Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas
aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2014.gada 23.septembrī

Nr. 13

Sēde sasaukta pulksten 10.00, Semināra ielā 9, Valkā.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par *** 2014.gada 25.augusta iesniegumu.
2. Par aktualizētās „Valkas novada attīstības programma 2010. - 2016.gadam” (ar 2014.gada grozījumiem)
galīgās redakcijas apstiprināšanu.
3. Par malkas šķūņa un saimniecības ēkas patvaļīgu būvniecību Rīgas ielā ***, Valkā.
4. Par ceļam pieguļošās teritorijas labiekārtošanas iespēju Parka ielā, Valkā.
5. Par telpu Semināra ielā 29 nodošanu biedrības “Latvijas – Igaunijas institūts” lietojumā, noslēdzot
sadarbības līgumu.
6. Par nomas objekta maiņu VAS “Latvijas Pasts” Ērģemē.
7. Par telpu nomas termiņa pagarināšanu *** zobārstniecības kabineta vajadzībām.
8. Par aizlieguma zīmes Nr.302 (braukt aizliegts) uzstādīšanu.
9. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu (protokols Nr.1, 21.§).
10. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā
no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.decembrim.
11. Par grozījumiem Valkas novada domes 2009.gada 24.septembra nolikumā Nr.18 „Valkas novada
bāriņtiesas nolikums”
12. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
13. Par Jāņa Cimzes balvas apstiprināšanu.
14. Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu izglītojamajiem 2014./2015. mācību gadā.
15. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2014.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem.
16. Par projekta „Robežu jaunās gaismas un krāsas” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
17. Par telpu nomas termiņa pagarināšanu *** frizētavas vajadzībām.
18. Par 2014.gada 25.augusta rīkojuma Nr.209-p „Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu” apstiprināšanu.
19. Par telpu Semināra ielā 27 nodošanu biedrības „Radošā grupa „Lugaži” lietojumā, noslēdzot sadarbības
līgumu.
20. Par atļauju otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidei un darbībai.
21. Par Saieta nama „Lugažu muiža” vadītāja apstiprināšanu.
1.§
Par *** 2014.gada 25.augusta iesniegumu
____________________________________________________
(G.SMANE)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo ***ielā ***, Valkā, Valkas novadā, 2014.gada 25.augustā iesniegto
iesniegumu ar piedāvājumu mainīt Valkas novada domei piekrītošo zemes gabalu Valkā, *** ielā *** pret ***
piederošo zemes gabalu Valkā, *** ielā ***. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada
11.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Konceptuāli piekrist zemes gabala Valkā, *** iela *** maiņai pret zemes gabalu Valkā, *** iela ***, ar
noteikumu, ka zemes gabalu maiņas līgumā tiek ietverti sekojoši apgrūtinājumi:
1.1. Servitūts uz zemes gabala esošās lietus kanalizācijas sistēmas;
1.2. Servitūts uz gājēju ceļu 2.5 m platumā no Pedeles upes līdz Smilšu ielai par labu Valkas novada domei
piederošiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 9401 008 0198 un 9401 008 5107.
2.[..]
2.§
Par aktualizētās „Valkas novada attīstības programma 2010. - 2016.gadam”
(ar 2014.gada grozījumiem) galīgās redakcijas apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada domē ir saņemta 2014.gada 4.augusta Vidzemes plānošanas reģiona vēstule Nr.2.2-2/348
„Atzinums par Valkas novada attīstības programmas (aktualizēta) 2010.–2016.gadam galīgo redakciju”.
Attīstības programma ir pamats vietējās pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai un valsts
atbalsta plānošanai vietējā līmenī. Attīstības programma var kalpot arī par pamatu vietējo un ārvalstu investīciju
piesaistei, jo investori nevēlas ieguldīt līdzekļus teritorijās, par kuru attīstību nav skaidra priekšstata, kur ir
nedroša un nesagatavota vide investīcijām, jo situācija laika gaitā var būtiski mainīties.
2013.gada 25.aprīlī Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada attīstības programmas
2010. – 2016.gadam aktualizāciju (protokols Nr.6, 5.§).
Saskaņā ar šo lēmumu „Par Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam aktualizāciju”, ar
kuru tika apstiprināts darba uzdevums, tika uzsākta „Valkas novada attīstības programmas 2010.–2016.gadam
aktualizācija” izstrāde, kuru atbilstoši pašvaldības ilgtermiņa attīstības dokumentos definētajiem stratēģiskajiem
mērķiem un prioritātēm veido vairāku daļu kopums:
1) Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana) - atsevišķs sējums.
2) Stratēģiskās daļa – atsevišķs sējums.
3) Attīstības programmas rīcības plāns (ietilpst sējumā Stratēģiskā daļa).
4) Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns (ietilpst sējumā Stratēģiskā daļa).
5) Pārskats par plānošanas dokumentu izstrādi un sabiedrības līdzdalību – atsevišķs sējums.
Pamatojoties uz to, ka attīstības programmas stratēģiskajā daļā noteiktie mērķi un Rīcības plāns vairs nav
aktuāls un ir novecojis, daudzi projekti ir uzsākti un realizēti, tika aktualizēta Valkas novada attīstības
programmas 2010-2016.gadam stratēģiskā daļa.
Minētā lēmuma pielikumā „Darba uzdevums Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam
aktualizācijai” 6.6.punkts, nosaka, ka lēmums par Valkas novada attīstības programmas aktualizācijas galīgās
redakcijas projekta noteikšanu kā galīgo redakciju un nosūtīšana Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma
sniegšanai – 2013.gada novembris.
2013.gada 5.decembrī Valkas novada dome nosūtīja aktualizēto „Valkas novada attīstības programmas
2010.-2016.gadam” gala redakciju Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.
2014.gada 31.janvārī Valkas novada domē tika saņemts Vidzemes plānošanas reģiona atzinums, ar kuru
reģions neatbalstīja Valkas novada aktualizētās attīstības programmas 2010.–2016.gadam apstiprināšanu un
lūdza veikt labojumus un papildinājumus saskaņā ar Reģiona atzinumā norādītajiem iebildumiem un iesniegt
reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai.
2014.gada 27.martā Valkas novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 8.§) „Par Valkas novada
attīstības programmas 2010.-2016.gadam aktualizācijas pagarināšanu”.
Lēmumā noteiktajā termiņā, līdz 2014.gada 1.jūnijam, Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti veica
labojumus un papildinājumus saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģionam atzinumu.
2014.gada 29.maijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 11.§) par aktualizētās
„Valkas novada attīstības programma 2010.–2016.gadam” iesniegšanu Vidzemes plānošanas reģionam
atkārtota atzinuma saņemšanai.
Saskaņā ar plānošanas reģiona 2014.gada 4.augusta atzinumu un Reģiona Attīstības padomes sēdē
apstiprināto (Protokols Nr.1, 5.2.p.) „Kārtība, kādā Vidzemes plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas”, Reģions atbalsta Valkas novada aktualizētās
attīstības programmas 2010.-2016. gadam apstiprināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 1.punkta, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. un 20.panta, 21.panta un Ministru kabineta
noteikumiem Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (spēkā no
18.10.2012.), atklāti vārdiski balsojot deputātiemPAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt aktualizēto Valkas novada attīstības programmu 2010.–2016.gadam (ar 2014.gada
grozījumiem) galīgo redakciju:
1.1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana) - atsevišķs sējums (1.pielikums);
1.2. Stratēģiskās daļa – atsevišķs sējums (2.pielikums);
1.3. Attīstības programmas rīcības plāns (ietilpst sējumā Stratēģiskā daļa) (2.pielikums);
1.4. Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns (ietilpst sējumā Stratēģiskā daļa) (2.pielikums);
1.5. Pārskats par plānošanas dokumentu izstrādi un sabiedrības līdzdalību – atsevišķs sējums
(3.pielikums).
2. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai aktualizēto Valkas novada attīstības programmu 2010.–2016.gadam (ar
2014.gada grozījumiem) galīgo redakciju nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam, elektroniski nosūtot uz
elektronisko e-pasta adresi vidzeme@vidzeme.lv un elektroniskā formātā (uz CD datu nesēja).
3. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot paziņojumu par aktualizētās Valkas novada attīstības
programmas 2010.–2016.gadam (ar 2014.gada grozījumiem) galīgās redakcijas apstiprināšanu
publicēšanai pašvaldības mājas lapā www.valka.lv un laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.§
Par malkas šķūņa un saimniecības ēkas patvaļīgu būvniecību Rīgas ielā ***, Valkā
_________________________________________________________________________
(M.PANDALONS, V.A.KRAUKLIS)
2014.gada 26.maijā *** būvvaldē iesniedza būvniecības iesniegumu-uzskaites karti 2 palīgēku būvniecībai
plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanai, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas
prasības zemes gabala plānojumam un apbūvei, kā arī inženierkomunikāciju izbūvei ārpus zemes gabala
robežām. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada
11.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 14.punkta, Būvniecības likuma 30.panta 5.daļas 1.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzdot *** novērst būvniecības radītās sekas, noformējot nepieciešamos dokumentus Būvvaldē, un atļaut
turpināt palīgēku būvniecību pēc visu nepieciešamo dokumentu noformēšanas.
4.§
Par ceļam pieguļošās teritorijas labiekārtošanas iespēju Parka ielā, Valkā
_________________________________________________________________
(J.KRIVIŅA)
SIA „Pepi Rer” valdes priekšsēdētājs Imants Šteins 2014.gada 18.augustā ir iesniedzis iesniegumu Valkas
novada domē ar lūgumu izskatīt iespēju par SIA „Pepi Rer” līdzekļiem labiekārtot un ierīkot autostāvvietas
meža teritorijā starp autoceļu P22 un Parka ielu, pretī Parka ielai 25.
Pēc sazināšanās ar Valkas mežniecību un saskaņā ar Meža likumu un Ministru kabineta noteikumiem
Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas
kārtība” tika noskaidrots, ka, lai veiktu labiekārtojumu meža teritorijā, ir nepieciešams veikt meža zemes
atmežošanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada
11.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Iekļaut meža teritoriju starp autoceļu P22 un Parka ielu, pretī Parka ielai 25, plānotajā Valkas mežaparka
teritorijā (Valkas novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmums „Par ieceri izveidot mežaparku (protokols Nr.6,
10.§.)), izmaiņas paredzot arī Valkas pilsētas teritorijas plānotajā izmantošanā.
2. Atļaut SIA „Pepi Rer”, reģ. Nr.LV44103026983, juridiskā adrese: Parka iela 25, Valka, Valkas novads, veikt
labiekārtojumu teritorijā starp autoceļu P22 un Parka ielu.

5.§
Par telpu Semināra ielā 29 nodošanu
biedrības "Latvijas – Igaunijas institūts” lietojumā, noslēdzot sadarbības līgumu
_________________________________________________________________________
(A.JURJĀNE, V.A.KRAUKLIS)
Sakarā ar izmaiņām Valkas novada domes struktūrvienību telpu izvietojumā arī biedrības „Latvijas –
Igaunijas institūts” (reģ. nr.441030180300) lietojumā ir nodotas citas telpas - Semināra ielā 29 pirmajā stāvā
(stāva plānā ar Nr.14 – 29,1m2 un Nr.15 - 34,7m2) ar kopējo platību 63,8m2. Pirms tam ar domes 2012.gada
23.februāra lēmumu biedrībai tika nodotas lietojumā telpas Beverīna ielā 3, noslēdzot sadarbības līgumu.
Līdzšinējā sadarbība tiek turpināta tādā formā, kur dome no vienas puses nodrošina telpas (t.sk.
elektroenerģija, internets, komunālie pakalpojumi), bet biedrība „Latvijas –Igaunijas institūts” no otras puses dažādas pieaugušo apmācības, kā arī pašvaldību dokumentu un pasākumu tulkošanu latviešu - igauņu
valodās.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada
11.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkta un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt jaunu sadarbības līgumu ar biedrību „Latvijas – Igaunijas institūts” (reģ. nr.441030180300), ar kuru
nodot lietojumā telpas pašvaldības ēkas pirmajā stāvā Semināra ielā 29, Valkā ar kopējo platību 63,8m2 uz
laiku līdz pieciem gadiem bez maksas, par ko biedrība no savas puses nodrošina pašvaldībai dažādas
pieaugušo apmācības, kā arī pašvaldības dokumentu un pasākumu tulkošanu latviešu - igauņu valodās.
2. Domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot sadarbības līgumu.
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 Administratīvā
rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
6.§
Par nomas objekta maiņu VAS „Latvijas Pasts” Ērģemē
_______________________________________________________
(A.JURJĀNE)
Ir saņemts Ērģemes pagasta pārvaldei adresēts VAS „Latvijas Pasts” iesniegums, kurā VAS „Latvijas
Pasts” piekrīt pagasta pārvaldes piedāvājumam pārcelt Ērģemes pasta nodaļu no „Pūcītēm” (dzīvojamās
mājas) uz „Arkādijām”, kur jau ir izvietotas sabiedriska rakstura iestādes: feldšerpunkts, bibliotēka, muzejs. Šo
nomas objektu maiņu, saglabājot iepriekš noteikto nomas maksu EUR 42,68, kurā ir iekļauti arī komunālie
pakalpojumi, apkure un elektroenerģija, lūdz apstiprināt arī Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs.
Nomas telpu platība abās ēkās ir līdzīga: 17,7m2 „Pūcītēs” un 16,93m2 „Arkādijās”. Nomas līgums par
telpām „Pūcītēs” ir ticis noslēgts 2006.gada 27.jūlijā ar termiņa atrunu, ka līgums tiek pagarināts uz nākošo
gadu, ja neviena no pusēm neprasa līgumsaistību izbeigšanu.
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” ir
uzskaitīti izņēmuma gadījumi, kad nav jārīko nomas izsole, tostarp: ja tiek pagarināti iepriekš noslēgti nomas
līgumi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada
11.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta, MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
87.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nomas objektam – telpai Nr.21 ar kopējo platību 16,93m2 „Arkādijās”, Ērģemes pagastā kopējo
nomas un pakalpojumu maksu EUR 42,68 un noslēgt ar VAS „Latvijas Pasts” jaunu nomas līgumu, ar kuru
tiek turpinātas nomas attiecības, uz vienu gadu ar atrunu, ka līgums tiek pagarināts uz nākošo gadu, ja
neviena no pusēm neprasa līgumsaistību izbeigšanu.
2. Uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot nomas līgumu.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.

7.§
Par telpu nomas termiņa pagarināšanu *** zobārstniecības kabineta vajadzībām
_________________________________________________________________________
(A.JURJĀNE)
Ir saņemts *** iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas līgumu par telpām zobārsta kabineta vajadzībām
Valkas pilsētas Kultūras namā. Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” ir uzskaitīti izņēmuma gadījumi, kad nav jārīko nomas izsole, tostarp: ja tiek pagarināti iepriekš
noslēgti nomas līgumi vai nomas objekts tiek izmantos veselības aprūpes funkciju veikšanai.
[..] Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas
2014.gada 11.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta, Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 87.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nomas objektam – telpai Nr.10 ar kopējo platību 29,8 m2 E.Dārziņa ielā 8, Valkā nomas maksu
EUR 1,14 (bez PVN) - par 1m2 un noslēgt vienošanos ar *** individuālo uzņēmumu par nomas termiņa
pagarināšanu uz trīs gadiem.
8.§
Par aizlieguma zīmes Nr.302 (braukt aizliegts) uzstādīšanu
_________________________________________________________________________
(A.CEKULS, A.SJADEME, V.ŠAICĀNS, S.PILSKALNE, V.A.KRAUKLIS, A.SIMULIS, A.GAILIS, I.NOVIKS)
Dome izskata Ceriņu ielas iedzīvotāju 2014. gada 5. septembrī iesniegto iesniegumu par Ceriņu ielas
piebraucamā ceļa norobežojošo aizlieguma zīmju uzstādīšanu. Lūgums ir novērst nepārtraukto transporta
kustību pa Ceriņa ielu. Iepriekšējais iesniegums bija iesniegts 2014. gada 10.jūnijā uz kuru tika sniegta atbilde
2014.gada 15.jūnijā, kur tika minēts, ka ir pasūtīta ceļa zīme 710 (strupceļš) izgatavošanai, bet šī atbilde Ceriņu
ielas iedzīvotājus neapmierināja. Augstākminētās ielas iedzīvotāji vēlas, lai piebraucamais ceļš tiktu norobežots
ar aizlieguma zīmēm – zīme Nr.302 (braukt aizliegts), kas tiktu uzstādīta pagriezienā no Smilšu ielas uz Ceriņu
ielu un ceļa galā no garāžu puses.
Valkas novada domes izpilddirektors ir ticies ar iesniedzējiem klātienē, un jau tad izteicis savu viedokli, ka
ielu tā vienkārši noslēgt nevar. Tāpat viņš ir runājis ar servisa īpašnieku, kurš neiebilst, ka Ceriņu ielu slēdzam,
bet iesniedzēju piedāvātais apbraucamais ceļš ir lauku ceļš, kurš pavasaros vispār ar vieglo transportu neesot
izbraucams. Ceriņu iela nav tādā stāvoklī, kādā pilsētas ielai būtu jābūt. Lai samazinātu transporta plūsmas
ātrumu un mazinātu putekļus, ielas abos galos ir uzstādīta ātrumu ierobežojoša zīme ar atļauto braukšanas
ātrumu līdz 30 km/h. Ceriņu ielas galā darbojas autoserviss un atrodas garāžu kooperatīvs. Radot ērtības daļai
iedzīvotāju radīsim neērtības citiem. Izpilddirektors uzskata, ka ierobežot transporta kustību nevajadzētu.
Likumā „Par autoceļiem” 1. panta 2.daļā ir teikts, ka pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un
to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes. Tas nozīmē, ka novada dome ir tiesīga lemt par
zīmes uzstādīšanu augstākminētajā ceļa posmā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada
11.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, likuma „Par autoceļiem” 1.panta 2.daļas, Ceļu satiksmes likuma
6.panta 1.daļas 1. un 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, I.Noviks), PRET – 4 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns,
V.Zariņš), ATTURAS – 1 deputāts (S.Pilskalne),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzstādīt aizlieguma zīmi Nr.302 (braukt aizliegts) pagriezienā no Smilšu ielas uz Ceriņu ielu un ceļa galā no
garāžu puses.
2. [..]

9.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā
„Par Valkas novada domes administrācijas
un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§)
____________________________________________________________________
(R.Rastaks, S.Pilskalne, U.Ozoliņa, A.Sjademe)
M.Stabulniece lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumus no J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktora J.Ludberga un
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas masu pasākumu organizatores Līgas Lānes ar lūgumu sēdē izskatīt
jautājumu par izmaiņām Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”:
1. J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors lūdz palielināt profesionālās ievirzes skolotāja darba slodzi par 1
sakarā ar audzēkņu skaita palielināšanos un lai realizētu izglītības programmu pilnā apjomā. Skolā šogad
mācās 113 audzēkņi un 1.klasē mācības uzsāk 39 audzēkņi.
2. No 2014.gada 1.septembra ir palielinātas pedagogu zemākās darba algas likmes vidēji par EUR 20,00. Par
šādu summu palielināt amata algas likmi J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktoram, Valkas Mākslas
skolas direktorei, Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Pasaciņa vadītājai.
3. 51.pielikums „Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža”
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts” - amatam „Vadītājs” nepiemērot piemaksas par
papildus pienākumu veikšanu.
4. 66.pielikums „Valkas pilsētas kultūras nama darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts” – amatam
„direktors” veikt izmaiņas „piemaksas par papildus pienākumu veikšanu”, to nosakot sekojoši - par
amatiermākslas kolektīvu vadīšanu EUR 131,25; t.sk. Nāburgi - EUR 71,20, Campari - EUR 35,60, valsts
mērķdotācija – EUR 24,45.
5. 68.pielikums „Valkas novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju amata vietu un darba samaksas saraksts no
valsts mērķdotācijas”:
5.1. Amatiermākslas kolektīva „Senioru koris ZELTA RUDENS” nosaukumu mainīt uz nosaukumu „Senioru
koris DZIESMU ROTA”;
5.2. Izslēgt amatu : „Sieviešu koris ZIEMEĻSTĪGA, diriģents”;
5.3. Palielināt darba slodzi amatiem sekojoši:
Nr.
p.k.
2.
5
6
7

Amats

Darba vieta
Valkas KN
Valkas KN
Valkas KN

Amata vietu
skaits
0,22
0,07
0,07

Algas likme
EUR
356
356
356

Darba alga
mēnesī EUR
78,32
24,45
24,45

Senioru koris DZIESMU ROTA, diriģents
TLMS SAULĪTE, vadītājs
Folkloras deju kopa SUDMALIŅAS,
vadītājs
Valkas pilsētas teātris, režisors

Valkas KN

0,07

356

24,45

5.4. Izveidot jaunu amatu „ Sieviešu koris ZIEMEĻSTĪGA kormeistars
Nr.
p.k.

Amats

Darba vieta

Amata vietu
skaits

Algas likme
EUR

Darba alga
mēnesī EUR

Sieviešu koris ZIEMEĻSTĪGA,
Valkas KN
0,22
356
78,32
kormeistars
6. 67.pielikums „Valkas novada amatieru mākslas kolektīvu amata vietu un darba samaksas saraksts”
6.1. Amatiermākslas kolektīva nosaukumu „Senioru koris ZELTA RUDENS, diriģents” mainīt uz „Senioru
koris DZIESMU ROTA” diriģents”;
6.2. Amatiermākslas kolektīva nosaukumu „Senioru koris ZELTA RUDENS, koncertmeistars” uz „Senioru
koris DZIESMU ROTA” koncertmeistars”;
6.3. Izslēgt amatu „Bērnu un jauniešu teātra studijas vadītājs ( Saieta nams „Lugažu muiža”);
6.4. Noteikt amatam „Vokālā ansambļa vadītājs (Saieta nams „Lugažu muiža”)” noteikt darba slodzi 0,24,
t.i. 85,44 EUR mēnesī;
6.5. Izveidot jaunas amatu vietas:
6.5.1. rokdarbu pulciņš (Vijciema tautas nams) ar darba slodzi 0,15, darba algu EUR 53,40 mēnesī;
6.5.2. kustību režisors Valkas pilsētas teātris (Valkas pilsētas Kultūras nams) ar darba slodzi 0,19,
darba algu EUR 67,64 mēnesī;
6.5.3. amatierteātra režisors (Saieta nams „Lugažu muiža”) ar darba slodzi 0,19, darba algu EUR
67,64 mēnesī.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada
12.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par

pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, V.Bērziņa, A.Sula, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – 2 deputāti
(A.Sjademe, S.Pilskalne), ATTURAS – 1 deputāts (A.Gailis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) šādus grozījumus:
1.1. Apstiprināt 17.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. Apstiprināt 18.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.3. Apstiprināt 25.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);
1.4. Apstiprināt 51.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);
1.5. Apstiprināt 66.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums);
1.6. Apstiprināt 67.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums);
1.7. Apstiprināt 68.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikums).
2. Uzdot iestāžu vadītājiem veikt darbinieku darba līgumos grozījumus, izbeigt darba tiesiskās attiecības vai
noslēgt jaunus darba līgumus atbilstoši amatvienību sarakstam.
3. Par lēmuma izpildi atbild iestādes vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmuma 1.1., 1.2. un 1.3.punktu piemērot par laika posmu no 2014.gada 1.septembra.
6. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.oktobrī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 23.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13, 9.§)
17.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 21.§)

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

1
2

3

4
5
6

Amats

Direktors
Direktora
vietnieks mācību
darbā
Profesionālās
ievirzes izglītības
skolotājs
Apkopējs
Saimniecības
pārzinis
Sekretārs

Amata
vietu
skaits

Algas likme
(EUR)

Piemaksa
par papildus
pienākumu
veikšanu
(EUR)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR)

1

736

736

0,5

548

548

3,5

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836

2

320

320

1

392

322.82

1

328

328

Valkas novada domes priekšsēdētājs

64.03

V.A.Krauklis

2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 23.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13, 9.§)
18.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 21.§)

Valkas Mākslas skolas
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

1
2

Amats

Amata
vietu
skaits

Direktors
Direktora vietnieks
mācību darbā

Algas likme
(EUR)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR)

1

782

782

1

565

565

2,1

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836 + EUR 50

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836+ EUR 50

3

Profesionālās ievirzes
izglītības skolotājs

4

Apkopējs

1

320

320

5

Lietvedis

0.5

427

352.52

6

Sekretārs - dežurants

1

462

380.33

3.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 23.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13,9.§)
25.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 21.§)

Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa”
pedagoģisko darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1
2

Amats
Vadītājs
Pirmsskolas izglītības metodiķis

Amata vietu
skaits
1
1

Algas likme
(EUR)
758
Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem Nr.836 +

EUR 50.00

3

Izglītības psihologs

1.1

4

Skolotājs logopēds
Pirmsskolas izglītības sporta
skolotājs
Pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājs
Pirmskolas izglītības skolotājs ( 5gadīgo un 6-gadīgo bērnu
apmācībā)

1,2

Pirmskolas izglītības skolotājs

12

5
6
7
8

1
1,8

Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem Nr.836 +

EUR 30.00

6,5

4.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 23.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13,9.§)
51.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,21.§)

Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes

Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža”
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.
1.
2.*

Amats
Vadītājs
Skaņas–gaismas operators

Amata
vietu
skaits
1
0.2

Algas
likme
(EUR)
520
2.85 EUR/h

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR)
428.47
2.85 EUR/h

5.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 23.septembra
sēdes lēmumam
(protokols Nr.13, 9.§)
66.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 21.§)

Valkas pilsētas kultūras nama
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

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

1.

Direktors

1

890

733.68

2.

1

598

493.03

1

598

493.03

4.
5.
6.
7.

Kultūras metodiķis
Kultūras pasākumu
organizators
Saimniecības pārzinis
Apkopējs
Dežurants
Elektriķis

1
2
2
1

381.51
320
320
358.04

8.

Garderobists

1

463
320
320
434
1,933
EUR/h

3.

1,933 EUR/h

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu
131.25
t.sk.Nāburgi71.20 euro,
Campari-35.60
euro, valsts
mērķdotācija 24.45 euro

6.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 23.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13,9.§)
67.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,21.§)

Valkas novada amatieru mākslas kolektīvu amatu vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

1
2

Amats

Sieviešu kora ZIEMEĻSTĪGA
diriģents (Valkas KN)
Sieviešu kora ZIEMEĻSTĪGA
kormeistars (Valkas KN)

Amata
vietu
skaits

Algas
likme
(EUR)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR)

Darba alga
par
apstiprināto
slodzi
mēnesī
(EUR)

0,26

356

356

92.56

0,22

356

356

78.32

3

Sieviešu kora ZIEMEĻSTĪGA
koncertmeistars (Valkas KN)

0,16

356

356

56.96

4

Senioru kora DZIESMU ROTA
diriģents (Valkas KN)

0,2

356

356

71.20

5

Senioru kora DZIESMU ROTA
koncertmeistars (Valkas KN)

0,08

356

356

28.48
92.56

6
7
8
9

Jauktā kora diriģents (Vijciema TN)
Jauktā kora koncertmeistars
(Vijciema TN)
Tautas lietišķās mākslas studijas
SAULĪTE vadītājs (Valkas KN)
Aušanas pulciņa vadītājs (Turnas
TN)

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

0,16

356

356

56.96

0,15

356

356

53.40

0,19

356

356

67.64

0,26
0,12
0,2
0,2

10

Aušanas pulciņa vadītājs (Kārķu TN)

0,15

11

Tautas mūzikas kapelas vadītājs
(Valkas KN)

0,16

12
13
14
15

Folkloras deju kopas SUDMALIŅAS
vadītājs (Valkas KN)
Tautas mūzikas kapelas
SUDMALIŅAS vadītājs (Valkas KN)
Folkloras-ziņģu grupas TUVU
vadītājs (Vijciema TN)
Valkas pilsētas teātra režisors
(Valkas KN)

0,2

42.72
71.20
71.20
53.40
56.96
71.20

16

Senioru amatierteātra režisors
(Valkas KN)

0,19

356

356

67.64

17

Amatierteātra režisors (Vijciema TN)

0,19

356

356

67.64

18

Vidējās paaudzes deju kopas AIJA
vadītājs (Valkas KN)

0,43

356

356

153.08

19

Vidējās paaudzes deju kopas AIJA
koncertmeistars (Valkas KN)

0,16

356

356

56.96

20

Vidējās paaudzes deju kopas
SPRIŅĢI vadītājs,
(Saieta nams „ Lugažu muiža”)

0,3

356

356

106.80

21

Vidējās paaudzes deju kopas
SPRIŅĢI koncertmeistars (Saieta
nams „Lugažu muiža”)

0,16

356

356

56.96

22

Vidējās paaudzes deju kolektīva
vadītājs (Kārķu TN)

0,3

356

356

106.80

23

Vidējās paaudzes deju kolektīva
koncertmeistars (Kārķu TN)

0,16

356

356

56.96

24

Sieviešu vokālā ansambļa vadītājs
(Kārķu TN)

0,18

356

356

64.08

25

Vokālā ansambļa vadītājs (Saieta
nams „Lugažu muiža”)

0,24

356

356

85.44

26

Senioru vokālā ansambļa BALTIE
TAUREŅI vadītājs (Kārķu TN)

0,18

356

356

64.08

27

Vokālā ansambļa ROMA KI
vadītājs (Saieta nams „Lugažu
muiža”)

0,13

356

356

46.28

28

Senioru deju kopas ZELTA
RUDENS vadītājs (Valkas KN)

0,13

356

356

46.28

0,13

356

356

46.28

0,13

356

356

46.28

0,07

356

356

24.92

0,13

356

356

46.28

0,13

356

356

46.28

0,17

356

356

60.52

0,12

356

356

42.72

0,16

356

356

56.96

0,1

356

356

35.60

0,08

356

356

28.48

0,21

356

356

74.76

0,15

356

356

53.40

0,2

356

356

71.20

0.19

356

356

67.64

0.19

356

356

67.64

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Eiropas deju grupas ORAVAKES
vadītājs
Eiropas deju grupas VIJOLĪTES
vadītājs (Vijciema TN)
Eksotisko deju grupas vadītājs
(Saieta nams „Lugažu muiža”)
Mūsdienu deju grupas vadītājs
(Vijciema TN)
Modes deju grupas AIJA vadītājs
(Valkas KN)
Bērnu deju kolektīva
SAULSTARIŅŠ vadītājs (Valkas
KN)
Bērnu deju kolektīva
SAULSTARIŅŠ, koncertmeistars
(Valkas KN)
Bērnu un jauniešu aušanas pulciņa
vadītājs (Valkas KN)
Cirka pulciņa vadītājs
Bērnu popgrupas vadītājs (Turnas
TN)
Bērnu ritma deju grupas vadītājs
(Vijciema TN)
Rokdarbu pulciņš (Vijciema tautas
nams)
Jauniešu mūzikas ansambļa
vadītājs (Kārķu TN)
Kustību režisors Valkas pilsētas
teātris (Valkas pilsētas
Amatierteātra režisors (Saieta nams
„Lugažu muiža)

7.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 23.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13,9.§)
68.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,21.§)

Valkas novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju amata vietu
un darba samaksas saraksts
Mērķdotācija

Nr.
p.k.

1
2
3
4
5
6
7

Amats

Sieviešu kora ZIEMEĻSTĪGA
kormeistars (Valkas KN)
Senioru kora DZIESMU ROTA diriģents
(Valkas KN)
Vidējās paaudzes deju kopas SPRIŅĢI
vadītājs (Saieta nams „Lugažu muiža”)
Tautas lietišķās mākslas studijas
SAULĪTE vadītājs (Valkas KN)
Folkloras deju kopas SUDMALIŅAS
vadītājs (Valkas KN)
Vidējās paaudzes deju kopa AIJA
vadītājs
Valkas pilsētas teātra režisors (Valkas
KN)

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Algas
likme ar
samazinājumu
(EUR)

Amata
vietu
skaits

Algas
likme
(EUR)

0.22

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

0.22
0.11
0.07
0.07
0.11
0.07

Darba alga
par
apstiprināto
slodzi
mēnesī
(EUR)
78.32
78.32
39.16
24.45
24.45
39.16
24.45

V.A.Krauklis

10.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā
no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.decembrim
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Ministru kabinets 2014.gada 18.augustā izdeva rīkojumu Nr.429 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām
– pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam” un IZM 2014.gada 28.augustā nosūtīja pašvaldībām vēstuli 0114/4078 “Par mērķdotācijām pašvaldībām 2014.gadam”.
Finansējums noteikts četriem mēnešiem, t.i. no 1.septembra līdz 31.decembrim. Novadam pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām iedalīti:
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm EUR 356 748,
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā EUR 28 228,
interešu izglītības programmu realizēšanā EUR 15 412,
speciālās pirmsskolas izglītības iestādei EUR 31 540.
Mērķdotācijas lielums tiek noteikts saskaņā Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem
Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai” par izglītojamo skaita stāvokli uz 2014.gada 27.maiju, interešu izglītībā uz 2013.gada 1.septembri.
Mērķdotācijas sadale Valkas novadā tiek veikta saskaņā ar domes 2013.gada 28.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 30.§) „Par mērķdotācijas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu

darba samaksas sadales kārtību Valkas novadā”. Mērķdotācijas sadalē ir iekļauta rezerve, lai varētu
kompensētu mērķdotācijas apjoma samazinājumu no 2015.gada 1.janvāra, jo novadā izglītojamo skaits uz
2014.gada 1.septembri ir samazinājies skolās par 24, pirmsskolas obligātajā izglītības vecumā par 8.
Pedagogu darba samaksas noteikumos ar 2014.gada 1.septembri ir noteikta vidēji par EUR 20,00 lielāka
zemākā algas likme tikai pedagogiem. Mērķdotācijas ietvaros iespējams paaugstināt par EUR 20,00 algas
likmi novada pamatskolu un Valkas ģimnāzijas direktoriem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 12.augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadali Valkas novadā no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.decembrim (1.-4.pielikums).
2. Iekļaut valsts mērķdotācijas daļu katras izglītības iestādes budžetā.
3. Izglītības iestāžu vadītājiem atbilstoši iedalītajam finansējumam veikt pedagogu tarificēšanu.
4. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 23.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13, 10.§)

Valsts mērķdotācijas sadale
pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Izglītības iestāde

Darba alga
1 mēnesī, EUR

Piemaksa
par
kvalitātes
pakāpi, EUR

Kopā
1 mēnesī
tarifikācijā,
EUR

Kopā
1 mēnesī
finansējums,
EUR

Kopā
4 mēnešos
finansējums,
EUR

Ērģemes pamatskola

7147

279

7426

9178

36712

Kārķu pamatskola

5355

242

5597

6917

27668

Ozolu pamatskola

6895

129

7024

8681

34724

Vijciema pamatskola

5467

138

5605

6927

27708

Valkas pamatskola

26851

1194

28045

34661

138644

Valkas ģimnāzija

16378

751

17129

21170

84680

1338

1653

6612

72164

89187

356748

Rezerve
Kopā

68093

2733

2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 23.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13,10.§)

Valsts mērķdotācijas sadale pašvaldību izglītības iestādēs
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Izglītības iestāde

Darba alga
1 mēnesī,
EUR

Darba alga Piemaksa
par
par
gatavošanās kvalitātes
stundām
pakāpi,
1 mēnesī,
EUR
EUR

Ērģemes pamatskola

349

23

Kārķu pamatskola

388

Ozolu pamatskola

Kopā
Kopā
1 mēnesī
4 mēnešos
finansējums, finansējums,
EUR
EUR

413

511

2044

26

414

512

2048

39

3

42

51

204

Vijciema pamatskola

698

47

786

972

3888

Pasaciņa

2677

179

2856

3529

14116

BJC “Mice”

504

34

538

665

2660

0

0

661

817

3268

4655

312

5710

7057

28228

Rezerve
Kopā

41

Kopā
1 mēnesī
tarifikācijā,
EUR

41

82

3.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 23.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13, 10.§)

Valsts mērķdotācijas sadale
interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Izglītības iestāde

BJC "Mice"
Valkas novada
BJSS
Kopā

Darba alga
1 mēnesī,
EUR
2921

Piemaksa
Kopā
Kopā
par
1 mēnesī
1 mēnesī
kvalitātes
finansējums,
tarifikācijā, EUR
pakāpi, EUR
EUR
54

140
3061

54

Kopā
4 mēnešos
finansējums,
EUR

2975

3680

14720

140

173

692

3118

3853

15412

Interešu izglītības programmu īstenošanai piešķirtās stundas un pedagoģiskās likmes Valkas
novadā (valsts mērķdotācija)
Interešu izglītības
programmas veids

Stundu
skaits

Slodze

Folklora

3

0,143

Jaunieši

4

0,19

Koris

11

0,524

Mazie mūzikas kolektīvi

13

0,619

Māksla

5

0,238

Mūsdienu dejas

10

0,476

Novadpētniecība

2

0,095

Tautas dejas

28

1,333

Teātris

10

0,476

Tehnika

6

0,286

Vides izglītība

16

0,762

Sports

7

0,333

115

5,475

Kopā:

4.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 23.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13,10.§)

Valkas novada izglītības iestāžu vadītāju amata algas
no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Nr.
p.k.

Izglītības
iestāde

Algas likme
EUR,

1.

Valkas ģimnāzija

874,00

2.

Valkas pamatskola

888,00

3.

Ērģemes pamatskola

720,00

4.

Kārķu pamatskola

720,00

5.

Ozolu pamatskola

720,00

6.

Vijciema pamatskola

720,00

8.

Valkas novada BJC “Mice”

762,00

7.

SPII “Pumpuriņš”

768,00

11.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2009.gada 24.septembra nolikumā Nr.18
„Valkas novada bāriņtiesas nolikums”
_____________________________________________________________
(V.Zariņš)
2009.gada 24.septembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Valkas novada bāriņtiesas nolikuma
apstiprināšana” (protokols Nr.7, 41.§), ar kuru apstiprināja Valkas novada bāriņtiesas nolikumu. 2010.gada
30.decembrī tika izdarīti grozījumi nolikumā mainot Valkas novada bāriņtiesas juridisko adresi uz Beverīnas
ielu 3, Valka, Valkas novads.
Sakarā ar to, ka Valkas novada bāriņtiesa 2014.gada septembra mēnesī ir pārcēlusies uz Semināra ielu 9,
Valkā, nepieciešams arī mainīt juridisko adresi no Beverīnas ielas 3, Valka, Valkas novads, LV 4701 uz adresi
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV 4701, veicot attiecīgus grozījumus arī nolikumā. Tāpat tiek
precizēts Bāriņtiesas darba laiks un grozīts nolikuma 2.6.punkts, nosakot, ka bāriņtiesas locekļu un darbinieku
sociālās garantijas tiek noteiktas vadoties no Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2014.gada 12.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.6, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
8.punkta, 41.panta 1.daļas 2.punkta, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1037
„Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 24.septembra nolikumā Nr.18 „Valkas novada bāriņtiesas
nolikums” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 1.4., 3.3.1. un 3.3.2.punktā vārdus un skaitli „Beverīnas ielā 3” ar vārdiem un skaitli „Semināra ielā
9”.
1.2. Izteikt 2.6.punktu šādā redakcijā:
„2.6. Bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, bāriņtiesas locekļiem un citiem bāriņtiesas
darbiniekiem papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas piešķir saskaņā ar Valkas novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu un koplīgumu. Valkas novada pašvaldības
darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma ietvaros Bāriņtiesas priekšsēdētājs tiek pielīdzināts
iestādes vadītājam, bet pārējie bāriņtiesas locekļi – nodaļu vadītājiem.”
1.3. Izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā:
„3.1. Bāriņtiesas darba laiks ir pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz
12.00 un no 13.00 līdz 16.00.”
1.4. Aizstāt 3.3.3.punkta pirmajā daļā skaitli „17.00” ar skaitli „16.00”, ceturtajā daļā skaitli „13.00” ar skaitli
„12.00” un skaitli „17.00” ar skaitli „16:00”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
12.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 12.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9), vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2- istabu dzīvokli Varoņu ielā 38-5, Valkā, 2.stāvs, kopējā platība 52,7 m2, dzīvojamā platība 35,8
m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.

2. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža ***slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežoto atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar
dzīvokļa piešķiršanas dienu.
13.§
Par Jāņa Cimzes balvas apstiprināšanu
__________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome 2014.gada 26.jūnjā apstiprināja Jāņa Cimzes Balvas nolikumu. Saskaņā ar šo
nolikumu par balvas lielumu lemj Finanšu komiteja. Balvas pasniegšana notiks 2014.gadā 25.oktobrī. Šogad ir
saņemti divi balvas pretendentu pieteikumi. Saņemts priekšlikums noteikt balvu EUR 500,00 pēc nodokļu
nomaksas.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt 2014.gadā vienu Jāņa Cimzes balvu EUR 500,00 (pieci simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas.
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības un kultūras daļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
14.§
Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada
vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem
2014./2015. mācību gadā
_____________________________________________________________________
(R.Rastaks )
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2010.gada 28.janvārī apstiprinātās kārtības (protokols Nr.1, 37.§)
“Stipendiju piešķiršanas kārtība Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
audzēkņiem” 4.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa ir sagatavojusi priekšlikumus stipendiju
skaitam un lielumam 2014./2015. mācību gadā.
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt stipendiju skaitu un lielumu 2014./2015. mācību gadam (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības iestāžu vadītāji.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 23.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13.14.§)

I Mēneša stipendiju skaits 2014./2015. mācību gadā
Izglītības iestāde

Ērģemes pamatskola
Kārķu pamatskola
Ozolu pamatskola
Vijciema pamatskola
Valkas pamatskola
Valkas ģimnāzija (9.kl.)
Valkas ģimnāzija (10.-12.kl.)
Valkas ģimnāzija (vakarskola,neklātiene)

Skolēnu
skaits 9.klasē

Skolēnu
skaits 10.-12.klasē

Stipendiju skaits
mēnesī

93
35

1
1
1
1
4
3
8
2

7
2
8
7
34
25

Kopā

83

128
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II Stipendiju apjoms 2014./2015. mācību gadā
1. Mēneša stipendija
15 (piecpadsmit euro).
2. Teicamnieka stipendija:
2.1. 4. – 8. klašu skolēniem
30 (trīsdesmit euro)
2.2. 9. – 12. klašu skolēniem
35 (trīsdesmit pieci 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);
dalība
30 (trīsdesmit euro);
3.2.
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu reģionālajās olimpiādēs un atklātajās valsts olimpiādēs:
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:
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:
1. vieta
35 (trīsdesmit pieci euro);
2.vieta
30 (trīsdesmit euro);
3. vieta
25 (divdesmit pieci euro);
3.5.

atzinība
15 (piecpadsmit euro);
Par izglītojamo individuālajiem sasniegumiem citos reģionālajos, valsts un starptautiskajos
konkursos, sacensībās 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
Kopā:

15 x 21 x 9= 2835.00
975.00
1120.00
600.00
EUR 5530.00

15.§
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2014.gada
izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem
______________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome izskata grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietnieka iesniegumu ar lūgumu
apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes un viena izglītojamā izmaksas mēnesī, lai veiktu
savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Aprēķini veikti atbilstoši Ministru
kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija
noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem atbilstoši Ministru
kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” bez valsts dotācijām
(pielikumā).
2. Slēgt līgumus ar pašvaldībām par bērnu uzturēšanos izglītības iestādēs atbilstoši Ministru kabineta
1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
5. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
16.§
Par projekta „Robežu jaunās gaismas un krāsas”
līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________
(J.Putniņa)
Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Izglītības un kultūras daļu pieņēma
lēmumu piedalīties Radošās Eiropas apakšprogrammā “Kultūra” aktivitātē “Sadarbības projekti”.
Projekta “Robežu jaunās gaismas un krāsas” (“New lights and colors of Borders”) mērķis ir starptautiska
mēroga sadarbības projekti, kas stiprina kultūras un radošo nozaru darbinieku kompetences, rada iespēju
starptautisku notikumu īstenošanai. Projekta ietvaros paredzēts rīkot dažādus kultūras pasākumus triju gadu
garumā, sākot ar 2015.gada maija mēnesi līdz 2017.gadam, sadarbojoties ar diviem projekta partneriem no
dažādām Eiropas Savienības valstīm. Projekts tiks īstenots katrā valstī, katru gadu citā. Projekta ietvaros
paredzētās aktivitātes ir mākslinieku forums, teātra festivāls, deju festivāls, tēlniecības rezidence, glezniecības
rezidence, keramikas rezidence un grāmatas par Cimzi izdošana.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 333 333,33, no kurām 40% ir Valkas novada domes
līdzfinansējums EUR 133 333,33, ņemot vērā, ka šī summa var tikt dalīta uz trijiem projekta partneriem
līdzvērtīgi. Radošās Eiropas līdzfinansējums ir 60% apmērā, kas sastāda EUR 200 000,00.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 4. un 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu “Robežu jaunās gaismas un krāsas” („New lights and colors
of Borders”) Radošās Eiropas fonda apakšprogrammas „Kultūra” atbalsta aktivitātei “Sadarbības projekti”.
Kopējās attiecināmās projekta izmaksas EUR 333 333,33 (trīs simti trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti
trīsdesmit trīs euro 33 centi), Radošās Eiropas līdzfinansējums 60% vai EUR 200 000,00, Valkas novada
domes līdzfinansējums EUR 133 333,33 (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs euro 33
centi).
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 40% no kopējām projekta
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 133 333,33 (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs
euro 33 centi).
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
17.§
Par telpu nomas termiņa pagarināšanu *** frizētavas vajadzībām
__________________________________________________________________________
(A.Jurjāne)
Valkas novada domē ir saņemts *** iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas līgumu par telpām frizētavas
vajadzībām Valkas pilsētas kultūras namā. Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” ir uzskaitīti izņēmuma gadījumi, kad nav jārīko nomas izsole, tostarp: ja tiek pagarināti
iepriekš noslēgti nomas līgumi. [..]
Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta, Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likuma 32.panta, MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
87.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,

M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nomas objektam – telpai Nr. 5-7 ar kopējo platību 20,1m2 Em.Dārziņa ielā 8, Valkā, nomas
maksu EUR 1,14 (bez PVN) - par 1m2 un noslēgt vienošanos ar *** par nomas termiņa pagarināšanu
uz vienu gadu.
18.§
Par 2014.gada 25.augusta rīkojuma Nr.209-p
„Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu” apstiprināšanu
_____________________________________________________
(V.A.Krauklis)
2014.gada 4.augustā Valkas novada domē tika saņemts Saieta nama „Lugažu muiža” vadītājas Evijas
Smanes iesniegums ar lūgumu atbrīvot no darba pēc pašas vēlēšanās ar 2014.gada 4.septembri. Darba likuma
100.panta 1.daļa nosaka, ka darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš. Ar
Valkas novada domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.augusta rīkojumu Nr.209-p „Par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu” Evija Smane tika atlaista no darba ar 2014.gada 4.septembri.
Ņemot vērā to, ka likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt
amatā un atbrīvot no amata pašvaldību iestāžu vadītājus, domei ir jāapstiprina Valkas novada domes
priekšsēdētāja 2014.gada 25.augusta rīkojums Nr.209-p „Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu”.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt priekšsēdētāja 2014.gada 25.augusta rīkojumu Nr.209-p „Par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu”.
2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
19.§
Par telpu Semināra ielā 27 nodošanu
biedrības " Radošā grupa „Lugaži” lietojumā, noslēdzot sadarbības līgumu
_________________________________________________
(A.Jurjāne)
Ir saņemts biedrības „Radošā grupa „Lugaži” iesniegums ar lūgumu slēgt sadarbības līgumu par telpām
BJC „Mice” lielajā zālē, Semināra 27, Valkā. Telpas nepieciešamas nodarbībām vienu reizi nedēļā, lai biedrība
piedalītos fonda finansētā projektā „Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē”- „Jaunās māmiņas divās valstīs
vienā pilsētā”.
Biedrībai kopš 2012.gada 6.februāra sadarbības līguma ietvaros izmanto telpas Lugažu saieta namā, kur
sekmīgi realizē Eiropas Savienības LEADER programmas projektu „Radošo nodarbību iespējas Valkas
pagastā”. Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” ir
uzskaitīti izņēmuma gadījumi, kad nav jārīko nomas izsole, tostarp: ja telpas izmanto sociālām vajadzībām un
regulāri, bet ne nepārtraukti.
Sadarbība ir paredzēta tādā formā, kur dome no vienas puses nodrošina telpas (t.sk. elektroenerģija,
internets, komunālie pakalpojumi), bet biedrība „Radošā grupa „Lugaži” no otras puses - dažādas pieaugušo
apmācības. Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta, MK noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Radošā grupa „Lugaži” (reģ. nr. 40008188723), ar kuru nodot
lietojumā telpu Nr.26 (90,8m2) un attiecīgās palīgtelpas BJC „Mice” Semināra ielā 27, Valkā uz laiku
līdz diviem gadiem bez maksas, par ko biedrība no savas puses nodrošina dažādas jauno māmiņu
apmācības bez maksas. Telpu izmantošana - divas stundas vienu reizi nedēļā.

20.§
Par atļauju otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidei un darbībai
_________________________________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Valkas novada dome 2014.gada 18.augustā saņēma ***, dzīvo ***, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV4733, iesniegumu pašvaldības atļaujas saņemšanai otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidei un
darbībai. Iesniegumam pievienoti:
1) Plānotās šautuves (šaušanas stenda) nolikums;
2) Drošības prasības šautuvē (šaušanas stendā);
3) Plānotās šautuves (šaušanas stenda) izveides plāns;
4) Šaušanas instruktora sertifikāta kopija;
5) Latvijas Sporta Federāciju padomes Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas lēmuma kopija.
Iesniegumā ietvertas visas pieprasītās ziņas un iesniegumam pievienoti visi Ministru kabineta 2011.gada
1.novembra noteikumu Nr.840 „Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un
šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi” 25.punktā norādītie dokumenti.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumu Nr.840 „Šautuvju (šaušanas stendu)
izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi”
29.1.1. un 29.1.2.apakšpunktu Valkas novada dome 2014.gada 21.augustā pieprasīja Valkas novada būvvaldei
atzinumu par šautuves (šaušanas stenda) atbilstību normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļai atzinumu par šautuves
(šaušanas stenda) atbilstību ugunsdrošības noteikumiem.
Ir saņemts Valkas novada būvvaldes 2014.gada 5.septembra atzinums Nr.1-29.1/45 par būves pārbaudi,
kurā norādīts, ka *** ir izbūvējis 2.kategorijas šautuvi šaušanai ar gludstobru medību ieročiem „Zaļkalnos”,
Vijciema pagastā, Valkas novadā atbilstoši MK noteikumu Nr.840 prasībām. Būvniecībā ievēroti Valkas novada
būvvaldes atzinuma Nr.1-5/10 no 14.10.2013. norādījumi par šautuvi norobežojošo, izbūvējamo aizsargvaļņu
izvietojumu teritorijā un to minimālo augstumu 2,5 - 3 m. Teritorija nožogota ar koka sētu, ap teritoriju novietotas
informatīvas brīdinājuma zīmes. Šautuves zona atrodas teritorijas zemākajā vietā – ieplakā, kuru pa perimetru
ierobežo biezs koku un krūmāju apaugums, izņemot ZA virzienā no ugunslīnijas, ko, savukārt, norobežo
jaunizveidots grunts uzbērums ar minimālo augstumu 2,5 m.
Ir saņemts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas
2014.gada 1.septembra atzinums Nr.22/10.7-3.13-26, kurā norādīts, ka nekustamais īpašums „Zaļkalni”,
Vijciema pagastā, Valkas novadā ar kadastra numuru 9492-004-0213 atbilst ugunsdrošības prasībām un to var
izmantot otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) ierīkošanai.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumu Nr.840
„Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību
norises un drošības noteikumi” 30.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izsniegt atļauju otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai nekustamajā
īpašumā „Zaļkalni”, Vijciema pagastā, Valkas novadā ar kadastra numuru 9492-004-0213, ***,
personas kods ***-***. Atļauja tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku.
2. Valkas novada domes izpilddirektoram noformēt un izsniegt lēmuma 1.punktā minēto atļauju atbilstoši
Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumu Nr.840 „Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas
un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi”
33.punkta prasībām un piecu darbdienu laikā nodrošināt publikāciju par atļaujas izsniegšanu mājas
lapā www.valka.lv .
21.§
Par Saieta nama „Lugažu muiža” vadītāja apstiprināšanu
_______________________________________________
(V.A.Krauklis)
2014.gada 4.septembrī darbu beidza Saieta nama „Lugažu muiža” vadītāja Evija Smane. Uz vakanto
vadītāja amatu jau 2014.gada 25.augustā tika izsludināts konkurss. Konkursam pieteicās divi pretendenti.
Konkursa komisija 2014.gada 5.septembrī veica pretendentu intervēšanu, bet tā kā pretendentiem trūka
profesionālā pieredze, tad komisija lēmumu nepieņēma un nolēma rīkot konkursa otro kārtu, uzdodot sagatavot

30 minūšu garu tematisku pasākumu „Rudens Lugažu muižā” un prezentējot to Saieta namā 2014.gada
12.septembrī.
Pēc prezentācijas 2014.gada 12.septembrī par piemērotāko kandidātu tika atzīta Zane Mīļā.
Ar Valkas novada domes izpilddirektora 2014.gada 16.septembra rīkojumu Nr.231-p „Par Zanes Mīļās
pieņemšanu darbā” Zane Mīļā tika pieņemta darbā par Saieta nama „Lugažu muiža” vadītāju ar 2014.gada
19.septembri.
Ņemot vērā to, ka likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt
amatā un atbrīvot no amata pašvaldību iestāžu vadītājus, domei ir jāapstiprina Valkas novada domes
izpilddirektora 2014.gada 16.septembra rīkojums Nr.231-p „Par Zanes Mīļās pieņemšanu darbā”.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, deputāti atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes izpilddirektora 2014.gada 16.septembra rīkojumu Nr.231-p „Par Zanes
Mīļās pieņemšanu darbā”.
2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

