes gabalu
Valkā, Varoņu iela 51B, kadastra numurs 9401 007 0241, Valkas pagastā Meža iela 4, kadastra numurs 9488
006 0120 un daļu no zemes gabala Valkā, Meža iela 4. kadastra numurs 9401 007 0132 aptuveni 0.69ha platībā,
kā arī izvērtēt Meža ielas reālo novietojumu dabā.
1. Zemes vienība Varoņu ielā 51B, 9401 007 0241, platība 0.12ha (1.pielikums), ir starpgabals, nav veikta
kadastrālā uzmērīšana, nav nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Atbilstoši “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 44.panta 8.daļai, zemes starpgabalu, kuram
nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes starpgabalu, kurš ir nepieciešams,
lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt:
1) tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals;
2) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, ja viņi vēlas nopirkt arī
zemesgabalu, uz kura atrodas viņiem piederošā ēka (būve), un šai zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals.
Minētais zemes gabals atrodas starp nekustamiem īpašumiem:
1) Kronvalda iela 6A, pieder pašvaldībai;
2) Meža iela 8A, pieder valstij, izpērk SIA “VALDRO AGRO”.
Kaut gan ir iespējams nodot atsavināšanai, šobrīd ir jāparedz līdzekļi zemes vienības uzmērīšanai un
īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Tikai pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, atkārtoti jāizvērtē vai zemes vienību nodot
atsavināšanai, vai tā pievienojama pie pašvaldības nekustamā īpašuma Valkā, Kronvalda iela 6A
2. Zemes vienība Meža iela 4, 9488 006 0120, platība 1.01ha
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0120 nosaukums ir “Noliktava”, Valkas pagasts, Valkas
novads (2.pielikums).
Uz zemes vienības atrodas ēkas, kuru piederība nav noskaidrota.
Uz lēmuma pieņemšanas brīdi nav veikta zemes gabala kadastrālā uzmērīšana, nav nostiprinātas īpašuma
tiesības zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Uz zemes vienības atrodas ēkas/būves, kuru piederība nav noskaidrota.
Atbilstoši “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 44.panta 4.daļai, Publiskai personai piederošu
zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma
daļām).
3. Zemes vienības daļa Meža iela 4, 9401 007 0132, 0.69ha
Zemes gabals Valkā, Meža iela 4, kadastra apzīmējums 9401 007 0132, kopējā platība 13136 m 2, saskaņā ar
Valkas novada domes Zemes komisijas 2017.gada 8.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 5.§) “Par rezerves
zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piekritību
Valkas novada pašvaldībai”, ir atzīts kā starpgabals (3.pielikums).
Zemes gabala lietošanas mērķis – Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
Uz zemes gabala atrodas arī daļa no pašvaldībai piederošās Meža ielas teritorijas, kas nav izdalīta kā
atsevišķa zemes vienība.
Lai ietaupītu pašvaldības budžeta līdzekļus, kā arī, lai nebūtu problēmu ar piekļūšanas iespēju nodrošināšanu
vairākām zemes vienībām un vēlāk nebūtu jāizstrādā Zemes ierīcības projekti, pirms zemes vienības kadastrālās
uzmērīšanas darbu veikšanas būtu lietderīgi zemes vienību sadalīt, nosakot Meža ielas uzturēšanai
nepieciešamo teritoriju.

Zemes ierīcības likuma 8.pants nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības
projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemesgabalu robežu pārkārtošanai, zemesgabalu
apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai,
piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemesgabalam, pārejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes
platībām u.c. Bez tam, likuma Pārejas noteikumos ir noteikts, ka līdz zemes pirmreizējai ierakstīšanai
zemesgrāmatā, lēmumu par zemes vienību sadalīšanu pieņem pašvaldība, pievienojot lēmumam grafisko
pielikumu ar zemes vienības robežu pārkārtošanas risinājumu.
4. Meža ielas reālais novietojums dabā
Zemes reformas laikā daļa no Meža ielas teritorijas tika nodota īpašumā zemes īpašuma tiesību
atjaunotājam. Tāpat, laika gaitā, iespējams, ir zudušas Meža ielas faktiskās kontūras kā reālai ielai dabā (Pie
Dzirnavnieku teritorijas – aizaugusi).
Tomēr saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 7.pantu, pašvaldībai ir jānodrošina piekļuves iespējas pie
visiem zemes gabaliem un objektiem, un fakts, ka šobrīd iela neizskatās pēc “ielas”, nenozīmē, ka nākotnē šajā
ielai paredzētajā vietā, tā nevarētu tikt izbūvēta.
Vadoties no Zemes pārvaldības likuma 8.1.panta 2. daļas, pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu pašvaldība
nosaka pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā.
Ņemot vērā, ka spēkā esošajā Valkas novada teritorijas plānojumā ir noteikts Meža ielas izvietojums, nav
tiesiska pamata šobrīd izvērtēt Meža ielas faktisko novietojumu dabā.
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Saimniecisko lietu komitejas 2020.gada 16.novembra lēmuma
(sēdes protokols Nr.9, 3.§) un Finanšu komitejas 2020.gada 16.novembra lēmuma (sēdes protokols Nr.12, 3.§),
Zemes pārvaldības likuma 7.panta, 8.1.panta 2. daļas, Zemes ierīcības likuma 8.panta un Pārejas noteikumu
1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –
12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš,
S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes vienību Valkā, Varoņu iela 51B, kadastra apzīmējums
9401 007 0241, platība 0.12ha, paredzot tās kadastrālajai uzmērīšanai finanšu līdzekļus no 2021.gada
budžeta.
Pēc zemes vienības Valkā, Varoņu iela 51B, kadastra apzīmējums 9401 007 0241 īpašuma tiesību
nostiprināšanas zemesgrāmatā, izvērtēt jautājuma par tā turpmāko izmantošanu.
Līdz ēku, kas atrodas uz zemes vienības Valkas pagastā “Noliktava”, īpašuma tiesību noskaidrošanai, atlikt
jautājumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0120, nodošanu atsavināšanai,
izskatīšanu.
Sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Valkā, Meža iela 4, kadastra apzīmējums 9401 007 0132,
kopējā platība 1.3136ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes vienību dabā uzmērot, (skat. Pielikums 4):
4.1. atdalot Meža ielas uzturēšanai nepieciešamo platību 0.4ha platībā, vairāk vai mazāk cik izrādīsies
zemes gabalu uzmērot dabā, nosakot jaunizveidotajam zemes gabalam nosaukumu Meža iela, Valka,
Valkas novads, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
4.2. zemes vienības daļu 0.06ha platībā, izveidojot to kā atsevišķu zemes vienību - starpgabalu, piešķirot tai
nosaukumu un adresi Meža iela 4E, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve (kods 1001);
4.3. zemes vienības daļu 0.2758ha platībā, izveidojot to kā atsevišķu zemes vienību - starpgabalu, piešķirot
tai nosaukumu un adresi Meža iela 4D, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001);
4.4. atlikušai zemes vienības daļai 0.6ha platībā, saglabājot nekustamā īpašuma adresi un nosaukumu
Meža iela 4, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods
1001).
Šī lēmuma 4.punktā minētā jaunizveidotās zemes vienības reģistrējamas zemesgrāmatā uz Valkas novada
pašvaldības vārda.
Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkā, Meža iela 4, sastāvā esošās jaunizveidotās zemes vienības
(starpgabala) ar platību 0.06ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā,
atsavināšanas procedūru, paredzot tā kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus no
2021.gada budžeta.
Pēc lēmuma 4.2.minētās zemes vienības reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas, organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus tās izsolei.
Jautājums par Meža ielas reālo izvietojumu dabā, var tikt skatīts jauna Teritorijas plānojuma vai tā grozījumu
izstrādes ietvaros, ja tiks saņemts atbilstošs iesniegums.
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 Valkas novada domē (Semināra
ielā 9, Valka, Valkas novads LV 4701).

1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 26.novembra
lēmumam (prot. Nr.15., 3.§)
Zemes vienības Valkā, Varoņu iela 51B,
kadastra apzīmējums 9401 007 0241
IZVIETOJUMA SHĒMA

2.pielikums Valkas novada domes 2020.gada
26.novembra lēmumam (prot. Nr.15., 3.§)
Zemes vienības Valkas pagastā “Noliktava”,
kadastra apzīmējums 9488 006 0120
IZVIETOJUMA SHĒMA

3.pielikums Valkas novada domes 2020.gada
26.novembra lēmumam (prot. Nr.15., 3.§)
Zemes vienības Valkā, Meža iela 4, kadastra apzīmējums 9401 007 0132
IZVIETOJUMA SHĒMA

4.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 26.novembra
lēmumam (prot. Nr.15., 3.§)
Zemes vienības Valkā, Meža iela 4,
kadastra apzīmējums 9401 007 0132
SADALES SHĒMA

5.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 26.novembra
lēmumam (prot. Nr.15., 3.§)
Meža iela, Valka, Valkas novads
IZVIETOJUMA SHĒMA

4.§
Par Ginta Stālmeistera ievēlēšanu
Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu komisijas locekļa amatā
(V.Zariņš)
2020.gada 30.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr. 2, 40.§) atbrīvot bijušo Valkas
novada domes izpilddirektora vietnieku - Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Gunti Bašķi no
Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu komisijas locekļa amata.
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības nolikumu Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu
komisija sastāv no 5 (pieciem) locekļiem.
Pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas ar G.Bašķi par Valkas novada domes izpilddirektora vietnieku
- Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāju tika apstiprināts Gints Stālmeisters, tāpēc ir priekšlikums
G.Stālmeisteru ievēlēt par Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu komisijas locekli.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2020.gada 16.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET nav, ATTURAS – nav, Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Gintu Stālmeisteru Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu komisijas locekļa amatā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5.§
Par izbūvētā centralizētās kanalizācijas tīkla Puškina ielā, Valkā iekļaušanu Valkas novada domes bilancē
un vērtības kompensāciju komunālo maksājumu veidā
____________________________________________________________________
(V.Zariņš, I.Grandava, V.A.Krauklis, A.Sjademe)
2020.gada 9.novembrī ir saņemts *** 2020.gada 9.novembra iesniegums, kurā norādīts, ka viņš par
saviem līdzekļiem ir izbūvējis kanalizācijas infrastruktūru, kas pāriet Valkas novada domes īpašumā, lai būtu
iespējams pieslēgt kanalizāciju iesniedzējam piederošajam īpašumam Puškina ielā 15 un nekustamajiem
īpašumiem Puškina iela 17 un Puškina iela 19, Valkā. Iesniegumā lūgts kompensēt iztērētos līdzekļus 100%
apmērā ar patērētajiem komunālajiem maksājumiem. Iesniegumam pievienots SIA “Vārpas 1” rēķins 2819,30
EUR apmērā, maksājuma uzdevums par veiktā rēķina apmaksu un kanalizācijas tīkla shēma.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde;
sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Valkas pilsētā trīs kārtās ir ieviesti ūdenssaimniecības projekti, bet nav bijusi iespēja radīt infrastruktūru,
lai pilnīgi visiem nekustamajiem īpašumiem būtu iespēja pieslēgties pie centralizētā ūdensvada un kanalizācijas.
Tāda iespēja netika radīta arī nekustamajiem īpašumiem Puškina ielā 15, 17, un 19. Puškina ielas 15, Valkā
īpašnieks *** izrādīja iniciatīvu pagarināt centralizētās kanalizācijas tīklu, lai minētajiem nekustamajiem
īpašumiem nodrošinātu kanalizācijas pieslēgšanās iespējas, nododot izbūvēto infrastruktūru Valkas novada
domei.
Valkas novada domei kā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam ir svarīgi, lai palielinātos
pieslēgumu skaits, tādēļ šī ir viena no iespējām, kā veicināt nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajiem
tīkliem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2020.gada 16.novembra sēdes
lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 5.§), Finanšu komitejas 2020.gada 16.novembra sēdes lēmumu (sēdes protokols
Nr.12, 9.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta un Civillikuma 1846.panta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt izbūvētās centralizētās kanalizācijas tīkla izpilduzmērījumu un iekļaut Valkas novada domes bilancē
izbūvēto centralizēto kanalizācijas tīklu Puškina ielā, Valkā (shēma pielikumā) bilances vērtībā 2819,30 EUR.
2. Piemērot ieskaitu 100% apmērā no ūdens un kanalizācijas pakalpojumu aprēķinātajiem maksājumiem ***, līdz
tiek segts *** veiktais ieguldījums 2819,30 EUR (divi tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro un 30 centi)
apmērā par centralizētā kanalizācijas tīkla izbūvi Puškina ielā, Valkā, Valkas novadā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.,
77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā
(Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV–4201).
6.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu
amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 60.pielikumā
_________________________________________________________________
(V.Šaicāns, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2020.gada 6.novembrī saņēma Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītāja
V.Šaicāna iesniegumu par nepieciešamību no 2020.gada 1.decembra likvidēt amata vietu “Apkopēja” Zvārtavas
pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības darbinieku amata vietu un darba samaksas sarakstā, jo minētais
darbinieks atbildēja par telpu uzkopšanu un apkuri Valkas novada Zvārtavas pagasta “Dzērvītēs”, kur ģimenes
ārsts M.Ķire vairāk pacientus nepieņems.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 16.novembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.12, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkta
un 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Izdarīt Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 60.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Uzdot Personāla nodaļai sagatavot uzteikumu Zvārtavas pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības
likvidējamās amata vietas darbiniekam.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā 2020.gada 1.decembrī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 26.novembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.15, 6.§)
60.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

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

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Vadītājs

1

650.00

2.

Kapsētas pārvaldnieks

1

430.00

3.

Dažādu darbu strādnieks

0.75

430.00

7.§
Par projekta “Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana” izstrādi un
līdzfinansēšanu
___________________________________________________________________________________
(T.Simtiņš, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana
un attīstīšana” (“Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area”), kas paredzēts
iesniegšanai INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014 – 2020. Projekta mērķis ir
atjaunot esošo un izveidot jaunu, atraktīvu un kopēju infrastruktūru Latvijas – Igaunijas pierobežas Pedeles un
Varžupītes teritorijā.
Projekta ietvaros plānots atjaunot gājēju un riteņbraucēju takas no Sēlijas ielas līdz Latvijas-Igaunijas
robežai. Takas tiks atjaunotas abos Pedeles krastos, tās paredzēts izbūvēt no cietā seguma, teritorijā paredzēts
arī apgaismojums, videonovērošana, soli un atkritumu urnas. Kāpnes uz Putraskalnu tiks pārbūvētas ar ilgmūžīgu
materiālu, no kāpnēm tiks veidota laipa līdz pat Pedelei ar atpūtas platformu Pedelē. Pedelē (tuvāk Sēlijas ielas
tiltam) tiks uzstādīta strūklaka. Teritorijā (tuvāk Latvijas-Igaunijas robežai) tiks veikta apauguma novākšana (krūmu
un koku izciršana), lai no Putraskalna pavērtos patīkama ainava. Vēl projekta ietvaros paredzēts arī izveidot gājēju
un riteņbraucēju taku no cietā seguma no Raiņa ielas (esošā “Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”
projekta) līdz Semināra ielai. Šajā posmā tiks iztīrīta arī Varžupīte un uzstādīts apgaismojums, videonovērošana,
soli, atkritumu urnas un pergolas. Tiks rekonstruēts Semināra ielas tilts, izbūvēta caurteka zem tilta, atjaunots
asfalta segums uz tilta un uzstādītas jaunas tilta margas. Semināra ielas teritorijā plānots izbūvēt gājēju un
velobraucēju taku no cietā seguma un iztīrīt Varžupīti no Semināra ielas līdz privātās zemes teritorijai. Plānots
atjaunot bijušo robežsargu ēku, pielāgojot to, lai tajā varētu pārcelt Tūrisma informācijas biroju (TIB). Teritorijā ap
bijušo robežsargu ēku tiks izveidotas dažādas atraktīvas aktivitātes saistībā ar robežas tēmu. Teritorijā plānots
izveidot arī stāvlaukumu autobusiem un tūristu grupām, kuri ieradīsies uz TIB.
Apgaismojuma, solu, atkritumu urnu, margu vizuālie risinājumi būs sasaistīti ar projekta “Valgas – Valkas
Dvīņu pilsētas centra attīstība” risinājumiem, lai vizuālais tēls būtu vienots.
Projekta vadošais partneris ir Valgas pašvaldība. Projekta kopējais plānotais budžets ir 926 140.00 EUR,
t.sk., ERAF līdzfinansējums 787 216.73 EUR. Valkas novada dome un Valgas pašvaldība katra līdzfinansē
70 000.00 EUR, tādējādi Valkas novada domes budžets projektā sastāda 463 070.00 EUR. Projekta izmaksas tiks
precizētas pēc būvprojekta izstrādes un būvniecības iepirkuma.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020. gada 16. novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 5.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2. punkta, atklāti vārdiski balsojot

deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi,
V.Zariņš, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu “Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un
attīstīšana” (“Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area”), iesniegšanai
INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014 – 2020.
2. Kopējās projekta izmaksas 926 140.00 EUR (deviņi simti divdesmit seši tūkstoši viens simts četrdesmit euro),
t.sk., ERAF līdzfinansējums 787 216.73 EUR (septiņi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti sešpadsmit
euro, 73 centi).
3. Valkas novada domes budžets projektā sastāda 463 070.00 EUR (četri simti sešdesmit trīs tūkstoši
septiņdesmit euro), Valkas novada domes līdzfinansējums ir 70 000.00 EUR (septiņdesmit tūkstoši euro).
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

8.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektam “Militārais Mantojums”
_______________________________________________________________
(S.Lorence)
Projekta “Militārais Mantojums” (Military Heritage) Nr. Est-Lat156 ietvaros 2021.gadā Valkas pilsētā
paredzēts uzstādīt divas informatīvās plāksnes pie Valkas militārajiem pazemes bunkuriem Tālavas un Ausekļa
ielā, kopumā 4000.00 EUR (četri tūkstoši euro, 00 centi) vērtībā. Pēc projektā paredzētajiem termiņiem, stendus
plānots uzstādīt laika posmā no 01.05.2021. - 31.08.2021. Par dalību projektā nepieciešamais priekšfinansējums
ir 4000.00 EUR (četri tūkstoši euro, 00 centi), no kuriem 15% (600,00 EUR (seši simti euro, 00 centi)) ir mūsu, kā
Vidzemes Tūrisma asociācijas biedra, līdzfinansējums. Priekšfinansējuma atmaksa (85% no 4000.00 EUR) tiek
veikta saskaņā ar sastādīto līgumu pēc projektā paredzēto stendu uzstādīšanas. Vidzemes Tūrisma asociācija
kopā ar “Lauku Ceļotāju” un 24 citiem projektu partneriem no Latvijas un Igaunijas ir uzsākusi veidot Vidzemes
Militārās vēstures Tūrisma maršrutu, kurā vairāki objekti atrodas arī Valkas pilsētā un novadā. Projekta mērķi ir
izstrādāt un reklamēt vienu kopīgu pārrobežu militārā mantojuma tūrisma produktu, integrējot jaunus un esošus
individuālos militārā mantojuma tūrisma objektus Igaunijā un Latvijā, attīstīt vienu pārrobežu tīklu produkta
funkcionēšanai, tālākai attīstībai un reklamēšanai un uzlabot 36 militārā mantojuma tūrisma objektus. Projekts
veicinās sabiedrības izpratni par procesiem un notikumiem Latvijas un Igaunijas kopīgajā vēsturē pēdējo 100
gadu laikā.
Šobrīd Militārā mantojuma digitālajā kartē ir ievietoti kopumā 456 objekti Latvijā un Igaunijā, no kuriem
Valkas pilsētā un novadā iekļauti 8 objekti un 2 pasākumi. Informācijas apkopošanas darbs pie digitālās un
drukātās kartes papildināšanas turpinās.
Projekta vadošais partneris ir
Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku Ceļotājs”. Projekta kopējais budžets ir 1 928 992,39 EUR, no tā
ERAF Interreg Estonia-Latvia programmas ieguldījums ir 1 639 643,53 EUR un projekta partneru līdzfinansējums
ir 289 348,86 EUR. Valkas novada dome kā Vidzemes Tūrisma asociācijas biedrs, līdzfinansē 600.00 EUR.
Projekta periods ir 01.01.2020. - 31.12.2022.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 16.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 6.§), un vadoties no Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 8.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, S.Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties Projekta “Militārais Mantojums” (Military Heritage) īstenošanā Valkas pilsētas un novada teritorijā.
2. Piešķirt 2021.gada budžetā 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro, 00 centi) priekšfinansējumam projektam
“Militārais mantojums”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Tūrisma un informācijas birojs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

9.§
Par saistošo noteikumu Nr.25 „Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra
saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada
pašvaldībā”” apstiprināšanu
______________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 16.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 10.§) un
vadoties no Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturtās daļas, Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu un 15.punktu,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25 „Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra
saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā””
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.25 „Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra saistošajos
noteikumos Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”” 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
2020.gada 26.novembrī

Nr.25
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 26.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.15, 9.§.)

Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22
“Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
13.punktu un 15.punktu

Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sociālās palīdzības
pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā” šādus grozījumus:
1.

Svītrot 2.10.apakšpunktu.

2.

Svītrot 28.-30. un 32.punktu.

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.25
"Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par
sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības Valkas novada dome 2020.gada 29.oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.
pamatojums
23 “Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā”, kuros noteica Valkas

novada pašvaldības finansētos sociālo veidus, apjomu, piešķiršanas,
atteikšanas, saņemšanas, pārtraukšanas un samaksas kārtību. Sociālo
pakalpojumu skaitā ir atrunāts arī Zupas virtuves pakalpojums. Līdz ar to ir
nepieciešams svītrot no Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
Valkas novada pašvaldībā” punktus, kuros atrunāts ēdināšanas pakalpojums
Zupas virtuvē.
2. Īss projekta satura
izklāsts

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek izdarīti grozījumi Valkas novada domes
2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sociālās palīdzības
pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”, svītrojot 2.10., 28.-30. un
32.punktu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto
Nav ietekmes.
projekta ietekmi uz
sabiedrību (mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras nemainās.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

10.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
________________________________________________
(A.Dainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2020.gada 16.novembra 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 – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
V.Vesingi, V.Zariņš, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu dzīvokli
Rūjienas ielā 4-8,Valkā, kopējā platība 53,6 m 2, dzīvojamā platība 32,4 m2, 3 stāvs, dzīvokļa labiekārtotības
pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA „Valkas Namsaimnieks”.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas dzīvokli
Merķeļa ielā 15-67, Valkā, kopējā platība 35,1 m2, dzīvojamā platība 15,7 m 2, 4 stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu dzīvokli
Tālavas ielā 3-1, Valkā, kopējā platība 44,5 m 2, dzīvojamā platība 28,5 m 2, 1 stāvs, dzīvokļa labiekārtotības
pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts Administratīvajā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).

11.§
Par Valkas novada domes kārtējo sēdi 2020.gada decembrī
____________________________________________
(V.Zariņš)
Saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības
nolikums” 57.punktu, domes kārtējā sēde notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.10:00.
Tā kā Valkas novada domes kārtējā sēde šogad iekrīt svētku dienā, 31.decembrī, tad ir ierosinājums pārcelt
domes sēdi uz trešdienu, 2020.gada 30.decembri.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punkta un 27.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

Noteikt, ka nākamā Valkas novada domes kārtējā sēde notiek 2020.gada 30.decembrī, plkst.10.00, attālināti
videokonferences režīmā.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
12.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 30.septembra lēmumā “Par atbalsta pasākumiem
iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem
kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem” (prot. Nr.12. 1.§)
_________________________________________________________________________
(I.Grandava, V.A.Krauklis)

Valkas novada dome ir realizējusi trīs kārtas projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā” I, II
un III kārta. Lai nodrošinātu pieslēgumu izbūvi un veicinātu iedzīvotājus pieslēgties centralizētajiem
ūdenssaimniecības un sadzīves kanalizācijas tīkliem, pamatojoties uz Valkas novada domes 2020.gada 25.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”. Šobrīd pilsētā būtu nepieciešams pieslēgt vēl
290 ūdens un kanalizācijas pieslēgumus.
Lai īstenotu nekustamā īpašuma pieslēgumu pievienošanu centralizētajai sistēmai, plānots izlietot 66700
EUR (sešdesmit seši tūkstoši septiņi simti euro), no kuriem nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē – 50 025
EUR (piecdesmit tūkstoši divdesmit pieci euro), pašvaldības līdzfinansējums 25 % 16675 EUR (sešpadsmit
tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro). Līdz 2020. gada 31. decembrim tiktu izlietoti 20010 EUR (divdesmit
tūkstoši desmit euro), atlikusī summa tiktu izlietota 2021.gadā.
Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu ne mazāk kā 25% apmērā jeb 16675 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši
simti septiņdesmit pieci euro) no pašvaldības budžeta.
Valkas novada dome 2020.gada 30.septembrī pieņēma lēmumu “Par atbalsta pasākumiem iedzīvotāju
nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un
ūdensapgādes tīkliem” (prot. Nr.12. 1.§). Lai precizētu aizdevuma izlietošanas laiku, nepieciešams grozīt
2020.gada 30.septembra Valkas novada domes lēmumu, izsakot lēmuma 1.punktu jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz augstākminēto un, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.456 “Noteikumi par
nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes
mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 3.1.4.punktu un vadoties no likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izteikt Valkas novada domes 2020.gada 30.septembra lēmuma “Par atbalsta pasākumiem iedzīvotāju
nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un
ūdensapgādes tīkliem” (prot. Nr.12. 1.§), 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 50 025 EUR (piecdesmit tūkstoši divdesmit pieci euro) nekustamo
īpašumu pievienošanai centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, tai skaitā:
1.1. Aizdevums 15007,50 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi euro, 50 centi) nepieciešams 2020.gadā;
1.2. Aizdevums 35017,50 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši septiņpadsmit euro, 50 centi) nepieciešams
2021.gadā.”

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
13.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.26
„Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________________
(I.Grandava)
Saskaņā ar Valkas novada komiteju pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un struktūrvienību
iesniegumiem un faktisko izpildi, Pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu
priekšlikumi:
•
•
•
•

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;
Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, S.Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.26 „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada
20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.26 „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” 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
2020.gada 26. novembrī

Nr.26
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 26. novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.15, 13.§)

„Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam””
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 2020.gada Valkas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus
(1.pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2.pielikums).

1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 26. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.26

2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 26. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.26
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.26 „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam””.
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) komiteju pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2020.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• 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;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.
1.Ieņēmumi
1. Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem, kā
arī izvērtējot maksas pakalpojumu faktisko izpildi – ieņēmumi palielināti par 159076 EUR, tajā skaitā :
1.1. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta un pārējie projektu ieņēmumi 118250.00EUR;
1.2. Ieņēmumi maksas pakalpojumiem un citiem pašvaldības ieņēmumiem atbilstoši faktiskai izpildei
40826.00 EUR.
2.Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par 291962.00 EUR, tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par aizdevumu procentu un aizdevumu
apkalpošanas maksu pieaugumu pēc faktiskās izpildes - 2608.00 EUR.
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par 163140.00 EUR, tajā skaitā:
2.2.1. Pamatojoties uz Finanšu komitejas lēmumu piešķirti papildus līdzekļi degvielas un inventāra
iegādei struktūrvienībai “Autotransports Kārķu pagastā” 1050.00 EUR;
2.2.2. Samazināti izdevumi struktūrvienībai “Autotransports Valkas pagastā” par 1000.00 EUR,
pārceļot izdevumus uz Valkas pagasta komunālo saimniecību;
2.2.3. Attīstības un plānošanas nodaļai palielināti izdevumi par 20011.00 EUR Ūdensvada un
kanalizāciju sistēmu pieslēgumu līdzfinansēšanai;
2.2.4. Pamatojoties uz Finanšu komitejas lēmumu, palielināti izdevumi projekta ”Valkas – Valgas Dvīņu
pilsētas centra attīstība” par 12300.00 EUR;
2.2.5. Palielināti izdevumi projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā” realizēšanai par 5716.00 EUR;
2.2.6. Projekta “Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija” realizācijai piešķirti 4957.00EUR;
2.2.7. Uzsākts projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma
tehnoloģijām Valkas pilsētā”, kura realizēšanai plānots finansējums 107273.00 EUR;
2.2.8. Projekta “Ražošanas ēka Valkā Kalnamelderos” tehniskā projekta izstrādāšanai piešķirts
finansējums 12833.00 EUR;
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par 7300.00 EUR, tajā
skaitā :
2.3.1. Kārķu pagasta komunālajai saimniecībai, pamatojoties uz Finanšu komitejas lēmumu piešķirts
papildus finansējums 6300.00EUR;
2.3.2. Valkas pagasta komunālajai un ūdens un kanalizācijas nodaļai palielināts finansējums par
1000.00 EUR;
2.4. Kultūrai un sportam izdevumi samazināti par 764.00 EUR, tajā skaitā
2.3.1. Izdevumi no Sporta pasākumiem 1000.00 EUR pārcelti uz Sociālā dienesta budžetu (atbilstoši
faktiskai izpildei);
2.3.2. Kārķu sporta namam izdevumi palielināti par 236.00 EUR
2.5. Izglītībai izdevumi palielināti par 118678.00 EUR, tajā skaitā:
2.4.1. Valkas pirmsskolas izglītības iestādes virtuves telpu atjaunošanai piešķirts aizdevums
117878.00 EUR;
2.4.2.Palielināti izdevumi BJSS inventāra iegādei 795.00 EUR, kam saņemts finansējums no Latvijas
Futbola federācijas.

2.6. Sociālai aizsardzībai izdevumi palielināti par 1000.00 EUR – no struktūrvienības “Sporta
pasākumi” finansējums dotācijai Invalīdu integrācijas veicināšanas asociācijai pārcelts uz Sociālā dienesta
budžetu.
3.Finansēšana – palielinājums par 132886.00 EUR
3.1. Aizdevums Valkas pirmsskolas izglītības iestādes virtuves telpu atjaunošanai 117878.00 EUR;
3.2. Aizdevums ūdensvada un kanalizāciju sistēmu pieslēgumu līdzfinansēšanai 15008.00 EUR.
14.§
Par vieglās pasažieru automašīnas Chrysler Grand Voyager pārdošanu par brīvu cenu
_______________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Dome izskata Valkas novada domes izpilddirektora priekšlikumu par vieglās automašīnas Chrysler
Grand Voyager (valsts reģ. Nr.HC6278, šasijas Nr.1A8GYB1557Y534628, reģistrācijas datums
11.01.2007., tehniskā apskate līdz 23.09.2020.) pārdošanu. Automašīnas atlikusī bilances vērtība pēc
grāmatvedības uzskaites datiem ir 0,00 EUR. Jautājums par automašīnas pārdošanu tika izskatīts jau
2020.gada 30.jūlija domes sēdē, nosakot pārdošanas cenu 1500 EUR bez PVN. Tā kā par šādu cenu
automašīnu Chrysler Grand Voyager neizdevās pārdot un pašvaldībai šī automašīna nav nepieciešama, ir
priekšlikums to pārdot atkārtoti, samazinot cenu uz 1000 EUR.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 2.punkta, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punkta un ņemot vērā
Valkas novada domes 2015.gada 28.maija noteikumus Nr.2 „Par Valkas novada domes un tās iestāžu
kustamās mantas atsavināšanu - pārdodot par brīvu cenu”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš,
S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu - vieglo pasažieru automašīnu Chrysler Grand Voyager (valsts
reģ. Nr.HC6278, šasijas Nr.1A8GYB1557Y534628, reģistrācijas datums 11.01.2007.), nosakot cenu
1000,00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi).
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektora vietniekam organizēt automašīnas pārdošanu un publicēt
sludinājumu reģionālajā laikrakstā „Ziemeļlatvija” un interneta mājaslapās www.valka.lv un www.ss.com.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
15.§
Par Aijas Oliņas atkārtotu ievēlēšanu Valkas novada bāriņtiesas sastāvā
_____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2015.gada 30.decembrī pieņēma lēmumu „Par izmaiņām Valkas novada
bāriņtiesas sastāvā” (protokols Nr.18, 24.§), ar kuru cita starpā ievēlēja par bāriņtiesas locekli arī Aiju Oliņu.
Lēmums stājās spēkā 2016.gada 4.janvārī.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta 1.daļu Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem.
Līdz ar to secināms, ka Aijas Oliņas pilnvaru termiņš beidzas 2021.gada 3.janvārī. Ir priekšlikums pagarināt
Aijas Oliņas pilnvaru termiņu, atkārtoti viņu ievēlot Bāriņtiesas locekļa amatā.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta 5.daļu 2020.gada 23.novembrī ir saņemta izdruka no Integrētās
iekšlietu informācijas sistēmas “Personu identifikācijas risinājums”, ka nav ziņu par Aijas Oliņas
krimināplrocesiem.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 26.punktu un
Bāriņtiesu likuma 9.panta 1.daļu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Valkas novada bāriņtiesas locekļa amatā Aiju Oliņu, personas kods ***.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2021.gada 4.janvārī.

16.§
Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta Nr.9.3.1.1/18/I/015 “Sociālo pakalpojumu
izveide Valkas novadā” īstenošanai
__________________________________________________________________________
(I.Grandava, V.A.Krauklis)
2018.gadā tika uzsākts ERAF projekts par sociālo pakalpojumu izveidi Valkas novadā. Projektā plānotā
infrastruktūru izbūve veicinās jaunu pakalpojumu izveidi, un dos ievērojamu pievienoto vērtību pašvaldības
līdzšinējam un turpmāk plānotajām investīcijām sociālajā jomā, dodot iespēju ārpusģimenes aprūpē
esošiem bērniem un jauniešiem, ka arī pilngadīgam personām ar garīga rakstura traucējumiem iegūt
nepieciešamo atbalstu un pakalpojumu pieejamību mūsdienīgā un drošā vidē. Jaunie pakalpojumi tiks
nodrošināti modernās un mūsdienām atbilstošās telpās.
Projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas
plānam.
Projekta mērķa grupa ir: personas ar garīga rakstura traucējumiem un bez vecāku apgādības palikuši
bērni.
Projektā plānotās aktivitātes: Projekta ietvaros tiks izveidoti trīs jauni pakalpojumi:
1. Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Tālavas iela
33, Valka);
2. Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Rūjienas iela 3E,
Valka);
3. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes iela 2, Valka).
2020.gada 16.novembrī ir noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par grozījumiem
2019.gada 26.jūlija vienošanās Nr.9.3.1.1/18/I/015 “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā”.
Projekta kopējās izmaksas: 939 532.18 EUR, t.sk.:
ERAF finansējums: 557 575.35 EUR
Valsts budžeta dotācija: 24 598.91 EUR
Valkas novada domes līdzfinansējums: 357 357.92 EUR
Esam saņēmuši ERAF avansā: 506 246.45 EUR (90% no kopējā ERAF)
Izlietots: 443 694.09 EUR
Konta atlikums uz 26.11.2020.: 102 342.36 EUR
Lai realizētu projektu, nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē 393 495.73 EUR. Aizņēmums
nepieciešamas 2021.gadā.
Ja projekta realizācijai tiks piešķirts papildus finansējums, tad aizdevuma summa tiks samazināta par
piešķirtā papildus finansējuma apmēru.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par Valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta
1.daļas 1.punkta, Ministru kabineta noteikumu Nr. 456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā
pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā
ar Covid-19 izplatību” 2.punkta un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 2021.gadā līdz 393 496 EUR (trīs simti deviņdesmit trīs tūkstoši četri simti
deviņdesmit seši euro) projekta Nr.9.3.1.1/18/I/015 “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā”,
realizēšanai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža, trīsdesmit gadu laikā, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo
viena gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša
lēmuma saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar
LR Valsts kasi.
5. Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēde slēgta 2020.gada 26.novembrī, plkst.10:40.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

