Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas
aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB banka” Valkas filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

2014.gada 27.novembra

Sēdes protokols Nr.16

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
2. Par Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
3. Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA “Ingra”.
4. Par dzīvokļa Varoņu ielā 40 dz.34, Valkā dāvinājuma pieņemšanu.
5. Par autobusa MERCEDES BENZ 0303 pārdošanu.
6. Par kravas speciālās ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 66 norakstīšanu.
7. Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 15, Valkā, atpakaļpirkumu.
8. Par jauna Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, tā izstrādes vadītāja un darba
uzdevuma apstiprināšanu.
9. Par saistošo noteikumu Nr.22 “Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Valkas
novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
10. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1,21.§).
11. Par Valkas novada domes Priekšsēdētāja sekretariāta nolikuma apstiprināšanu.
12. Nolikuma Nr.25 “Par iepirkumu veikšanu Valkas novada pašvaldības iestādēs” apstiprināšana.
13. Par saistošo noteikumu Nr.23 “Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 “Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
14. Par locekļu ievēlēšanu Komisijā tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi.
15. Par īres un apsaimniekošanas maksām dzīvojamām mājām Valkas novada pagastos.
16. Velgas Zariņas iesniegums par neapdzīvojamo telpu nomas līguma laušanu Valkā, Rūjienas ielā 3E.
17. Par izmaiņām Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas
komisijā.
18. Par aktualizētās Valkas novada Attīstības programmas 2010.-2016.gadam Rīcību un investīciju plāna
aktualizēšanu.
19. Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu.
20. Par izmaiņām Attīstības lietu komitejas locekļu sastāvā.
21. Ērģemes pamatskolas nolikuma apstiprināšana.
22. Par platības noteikšanu ēku īpašuma uzturēšanai, vienotas adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma
nosaukuma maiņu un zemes gabalu “Klētnieki”, Ērģemes pagastā atsavināšanas procedūras
uzsākšanu.
23. Par komisijas izveidošanu valsts nekustamā īpašuma “Kurmīši”, Valkas pagastā pārņemšanai
pašvaldības īpašumā.
24. Par dāvinājuma – nekustamā īpašuma “Vecšodi 1”, Zvārtavas pagastā noraidīšanu.
25. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Zemgales ielā 62.
27. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Kūru ielā 9.
28. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Merķeļa ielā 13.
29. Par dzīvokļu uzņemšanu bilancē.
30. Par zemes reformas pabeigšanu Valkas novada, Valkas pilsētā.
31. Par projekta “Skaisti, radoši dzīvē un dejā Kārķu pagastā” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
32. Par izmaiņām Finanšu komitejas locekļu sastāvā.
33. Par automašīnas BMW (valsts reģistrācijas Nr.EZ 1094) norakstīšanu/atsavināšanu.

34. Par automašīnas VW PASSAT VARIANT (valsts reģistrācijas Nr.HA 9664) patiesās vērtības
noteikšanu.
35. Par automašīnas VW PASSAT VARIANT (valsts reģistrācijas Nr.HA 9664) atsavināšanu.
36. Par ēdināšanas pakalpojumu cenu apstiprināšanu PII “Pasaciņa”.
37. Par projekta “Meža dienu un starptautisko koka automašīnu organizēšana Kārķu pagastā” īstenošanu
un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
38. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai
Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas zālē” realizācijai.
1.§
Par Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(M.Zeltiņa)
2011.gada 29.decembrī Valkas novada dome apstiprināja Valkas novada domes nolikumu Nr.6 „Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums” (protokols Nr.14, 19.§).
2013.gada 1.janvārī stājās spēkā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, kas nosaka Dzimtsarakstu nodaļu
kompetenci Civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā.
Tā kā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums mazliet atšķirīgi definē daudzas Dzimtsarakstu nodaļas
funkcijas, tad ir lietderīgi izdot jaunu Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu, kas balstīts uz Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas likumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 10.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punkta, 41.panta 1.daļas
2.punkta un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 10. un 11.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –
12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes nolikumu Nr.23 „Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums”
(pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2011.gada 29.decembra nolikumu Nr.6 „Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļas nolikums”.
3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.decembrī.

NOLIKUMS
Valkā
2014. gada 27.novembrī

Nr.23
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.16,1.§)
VALKAS NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas likuma 10. un 11. pantu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas (turpmāk – Dzimtsarakstu nodaļa)
uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.
2. Dzimtsarakstu nodaļa ir Valkas novada domes struktūrvienība, kas savā darbībā finansiālajos un
saimnieciskajos jautājumos tieši pakļauta Valkas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
3. Dzimtsarakstu nodaļa veic Civillikumā, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā, citos normatīvajos aktos un
šajā Nolikumā paredzētās funkcijas un uzdevumus Valkas novada administratīvajā teritorijā.

4. Dzimtsarakstu nodaļas faktiskā adrese ir Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701.
5. Dzimtsarakstu nodaļas uzraudzību veic tieslietu ministrs.
6. Dzimtsarakstu nodaļai ir zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un nodaļas pilnu nosaukumu.
7. Dzimtsarakstu nodaļa sarakstē izmanto nodaļas veidlapas. Parakstīt dokumentus uz Dzimtsarakstu
nodaļas veidlapām ir tiesīgs Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks.
II. Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas, uzdevumi un kompetence
8. Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcijas ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana, civilstāvokļa aktu
reģistru arhīva fonda veidošana, uzturēšana, saglabāšana un aktualizēšana.
9. Dzimtsarakstu nodaļa veic šādus uzdevumus:
9.1. reģistrē dzimšanas faktus;
9.2. reģistrē miršanas faktus;
9.3. reģistrē laulības;
9.4. kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanas un atjaunošanas lietas;
9.5. aktualizē un atjauno civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus,
9.6. pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus;
9.7. kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas;
9.8. veido civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fondu un nodrošina arhīva fonda dokumentu glabāšanu,
uzskaiti un izmantošanu;
9.9. izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no reģistru ierakstiem pēc
fizisku un juridisku personu pieprasījuma;
9.10. izsniedz izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai
citā Dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka,
9.11. izsniedz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu norakstus pēc tiesu, izmeklēšanas iestāžu un citu
Dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma;
9.12. iepazīstina fiziskās un juridiskās personas ar civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību;
9.13. paziņo bāriņtiesai par bērna piedzimšanu nepilngadīgai mātei, kā arī, ja reģistrējot miršanas faktu,
kļūst zināms, ka mirušā nepilngadīgie bērni palikuši bez apgādības;
9.14. sniedz ziņas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārzemnieku miršanas faktu
reģistrāciju;
9.15. nodod mirušo ārzemnieku personu apliecinošos dokumentus Ārlietu ministrijas Konsulārajam
departamentam;
9.16. organizē un nodrošina apmeklētāju pieņemšanu Dzimtsarakstu nodaļā;
9.17. organizē svinīgu laulības reģistrāciju;
9.18. organizē kāzu jubileju svinīgu atzīmēšanu;
9.19. sniedz pārskatus par reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem Tieslietu ministrijai;
9.20. sadarbojas un sniedz informāciju pašvaldības institūcijām;
9.21. sekmē ģimenes tradīciju un rituālu veidošanu;
9.22. civilstāvokļa reģistru grāmatas arhīvā glabā 100 gadus, pēc šī termiņa grāmatas nodod Valsts
vēstures arhīvam;
9.23. atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, iekasē valsts nodevu, veic ieņēmumu uzskaiti un iemaksu
Domes budžetā.
10. Dzimtsarakstu nodaļai ir tiesības:
10.1. patstāvīgi lemt par tās pārziņā esošajiem jautājumiem;
10.2. pieprasīt un saņemt Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un
dokumentus no visām personām un institūcijām;
10.3. pārbaudīt Dzimtsarakstu nodaļai sniegto informāciju;
10.4. iesniegt priekšlikumus par darba uzlabošanu jautājumos, kas ir Dzimtsarakstu nodaļas
kompetencē.
III. Dzimtsarakstu nodaļas struktūra
un darba organizācija
11. Dzimtsarakstu nodaļas darbu vada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā
Nolikumā un amata aprakstā.
12. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju pieņem darbā saskaņā ar Valkas novada domes lēmumu pēc
saskaņošanas ar Tieslietu ministriju. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju atbrīvo no darba pēc Valkas novada
domes lēmuma. Darba līgumu ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju paraksta Valkas novada domes
izpilddirektors.
13. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs:
13.1. organizē Dzimtsarakstu nodaļas darbu un ir atbildīgs par Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumu izpildi;
13.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Dzimtsarakstu nodaļu valsts pārvaldes iestādēs, tiesā, attiecībās ar
juridiskām un fiziskām personām;
13.3. dod rīkojumus, kas ir saistoši Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem;

13.4. koordinē Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšanas pasākumus;
13.5. atbild par Dzimtsarakstu nodaļā saņemtās korespondences, tajā skaitā personu iesniegumu
izskatīšanu un atbilžu sagatavošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, organizē
personu pieņemšanu Dzimtsarakstu nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
13.6. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Valkas novada Domes
lēmumos un šajā Nolikumā.
14. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam ir vietnieks, kura kompetence ir noteikta šajā Nolikumā un amata
aprakstā. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks ir pakļauts Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieku pieņem darbā Valkas novada domes izpilddirektors pēc
saskaņošanas ar Tieslietu ministriju.
15. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs un nodaļas vadītāja vietnieks ir Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma izpratnē.
16. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā Dzimtsarakstu nodaļas darbu vada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja vietnieks.
IV. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku tiesības un pienākumi
17. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā.
18. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki ir atbildīgi par viņiem uzdoto pienākumu un uzdevumu godprātīgu,
savlaicīgu izpildi un darbības atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un par
darba pienākumu izpildes gaitā iegūto personas datu neizpaušanu trešajām personām.
19. Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Valkas novada domes
izpilddirektors.
V. Administratīvā akta
un faktiskās rīcības pārsūdzēšanas kārtība
20. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas faktisko rīcību ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
21. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas civilstāvokļa akta reģistrācijas atteikumu persona var pārsūdzēt
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VI. Noslēguma jautājumi
22. Grozījumus Nolikumā apstiprina ar Valkas novada domes lēmumu.
23. Lēmumu par Dzimtsarakstu nodaļas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Valkas novada dome,
saskaņojot to ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu.
24. Nolikums stājas spēkā 2014. gada 1. decembrī.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.§
Par Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(M.Zeltiņa)
Valkas novada dome izskata Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotos maksas pakalpojumu izcenojumus.
Jauni izcenojumi ir nepieciešami, jo ir palielināta valsts nodeva par reģistru atjaunošanu un aktualizēšanu,
tādējādi sedzot izmaksas par nepieciešamo dokumentu izprasīšanu un pārsūtīšanu. Tiek noapaļoti (kopā ar
PVN) maksas pakalpojumu izcenojumi par svinīgajām ceremonijām un arhīva pakalpojumiem. Piemēram,
svinīga laulību reģistrācijas ceremonija kļūst nedaudz dārgāka - līdzšinējo EUR 42.69 vietā tā maksās EUR
45.00 (ar PVN), savukārt svinīgā ceremonija, ja abi jaunlaulātie ir pensionāri, kļūs lētāka - līdzšinējo EUR 7.11
vietā tās cena būs EUR 6.00 (ar PVN). Mazāk maksās arī svinīgajās kāzu jubileju ceremonijas - EUR 40.00 (ar
PVN) agrāko EUR 42.69 vietā. Izmaiņu rezultātā tiek prognozēts, ka kopumā Dzimtsarakstu nodaļas ieņēmumi
par sniegtajiem maksas pakalpojumiem nemainīsies.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 11.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14. punkta g) apakšpunktu,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt šādus Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumus:
Nr.p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Pakalpojuma veids
Svinīga laulību reģistrācijas ceremonija Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļā (autoratlīdzība par
pasākuma
sagatavošanu
un
vadīšanu,
ceremonija ar mūziķu piedalīšanos, telpu
noformējums, atļauja filmēt un fotografēt,
šampanieša telpas un šampanieša glāžu
izmantošana).
Svinīga laulību reģistrācijas ceremonija Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļā, ja abi jaunlaulātie
ir pensionāri (autoratlīdzība par pasākuma
sagatavošanu un vadīšanu, ceremonija ar mūziķu
piedalīšanos, telpu noformējums, atļauja filmēt un
fotografēt, šampanieša telpas un šampanieša
glāžu izmantošana).
Svinīga laulību reģistrācijas ceremonija citā
piemērotā vietā (autoratlīdzība par pasākuma
sagatavošanu un vadīšanu, atļauja filmēt un
fotografēt,
transporta
izdevumidegviela
patapinājuma līgumam un kompensācija par
nobrauktajiem km).
Mūziķu piedalīšanās ceremonijā citā piemērotā
vietā ārpus Dzimtsarakstu nodaļas (divu mūziķu
atalgojums,
apskaņošanas
aparatūras
un
instrumentu noma, transporta izdevumi).
Svinīga kāzu jubileju ceremonija Dzimtsarakstu
nodaļā
(autoratlīdzība
par
pasākuma
sagatavošanu,
ceremonija
ar
mūziķu
piedalīšanos, telpas noformējums, atļauja filmēt
un fotografēt, šampanieša telpas un šampanieša
glāžu izmantošana).
Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija
Valkas novada Dzimtsarakstu ceremonijas zālē
(autoratlīdzība par pasākuma sagatavošanu,
ceremonija ar mūziķu piedalīšanos, telpas
noformējums, atļauja filmēt un fotografēt,
šampanieša telpas un šampanieša glāžu
izmantošana).
Ceremonijas tulkošana svešvalodā
Rituāla sagatavošana svešvalodā (bez tulka
pakalpojumiem).
Reģistra
ieraksta
atkārtotas
apliecības
izsniegšanai sameklēšana, sagatavošana.
Visa veida civilstāvokļa reģistrācijas ziņu, kas
saistītas ar pilsoņu dzimtas koka izpēti,
meklēšana un sagatavošana Latvijas Republikas
dzimtsarakstu nodaļu arhīvos.
Dokumentu meklēšana arhīva fondos un atbildes
par reģistra neesamību sagatavošana.
Iesnieguma aizpildīšana (pēc apmeklētāja
lūguma) uz citiem arhīviem vai citu valstu
dzimtsarakstu iestādēm.
No maksas par 9., 11. un 12. punktā minētajiem
pakalpojumiem atbrīvot šādas personas, uzrādot
attiecīgu dokumentu:
17.1. pirmās un otrās grupas invalīdus,
17.2. trūcīgās un maznodrošinātās personas
17.3. politiski represētās personas

1 reize

Maksa
(EUR)
bez PVN
37.19

1 reize

4.96

1 reize

99.17

1 reize

99.17

1 reize

33.06

1 reize

12.40

1 reize
1 reize

12.40
4.96

1 reize

2.50

1 reize

0.83

1 reize

0.83

1 reize

0.83

Mērvienība

2. Šī lēmuma 1.punktā minētos maksas pakalpojumu izcenojumus piemērot ar 2015.gada 1.janvāri.
3. Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam nodrošināt pievienotās vērtības nodokļa aprēķinu
atbilstoši likumam “Par pievienotās vērtības nodokli” un maksas pakalpojumu saraksta pieejamību
iedzīvotājiem.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2013.gada 30.maija lēmumu “Par Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 3.§).
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētāja vietniekam juridiskajos un sociālā darba
jautājumos.
7. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
3.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „Ingra”
_____________________________________________________
(I.Meļķis)
Valkas novada dome izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ingra”, reģistrācijas Nr.***, juridiskā
adrese: *** iela ***, Valka, Valkas novads, iesniegumus par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 22, Valkā (kopējā
platība 109,5 m2 t.sk. telpas pamatdarbībai 73,2 m2, palīgtelpas 36,3 m2, nomas maksa EUR 2,56 par vienu
kvadrātmetru mēnesī par pamatdarbības telpām (bez PVN), EUR 1,42 par vienu kvadrātmetru mēnesī par
palīgtelpām (bez PVN)) nomas maksas samazināšanu sakarā ar logu un elektroinstalācijas nomaiņu nomātās
telpās Rīgas ielā 22, Valkā, Valkas novadā.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 1.§), un vadoties no
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piemērot atlaidi 75% apmērā no nomas maksas mēnesī līdz tiek segts Nomnieka veiktais ieguldījums
EUR 581,76 (pieci simti astoņdesmit viens euro 76 centi) apmērā par logu un elektroinstalācijas nomaiņu
nomātās telpās Rīgas ielā 22, Valkā, Valkas novadā.
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas līgumā
ar SIA „Ingra” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4.§
Par dzīvokļa Varoņu ielā 40 dz.34, Valkā dāvinājuma pieņemšanu
____________________________________________________________
( I.Meļķis, V.A.Krauklis, V.Zariņš)
Dome izskata 2014.gada 6.novembrī saņemto iesniegumu no ***, dzīvo “***”, *** pagasts, Valkas novads,
ar lūgumu pieņemt viņa īpašumā esošo dzīvokli Varoņu ielā 40 dz.34, Valkā dāvinājumā. Dzīvoklis ir
neapdzīvots, jo pats dzīvokļa īpašnieks dzīvo Ērģemes pagastā, ir bezdarbnieks un nav iespējams nomaksāt
maksājumus par dzīvokli, kā rezultātā ir uzkrājies komunālo maksājumu parāds. U.Pastnieks ir vairākkārt
mēģinājis dzīvokli pārdot un izīrēt, bet bez rezultātiem.
Dzīvoklis sastāv no divām istabām. Dzīvoklī ir veikts daļējs remonts, nomainīti pakešu logi un ieliktas
metāla ārdurvis. Dzīvoklis ir ierakstīts Zemesgrāmatā un ir bez apgrūtinājumiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 2.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pieņemt kā dāvinājumu dzīvokli Varoņu ielā 40 dz.34, Valkā, platība 53,1 m2, no ***, personas kods *** – ***.
2. Uzkrāto parādu par īres un apsaimniekošanas maksu *** nomaksāt saskaņā ar noslēgto vienošanos ar SIA
„Valkas Namsaimnieks”.
3. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot dāvinājuma līguma projektu.
4. Uzdot SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim sastādīt aktu par dzīvokļa pieņemšanu.

5.§
Par autobusa MERCEDES BENZ 0303 pārdošanu
______________________________________________
(J.Krams)
Dome izskata Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes iesniegumu par Ērģemes pagasta pārvaldes
autotransporta uzskaitē esošās autobusa MERCEDES BENZ 0303 (valsts reģistrācijas Nr.FE7737, izlaiduma
gads 1988; šasijas VIN WDB30012113053913) pārdošanu.
Autobusa atlikusī bilances vērtība EUR 0,00 (nulle).
Lai pārdotu autobusu par iespējami augstāko tirgus cenu, ar interneta www.ss.lv sludinājumu palīdzību tika
veikta aptauja.
Piedāvātā augstākā cena ir EUR 3000 bez PVN.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 3.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta un ņemot vērā
Valkas novada domes 2011.gada 30.augusta rīkojumu Nr.69-v „Par pamatlīdzekļu pieņemšanas un
norakstīšanas komisijām”, kā ari uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.punktu,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārdot autobusu MERCEDES BENZ 0303, valsts reģistrācijas Nr. FE 7737, par brīvu cenu, kas pārsniedz
likvidācijas lūžņu vērtību.
2. Par lēmuma izpildi atbild Ērģemes pagasts pārvaldes vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§
Par kravas speciālās ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 66 norakstīšanu
_______________________________________________________________
(J.Krams)
Dome izskata Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes iesniegumu par Ērģemes pagasta pārvaldes
dzīvokļu saimniecības uzskaitē esošās kravas speciālās ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 66 (valsts
reģistrācijas Nr.BU 5211, izlaiduma gads 1979; šasijas VIN 0167987) norakstīšanu.
Saskaņā ar 2013.gada 9.aprīļa Finanšu un attīstības lietu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 9.§) par
Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes dzīvokļu saimniecības uzskaitē esošās kravas speciālās
ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 66 (valsts reģistrācijas Nr. BU 5211,izlaiduma gads 1979, šasijas Nr. VIN
0167987) norakstīšanu, tika veikta aptauja par iespējami augstāko tirgus cenu automašīnai. Aptauja tika veikta
ar interneta www.ss.lv sludinājuma palīdzību. Piedāvātā augstākā cena bija Ls 800,00 ar PVN. Automašīnas
atlikusī bilances vērtība - Ls 0,- (nulle lati).
Vēlāk potenciālais pircējs no sava piedāvājuma atteicās un citi piedāvājumi netika saņemti.
Automašīna GAZ 66 ir nolietojusies un ekspluatācijai nav derīga.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 4.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta un ņemot vērā
Valkas novada domes 2011.gada 30.augusta rīkojumu Nr.69-v „Par pamatlīdzekļu pieņemšanas un
norakstīšanas komisijām”,kā ari uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.punktu, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Norakstīt automašīnu GAZ 66 (valsts reģistrācijas Nr.BU 5211), nododot to lūžņos.
2. Atcelt Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēde lēmumu (protokols Nr.6, 57.§) “Par kravas speciālās
ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 66 pārdošanu”.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
7.§
Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 15, Valkā, atpakaļpirkumu
___________________________________________________________
(A.Jurjāne, V.A.Krauklis)

Starp Valkas pilsētas domi kā pārdevēju un SIA „Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola”
(turpmāk tekstā – SPPA) kā pircēju 2005.gada 16.martā tika noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums, ar
kuru SPPA nopirka īpašumu Puškina ielā 15, Valkā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
9401 001 0903 ar kopējo platību 2758m2 un uz tā esošu neapdzīvojamo ēku un palīgēku par pirkuma summu
Ls 7359,00.
Pirkuma līguma 11.punktā ir noteiks, ka pašvaldībai kā Pārdevējam ir likumā paredzētās atpakaļpirkuma
tiesības attiecībā uz privatizēto objektu, ja Pircējs to neizmanto līgumā noteiktajiem mērķiem un noteiktajā
kārtībā”. Atbilstoši pirkuma līguma 11.punktam šis apgrūtinājums ir nostiprināts zemesgrāmatā.
Ēkā Puškina ielā 15, Valkā jau astoņus gadus nenotiek mācības. Līdz ar to īpašums netiek izmantots
atbilstoši pirkuma līguma 10.punktā noteiktajam mērķim - izglītības iestādes vajadzībām.
Šobrīd pašvaldībai ir nepieciešamas telpas, kur izvietot Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
„Pumpuriņš” saimniecisko bloku vai grupiņas. Līdz ar to domei ir pamats izmantot iepriekšminētās pirkuma
līguma atpakaļpirkuma tiesības. Viena no likumā „Par pašvaldībām” noteiktajām funkcijām ir – gādāt par
iedzīvotāju izglītību, t.sk., bērnu nodrošināšana ar vietām audzināšanas iestādē.
SPPA tika nosūtīta vēstule ar priekšlikumu pārdot īpašumu atpakaļ domei, uz ko SPPA atbildēja, ka piekrīt
noslēgt atpakaļpirkuma līgumu. Klātpievienotajā SPPA pamatlīdzekļu uzskaites kartītē ir norādīta īpašuma
vērtība EUR 94058,30, ņemot vērā ieguldījumu (jumta, logu, apkures, santehnikas u.c. remonts). Par līguma
cenu esot iespējams vest pārrunas un pastāvot arī variants par īpašuma īri.
Īpašuma kadastrālā vērtība saskaņā ar VZD datiem: zemei - EUR 3916.00; bijušā bērnudārza ēkai - EUR
4346.00 un saimniecības ēkai - EUR 1795.00, kopā – EUR 10057,00.
SPPA ir samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli, nav parādu, bet īpašums netiek pienācīgi
apsaimniekots, piemēram, par zāles nenopļaušanu 2013.gada 23.augustā SPPA tika piemērots
administratīvais naudas sods Ls 30, kas nav samaksāts.
Civillikuma 2056.pantā attiecībā uz atpakaļpirkuma cenu gadījumos, kad nosacījumi un cena nav līgumā
bijuši apzīmēti un starp pusēm nenotiek labprātīga vienošanās, ir noteikts, ka „cenu nosaka tiesa saskaņā ar to
vērtību, kāda lietai ir atpakaļpirkuma laikā”, t.i., šobrīd. Tāpēc nepieciešams noteikt īpašuma Puškina iela 15
tirgus vērtību.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu tikai dome var lemt par nekustamās
mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 5.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkta un 21.panta
1.daļas 17.punkta un Civillikuma 2056.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Konceptuāli atzīt nepieciešamību iegādāties Valkas novada domes īpašumā nekustamo īpašumu Puškina
ielā 15, Valkā, kadastra Nr. 9401 001 0903: zemes gabalu ar kopējo platību 2758 m2 un uz tā esošās ēkas.
2. Veikt pārrunas ar pārdevēju par iespējamo nekustamā īpašuma atpakaļpirkuma cenu.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
8.§
Par jauna Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu,
tā izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
2014.gada 12.novembrī Valkas novada dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 11.11.2014. vēstuli Nr.15.18-1e/10188, kas ir atbilde uz Valkas novada domes 07.11.2014. nosūtīto
elektronisko paziņojumu par pieņemto lēmumu veikt Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rekomendē izstrādāt jaunu Valkas novada teritorijas
plānojumu, nevis veikt tikai grozījumus spēkā esošajā teritorijas plānojumā, jo izmaiņas teritorijas plānojumā
būs pārāk apjomīgas, jo praktiski no jauna būs jāizstrādā teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi, lai tie atbilstu 30.04.2013 pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī jauna teritorijas
plānojuma izstrādes procedūra neatšķiras no spēkā esošā teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes
procedūras. Līdz ar to lietderīgāk ir veikt jauna teritorijas plānojuma izstrādi.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta 1., 2., 3.daļu, Ministru kabineta
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 76. punktu, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 11.novembra vēstuli Nr.15.18-1e/10188, ir
nepieciešams grozīt Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumu „Par Valkas novada teritorijas
plānojuma 2010.-2022. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, tā izstrādes vadītāja un darba uzdevuma
apstiprināšanu”, pieņemot lēmumu uzsākt jauna teritorijas plānojuma izstrādi.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 6.§), un vadoties no Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23.panta 1., 2., 3.daļas, Ministru
kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
76.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumu (protokols Nr.15, 14.§) “Par Valkas novada
teritorijas plānojuma 2010.-2022.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
2. Uzsākt jauna Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādi.
3. Apstiprināt darba uzdevumu Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādei (Pielikumā).
4. Apstiprināt Valkas novada domes teritorijas plānotāju Ingaru Siliņu par Valkas novada teritorijas plānojuma
izstrādes vadītāju.
5. Par lēmuma izpildi atbildīgs Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
Pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16,8.§)
Darba uzdevums
Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādei
1. Pamatojums:
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 1. punkts;
1.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta 1., 2., 3. daļa;
1.3. 16.10.2012. LR MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 76. punkts;
1.4. 30.04.2013. MK noteikumi Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi".
2. Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs – izpilddirektors Aivars Cekuls.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa.
4. Valkas novada teritorijas plānojumā tiks parādīts teritorijas funkcionālais zonējums, esošā un plānotā
publiskā infrastruktūra, apgrūtinātās teritorijas un objekti ar aizsargjoslām, teritoriju izmantošanas
aprobežojumi un nosacījumi.
5. Valkas novada teritorijas plānojumā nosaka:
5.1. Teritorijas funkcionālo zonējumu;
5.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kas ietver prasības zemes vienībām un to
apbūvei.
6. Valkas novada teritorijas plānojumu ir paredzēts izstrādāt Valkas novadu veidojošo pilsētas un pagastu
teritorijām.
7. Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādes mērķis:
7.1. Sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņot un apstiprināt Valkas novada teritorijas
plānojumu;
7.2. Izstrādāt efektīvu Valkas novada plānošanas instrumentu ilgtermiņa attīstības politikas īstenošanai
teritorijas telpiskās izmantošanas aspektā, atbilstoši Valkas novada attīstības mērķiem un attīstības
stratēģijai;
7.3. Veicināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību novada teritorijā, saglabājot esošās vērtības un veicinot
racionālu visa veida resursu izmantošanu nākotnē.
8. Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi:
8.1. Noteikt Valkas novada teritorijas funkcionālo zonējumu saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumiem
Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi";
8.2. Noteikt teritorijas funkcionālo zonējumu, ņemot vērā zemes īpašnieku iesniegumus, ja tas nav
pretrunā spēkā esošajai likumdošanai un saskan ar novada interesēm teritoriju racionālā
izmantošanā;
8.3. Grafiskajā daļā noteikt un precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas
(ja attiecīgās aizsargjoslas iespējams attēlot izvēlētajā kartes mērogā);
8.4. Nodrošināt vides kvalitāti un teritorijas racionālas izmantošanas iespējas.
9. Valkas novada teritorijas plānojuma izstrāde jāveic, ņemot vērā sekojošus dokumentus:
9.1. Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju;
9.2. Valkas novada saistošos noteikumus Nr.14 „Valkas novada teritorijas plānojuma Grafiskā daļa un
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināti 26.05.2011 sēdē, Protokols Nr.6, 6.§);
9.3. Valkas novada attīstības programmu;
9.4. Darba uzdevumu plānojuma grozījumu izstrādei;
9.5. Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumu, nacionālās programmas un nozaru attīstības
plānus;

10.

11.

12.

13.

14.

9.6. Pašvaldību, kuras robežojas ar Valkas novadu, teritorijas plānojumus un attīstības programmas;
9.7. Valsts institūciju un pašvaldību plānošanas dokumentus, kuri attiecas uz plānojamo teritoriju;
9.8. Īpaši aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko teritoriju, kultūras pieminekļu aizsardzības un
izmantošanas noteikumus un dabas aizsardzības plānus;
9.9. Teritorijas plānojuma sastāvā izstrādāto vides pārskatu un kompetentās institūcijas atzinumu par
vides pārskatu saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;
9.10.
Upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānus.
Prasības Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādāšanai:
10.1.
Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādei izmanto Latvijas ģeodēziskajā koordinātu
sistēmā LKS-92-TM izstrādātu topogrāfiskās kartes pamatni (ne vecāku par pieciem gadiem) ar
mēroga noteiktību 1:10000, bet atsevišķām pašvaldības teritorijas daļām, ja nepieciešams –
topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1: 5000 vai 1:2000.
10.2.
Valkas novada teritorijas plānojumā paredzētas sekojošas sastāvdaļas:
10.2.1. Paskaidrojuma raksts;
10.2.2. Grafiskā daļa;
10.2.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.
Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādē jāņem vērā sekojoši likumdošanas akti:
11.1.
LR Likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (13.10.2011.);
11.2.
LR likums „Būvniecības likums” (09.07.2013.);
11.3.
LR likums „Aizsargjoslu likums” (05.02.1997.);
11.4.
LR likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998.);
11.5.
16.10.2012. LR MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”;
11.6.
14.10.2014. LR MK noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”;
11.7.
30.04.2013. MK noteikumi Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi";
11.8.
LR MK 23.03.2004. noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums”;
11.9.
Citi ar teritorijas plānošanu saistītie LR likumi un normatīvie akti.
Veicot Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādi, jāpieprasa un jāņem vērā sekojošu institūciju
nosacījumi un atzinumi, kā arī jāpieprasa to rīcībā esošā informācija par Valkas novada teritoriju, vai tā
jāiegūst no minēto institūciju tīmekļa vietnēm:
12.1.
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde;
12.2.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
12.3.
Va/s „Latvijas Valsts ceļi”;
12.4.
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde;
12.5.
Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecība;
12.6.
Va/s “Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecība;
12.7.
Dabas aizsardzības pārvalde, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija;
12.8.
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.
Izstrādājot Valkas novada teritorijas plānojumu, informēt par to kaimiņu pašvaldības: Smiltenes novadu,
Strenču novadu, Naukšēnu novadu, Apes novadu, Burtnieku novadu un noskaidrot to viedokli:
13.1.
Nosūtot lēmumu kopijas par Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu;
13.2.
Paziņojot par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem;
13.3.
Lūdzot sniegt atzinumu par izstrādātā Valkas novada teritorijas plānojuma redakciju;
13.4.
Paziņojot Valkas novada teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas laiku un vietu.
Prasības Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādes sabiedriskās apspriešanas procesam:
14.1.
Valkas novada teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas organizēt pēc teritorijas
plānojuma redakcijas izstrādes;
14.2.
Sabiedriskās apspriešanas laikā izvērtēšanai nodod un pieejamā vietā un laikā Valkas novada
domes telpās izstāda izstrādātā Valkas novada teritorijas plānojuma redakciju, spēkā esošo Valkas
novada teritorijas plānojumu, attīstības programmu, pārskatu par iedzīvotāju viedokli,
priekšlikumiem, kas saņemti Valkas novada teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes gaitā;
14.3.
Sabiedriskās apspriešanas organizēt apmeklētāju pieņemšanu;
14.4.
Sabiedriskās apspriešanas laikā organizēt tikšanos ar iedzīvotājiem, institūciju un kaimiņu
pašvaldību pārstāvjiem. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes vietas: Valka un Kārķu, Ērģemes,
Vijciema, Zvārtavas un Valkas pagasta pārvaldes,
14.5.
Publicēt paziņojumus, kas nepieciešami Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitā
LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā „Ziemeļlatvija”, kā arī Valkas
novada domes mājas lapā www.valka.lv.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

9.§
Par saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.5 „Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(I.Grandava)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2014.gada pamatbudžeta izpildi, apstiprinātajiem projektiem un
piesaistītajiem aizņēmumiem, nepieciešami grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 7.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Valkas novada
pašvaldības 2014.gada pamatbudžets” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Ilze Grandava.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2014.gada 27.novembrī

Nr.22
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.16,9.§)

Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5
“Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2014.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis
2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.22

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 22„Grozījumi 2014.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets””
Saskaņā ar Valkas novada domes (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem,
saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumos apkopoti
sekojoši grozījumu priekšlikumi:

Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi , kā arī to izlietojums;
Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa ;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1.Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikt grozījumus
budžeta ieņēmumos – palielināt par EUR 483719.-.
1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielināti par EUR 58927.-, atbilstoši izpildei.
1.2. Ieņēmumus no valsts nodevas un kancelejas nodevas palielināt par EUR 4500.- atbilstoši izpildei;
1.3. Valsts budžeta transferti plānots ieņēmumu pieaugums – EUR 501175,-, tajā skaitā;
• Dotācija bērnu jaunatnes sporta skolai EUR 10294.-;
• Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Mūzikas
skolā” finansējums EUR 89513.• Valkas ģimnāzijas projektu „Datorzināšanas bez priekšzināšanām” un „Datorzināšanas ar
priekšzināšanām” realizācijai– EUR 6721,-;
• Projekta „NVA pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem” realizācijai– EUR 1307.-;
• ES finansējums projekta „Ūdensssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes ciemā”
realizācijai – EUR 170000.-;
• ES finansējums projekta „Ūdensssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā”
realizācijai – EUR 105505.-;
• ES finansējums projekta „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētas uzņēmē3jdarbības veicināšanai
novadā” realizācijai– EUR 88529.-;
• Avansa finansējums projektam „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā” –
EUR 16977.-;
• Projektam „Skaņas aparatūras iegāde Valkas pagasta saieta namam „Lugažu muiža”” – EUR
2700.-;
• Projektam „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā” – EUR 15367.
1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumos samazinājums par EUR 80883.- tajā skaitā:
• Ieņēmumi par siltuma realizāciju samazinājums EUR 94343.-;
• Citi ieņēmumi un maksas pakalpojumi – palielinājums – EUR 13160.-.
•
•

2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums par funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus samazinot par EUR 138624.-. Izdevumu finansēšana
tiek nodrošināta ar ieņēmumiem un aizņēmumiem.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi samazināti par EUR 142864.-, tajā skaitā
palielinājums atlīdzībai EUR 4040.-, samazinājums preces un pakalpojumi EUR 16308.-, samazinājums
procentu izdevumi EUR -147964.-, samazinājums sociālie pabalsti EUR 523.-.
2.2.Sabiedriskā kārtība un drošība - izdevumi palielināti par EUR 20948.- ārkārtas situācijas novēršanai
saistībā ar Āfrikas cūku mēri.
2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi kopumā samazināti par EUR 84507,- tajā skaitā:
• Projekts Zivju resursu pavairošana un atražošana – EUR 3360;
• Projekts „NVA pasākumi vasarās brīvlaikā skolēniem” EUR 3120.-;
• Projekts „Datorzinības ar priekšzināšanām”- EUR 3803.-;
• Projekts „Datorzinības bez priekšzināšanām” EUR 2918.-;
• Projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā” EUR 38585.;
• Projekts „Skaņas aparatūras iegāde Turnas tautas namam” EUR 4596.-;
• Kārķu pagasta ūdenssaimniecības projektam palielinājums EUR 164937.-;
• Projekts „Valkas pilsētas ūdenssaimniecības Kohēzijas projekts 2.kārta samazinājums
EUR 153429.-;
• Projekts „Esi labs sportā visās trijās valstīs” EUR 7348.-.
2.4. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielinājums EUR 25353.-, tajā skaitā:
• Vijciema komunālā saimniecība – EUR 4000.-;
• Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai – EUR 21353.-.
2.5. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 10270.-, tajā skaitā:
• Pludmales volejbola laukuma izveidei EUR 3011.-;
• Izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļa EUR 5479.-;
• Kārķu pagasta tautas nams par EUR 1730.- .
2.6. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 49361.-,tajā skaitā:

• Pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” EUR 11517.- ēdināšanas pakalpojumiem;
• Bērnu jauniešu centrs „Mice” - EUR 1150.-;
• Valkas ģimnāzijai ēkas renovācijai un mācību grāmatu iegādei EUR 153454.-;
• Bērnu jaunatnes sporta skolai EUR 11694.-.
• Savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām - palielināti izdevumi par EUR -25000.
2.7.Sociālajā aizsardzībā izdevumi samazināti par EUR 17385.- sociālajiem pabalstiem atbilstoši izpildei.
2.8.Finansēšana –aizņēmumi:
Palielināta aizņēmumu atmaksa par EUR 193409.-.
Plānotie aizņēmumi samazināti par EUR 428934.-.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

10.§
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, I.Grandava)
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa ierosina precizēt Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta
skolas amatu sarakstā amatu nosaukumus. Atbilstoši iestādes veicamā darba specifikai un apstiprinātajam
amata aprakstam amatu „izglītības metodiķis” turpmāk saukt - „sporta metodiķis”, amatu „interešu izglītības
skolotājs” turpmāk saukt - „sporta treneris”. Amatu nosaukuma maiņa neietekmē darba slodzes un algas
likmes lielumu.
Sakarā ar automašīnu vadītāju – kurjeru darba specifiku, kā arī, lai nodrošinātu precīzu darba laika uzskaiti
un nodrošinātu pareizu darba samaksas aprēķinu izmainīt amata vietai automašīnas vadītājs – kurjers darba
samaksu no amata algas uz stundu likmi, un pāriet no normāla darba laika uz summēto darba laika uzskaiti.
Lai nodrošinātu Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbu ziemas sezonā, sakarā ar aktīvā
nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” beigšanos, izveidot četras sezonas strādnieku
amata vietas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada
19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 2.§), Finanšu komitejas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 8.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.un 13.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt amata vietai automašīnas vadītājs – kurjers summēto darba laiku ar stundas likmi 3,22 EUR/h
(samazinātā).
2. 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:
2.1. Apstiprināt 2.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
2.2. Apstiprināt 12.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
2.3. Apstiprināt 27.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).
3. Uzdot Bērnu – jaunatnes sporta skolas direktoram, Personāla nodaļas vadītājam veikt darbinieku darba
līgumos grozījumus atbilstoši amatu sarakstam.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmuma stājas spēkā 2014.gada 1.decembrī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16,10.§)
2.pielikums
Valkas novada domes
2014 .gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 21.§)
Valkas novada domes
Administrācijas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Izpilddirektors
Izpilddirektora vietnieksatbildīgais Valkas pilsētā
Priekšsēdētāja sekretariāta
vadītājs
Priekšsēdētāja sekretariāta
sekretārs
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Jurists
Kancelejas vadītājs
Kancelejas vadītāja vietnieks jurista palīgs
Klientu apkalpošanas
speciālists
Izpilddirektora palīgs
Speciālists kancelejas darbā arhivārs
Lietvedis
Automašīnas vadītājs -kurjers
Automašīnas vadītājs -kurjers
Darba un civilās aizsardzības
vecākais speciālists
Pašvaldības policijas
priekšnieks
Pašvaldības policijas
inspektors
Iekšējā audita speciālists
Būvinženieris
Datorsistēmu un datortīklu
administrators
Kooperācijas speciālists
Meliorators

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Amata
vietu
skaits
1

Algas likme
(EUR)
1423

1

1281

1

890

1

712

1
1

712
997

1

890

1

783

1
1

712
712

1
1
2
0.3

712
712
3.90
655

1

797

657.37

1

854

704.32

1
1
1

655
854
925

2
1.25
0.5

783
826
826

571.28
704.32
763.02
645.63

(personiskais paraksts)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR)
1173.87
1056.48
733.68
586.93
586.93
821.71
733.68
645.63
586.93
586.93
586.93
586.93
3.22
539.98

680.84
680.84
V.A.Krauklis

2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16,10.§)
12.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,21.§)
Valkas novada domes
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Amats
Nodaļas vadītājs
Darbu vadītājs
Speciālists
Atslēdznieks – metinātājs
Traktora - automašīnas vadītājs
Ekskavatora vadītājs
Veterinārārsta palīgs
Sezonas strādnieks zaļumsaimniecībā (7
mēneši)
Kapsētas pārzinis
Kapsētas pārzinis

Amata vietu
skaits

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

1
1
1
1
4
2
1

890
754,12
796,81
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)
733.68
622.15
657.37
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h

Iespējamais
maksimālais
darba algas
koeficients

1.93
1.93
1.93
1.93

1

1,933 EUR/h

1,933 EUR/h

1.48

1
1

1,933 EUR/h
1,933 EUR/h

1,933 EUR/h
1,933 EUR/h

1.29
1.59

11
12
13
14
15
16
17
18

Strādnieks
Strādnieks
Apkopējs
Bērnu rotaļu laukuma uzraugs
Elektriķis (2 mēneši)
Strādnieks (5mēneši)
Tirgus pārzinis
Strādnieks (4 mēneši)

Valkas novada domes priekšsēdētājs

13
1,5
0,25
1,5
1
2
1
4

1,933 EUR/h
1.933 EUR/h
320,00
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h

1,933 EUR/h
1.933 EUR/h
320
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h

(personiskais paraksts)

1.48
1.93

1.93
1.93
1.48

V.A.Krauklis
3.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16,10.§)
27.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 21.§)

Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas
darbinieku amatu vietu saraksts un darba samaksa

Nr.
p.k.

Amats

738
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.836
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.836

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR)
738
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.836
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.836

1,5

320

320

0,5

320

320

Amata vietu
skaits

1

Direktors

1

2

Sporta metodiķis

1,25

3

Sporta treneris

0.857

4

Apkopējs

5

Saimniecības pārzinis

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Algas likme
(EUR)

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

11.§
Par Valkas novada domes
Priekšsēdētāja sekretariāta nolikuma apstiprināšanu
_________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Ar Valkas novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Grozījumi Valkas novada
domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” tika izveidots
Valkas novada domes Priekšsēdētāja sekretariāts. Lai nostiprinātu sekretariāta statusu, nepieciešams noteikt
precīzas tā funkcijas, tiesības un pienākumus. Līdz ar to ir izstrādāts Priekšsēdētāja sekretariāta nolikums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 12.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes nolikumu Nr.24 „Valkas novada domes Priekšsēdētāja sekretariāta
nolikums” (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
Valkā
2014.gada 27.novembrī

Nr.24
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.16, 11.§)

Valkas novada domes
Priekšsēdētāja sekretariāta
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu

I Vispārīgie noteikumi
1.
2.
3.
4.

Valkas novada domes Priekšsēdētāja sekretariāts (turpmāk tekstā – sekretariāts) ir Valkas novada
pašvaldības administrācijas struktūrvienība.
Sekretariāta darbību nosaka likums „Par pašvaldībām” un citi attiecīgie normatīvie akti, kas reglamentē
šo jomu, kā arī šis nolikums un domes lēmumi. Sekretariātam ir saistoši domes priekšsēdētāja un
izpilddirektora rīkojumi.
Sekretariāts savus uzdevumus veic sadarbībā ar Valkas novada domes struktūrvienībām un citām
juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros.
Sekretariāta dokumentu uzglabāšanu regulē Valkas novada domes nolikums par arhīviem, kā arī
Arhīvu likums un atsevišķas dokumentu pārvaldības normas.
II Sekretariāta uzdevumi

5.

Sekretariātam ir šādi uzdevumi:
5.1. Organizēt domes priekšsēdētāja apmeklētāju pieņemšanu un sniegt atbalstu priekšsēdētāja darba
plānošanā;
5.2. Pieņemt un reģistrēt iesniegumus;
5.3. Kontrolēt novada domes priekšsēdētāja izdotu mutisku un rakstisku rīkojumu izpildi;
5.4. Nodrošināt efektīvu informācijas, dokumentu apriti un pārraudzību Valkas novada domē ;
5.5. Realizēt pašvaldības funkcijas iedzīvotāju informēšanā par pašvaldības darbu un lēmumiem,
veidot novada tēlu;
5.6. Nodrošināt informācijas pieejamību iedzīvotājiem un žurnālistiem par Valkas novadā
notiekošajiem pasākumiem, pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem u.c. ar pašvaldības darbību
saistītajiem jautājumiem, veicināt pašvaldības darbības caurredzamību un atklātību;
5.7. Nodrošināt informācijas izplatīšanu un izskaidrošanu sabiedrībā, organizēt pašvaldības realizētās
politikas izskaidrošanu pilsētas iedzīvotājiem;
5.8. Veidot un koordinēt pašvaldības sabiedriskās attiecības ar citām pašvaldībām, valsts
institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējsabiedrībām; t.sk., Valgas pašvaldības
iestādēm u.c. ārvalstu partneriem;
5.9. Veidot, koordinēt un uzturēt saikni ar masu medijiem un informācijas izplatīšanas kanāliem.
5.10. Sagatavot un sniegt masu medijiem regulāru informāciju par pašvaldības darbu un domes vadības
viedokli par procesiem pašvaldībā un valstī;
5.11. Organizēt preses konferences un mediju tikšanās ar pašvaldības vadību, deputātiem un
speciālistiem;
5.12. Nodrošināt domes interneta mājas lapas darbību, regulāri aktualizēt tās saturu;
5.13. Vākt, pētīt un apkopot informāciju plašsaziņas līdzekļos par pašvaldības un tās struktūrvienību
darbību un par to regulāri informēt domes vadību. Nodrošināt šīs informācijas pieejamību
pašvaldības darbiniekiem;
5.14. Plānot un realizēt projektus, kas saistīti ar sabiedrības informēšanu par pašvaldības lēmumiem,
darbību un iecerēm, uzraudzīt šo projektu izpildi;
5.15. Organizēt valsts amatpersonu, delegāciju oficiālās vizītes Valkas novada teritorijā, u.c.;
5.16. Organizēt un vadīt mārketinga kampaņas domes organizētajiem masu pasākumiem, kā arī citiem
kultūras un sporta pasākumiem;
5.17. Koordinēt pašvaldības informatīvo un reprezentācijas materiālu sagatavošanu, izgatavošanu un
izplatīšanu;

5.18. Apkopot un saglabāt ar pašvaldības līdzdalību veidotus iespieddarbus, foto un video materiālus;
5.19. Sagatavot pašvaldības informatīvo izdevumu “Valkas Novada Vēstis”.
III Sekretariāta struktūra un darba organizācija
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Sekretariāta darbību saskaņā ar pašvaldības struktūru nodrošina:
6.1. sekretariāta vadītājs;
6.2. sekretariāta sekretārs;
6.3. sabiedrisko attiecību speciālists.
Katram sekretariāta darbiniekam ir izstrādāts amata apraksts, tajā noteikto pienākumu izpildi kontrolē un
nodrošina sekretariāta vadītājs.
Sekretariāta vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba domes izpilddirektors pēc saskaņošanas ar
domes priekšsēdētāju.
Sekretariāta sekretāru un sabiedrisko attiecību speciālistu pieņem darbā un atlaiž no darba domes
izpilddirektors, konsultējoties ar sekretariāta vadītāju.
Ja sekretariāta vadītājs slimības, atvaļinājuma vai citu apstākļu dēļ nevar veikt savus pienākumus, tad
saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu sekretariāta vadītāja pienākumus veic sekretariāta sekretārs.
Sekretariāta darbinieki darba vietā ievēro lietišķo etiķeti.
IV Sekretariāta tiesības

12.

Sekretariātam ir šādas tiesības:
12.1. Saņemt no pašvaldības struktūrvienībām, izpildinstitūcijām, kapitālsabiedrībām, biedrībām un
nodibinājumiem sekretariāta uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;
12.2. Iesaistīt citu pašvaldības struktūrvienību darbiniekus novada tēla veidošanā. Saņemt no
atbildīgajiem darbiniekiem informāciju viņu kompetences ietvaros esošajos jautājumos;
12.3. Iesniegt domes vadībai priekšlikumus un pieprasījumus par sekretariāta kompetencē esošiem
jautājumiem;
12.4. Pieprasīt pašvaldības darbiniekiem ar sekretariātu saskaņot masu medijiem sniedzamo informāciju
ārkārtas situācijās un neparedzētos gadījumos;
12.5. Pārstāvot Valkas novada domi, piedalīties citu institūciju un organizāciju rīkotajos pasākumos
sekretariāta kompetences ietvaros;
12.6. Sekmēt darbinieku profesionālās kompetences izaugsmi;
12.7. Saņemt
sekretariāta
uzdevumu
veikšanai
nepieciešamo
tehnikas,
materiālu,
transporta un organizatorisko nodrošinājumu.
V Citi noteikumi

13.
14.

Grozījumus šajā Nolikumā izdara ar domes lēmumu pēc domes priekšsēdētāja, izpilddirektora vai
sekretariāta vadītāja ieteikuma un domes Finanšu komitejas atzinuma saņemšanas
Šis nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi un ir saistošs visiem sekretariāta darbiniekiem.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

12.§
Nolikuma Nr.25 „Par iepirkumu veikšanu Valkas novada pašvaldības iestādēs” apstiprināšana
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2009.gada 29.oktobrī Valkas novada dome apstiprināja Valkas novada domes instrukciju Nr.1 „Par
iepirkumu veikšanu Valkas novada pašvaldības iestādēs” (protokols Nr.8, 12.§).
Kopš instrukcijas apstiprināšanas ir vairāk kārt grozīts Publisko iepirkumu likums, tādēļ instrukcija vairs nav
izmantojama.
Līdz ar to ir sagatavots nolikums „Par iepirkumu veikšanu Valkas novada pašvaldības iestādēs”, kas regulē
iepirkumu norisi Valkas novada pašvaldībā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 13.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta un likuma „Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes nolikumu Nr.25 „Par iepirkumu veikšanu Valkas novada pašvaldības
iestādēs” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2009.gada 29.oktobra instrukciju Nr.1 „Par iepirkumu
veikšanu Valkas novada pašvaldības iestādēs”.
3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.decembrī.

2014.gada 27.novembrī

NOLIKUMS
Valkā

Nr.25
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra sēdes lēmumu
(protokola Nr.16,12.§)

Par iepirkumu veikšanu Valkas novada pašvaldības iestādēs
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas,
2. punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta 1.daļas 2.punktu

I Vispārīgie noteikumi
1. Nolikumā lietotie termini:
1.1. Iepirkums – iepirkuma procedūras rezultātā publisko būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgumu
vai vispārīgo vienošanos noslēgšana pasūtītāja vajadzībām.
1.2. Centralizētais iepirkums – visām Valkas novada domes struktūrvienībām vienots iepirkums, kas
tiek veikts kādas konkrētas, plānotas liela apjoma preču vai pakalpojumu grupas iegādei.
1.3. Atbildīgā persona par iepirkumu – persona, kura uz darba līguma, uzņēmuma līguma vai
pilnvaras pamata organizē iepirkuma procedūru, veic protokolista pienākumus, izsludina iepirkumus
un iepirkumu rezultātus.
1.4. Iepirkumu komisija – ar domes sēdes lēmumu izveidota, patstāvīgi funkcionējoša komisija
iepirkumu organizēšanai Valkas novada domē un tās struktūrvienībās saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma noteikto kārtību.
1.5. Iepirkumu nodaļa – Valkas novada domes nodaļa, kas konsultē, koordinē un pārrauga iepirkumu
realizāciju Valkas novada domē.
2. Nolikuma mērķis ir noteikt vienotu pieeju iepirkumu veikšanas procesam un vienotas prasības iepirkuma
dokumentācijas noformēšanai un uzglabāšanai Valkas novada pašvaldības esošajās iestādēs (turpmāk –
iestāde), t.sk., Valkas novada domē, kā arī padarīt atklātāku iepirkumu procedūru norisi un nodrošinātu
Publisko iepirkumu likuma (turpmāk- likums) un LR spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu, nenonākot
interešu konfliktā.
3. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā organizē iepirkumu, noformē un uzglabā dokumentāciju par iepirkuma
procedūrām, slēdz iepirkuma līgumu un saņem preces, pakalpojumus vai būvdarbus (turpmāk –
iepirkums).
4. Iepirkumu procedūras, kuras organizē Eiropas Savienības finanšu instrumentu programmas projektu
ietvaros, iestāde veic saskaņā ar attiecīgajos normatīvajos aktos un līgumā noteikto kārtību.
5. Visas Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkumu procedūras veic Iepirkumu komisija.
6. Katra iestāde atsevišķi ir tiesīga veikt tirgus izpēti nolikuma 18.punktā noteiktajā kārtībā.
7. Iepirkuma norise sastāv no šādiem posmiem:
7.1. iepirkuma savlaicīga plānošana atbilstoši finanšu līdzekļu apjomam;
7.2. iepirkuma tehnikās specifikācijas sagatavošana;
7.3. iepirkuma procedūras izvēle, ievērojot iepirkuma līgumcenas sliekšņus;
7.4. iepirkuma identifikācijas numura piešķiršana
7.5. iepirkuma Nolikuma sagatavošana;
7.6. iepirkuma izsludināšana;
7.7. atbilžu sagatavošana uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem;
7.8. saņemto piedāvājumu atvēršana;
7.9. saņemto piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana;
7.10. iepirkuma rezultātu paziņošana un publicēšana;
7.11. līguma noslēgšana;

7.12. līguma nosacījumu izpilde un kontrole.
III Iepirkuma plānošana
8. Iestādes vadītājs ir atbildīgs par iepirkuma procedūras piemērošanu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam
un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā.
9. Iepirkumu komisija lemj par Centralizēto iepirkumu veikšanu Valkas novada pašvaldībā, ja šāda iepirkuma
veikšana tiek atzīta par ekonomiski izdevīgāko gan ietaupot finanšu līdzekļus, gan samazinot darba
apjomu pašvaldības iestādēm.
10. Pirms lēmuma pieņemšanas par Centralizētā iepirkuma veikšanu Iepirkumu komisija:
10.1. izvērtē centralizēta iepirkuma organizēšanas nepieciešamību;
10.2. apzina iepirkumā ieinteresētās iestādes.
11. Centralizēto iepirkumu obligāti veic degvielas iepirkumam pašvaldības autotransportam.
12. Par centralizētās iepirkuma procedūras rezultātiem Iepirkumu nodaļa paziņo visām attiecīgajā iepirkumā
ieinteresētajām iestādēm piecu darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas.
13. Plānojot iepirkumu jāņem vērā, ka:
13.1.
pakalpojumi ir līdzīgi, ja tiem ir viens mērķis, līdzīgs saturs, tos galvenokārt sniedz viens
pakalpojumu sniedzēju loks;
13.2. preces ir līdzīgas, ja tām ir viens izmantošanas mērķis, līdzīga funkcionalitāte, tās galvenokārt
piegādā viens piegādātāju loks.
14. Iepirkumu komisija organizē iepirkuma procedūras:
14.1. pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai;
14.2. pašvaldības iestāžu budžetā paredzētajiem un no domes budžeta līdzfinansētajiem
būvdarbiem, pakalpojumiem un piegādēm;
14.3. iestādes vajadzībām, kuru paredzamā iepirkuma summa sasniedz vai pārsniedz precēm un
pakalpojumiem EUR 4000 un būvdarbiem EUR 14000.
15. Pieņemot lēmumu par atbilstošās iepirkuma procedūras organizēšanu, iestādes vadītājs vai nodaļas
vadītājs veic sekojošas darbības:
15.1. nosaka paredzamā iepirkuma priekšmetu, tā apjomu un kvalitātes prasības;
15.2. nosaka iegādes nepieciešamības pamatojumu un lietderības novērtējumu;
15.3. nosaka paredzamās līgumcenas prognozi – iepirkuma priekšmeta finansēšanas avots,
iepirkuma iespējamā maksimālā summa vai summu, kāda rezervēta šim iepirkumam.
16. Iepirkuma procedūru plāno ņemot vērā iepirkuma līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –
PVN).
17. Līgumcenu robežas:
Iepirkuma procedūra
(minimālais izsludināšanas termiņš
dienās)
Konkurss virs ES sliekšņa
52 dienas pēc publikācijas IUB mājas
lapā
Atklāts konkurss,
Slēgts konkurss,
Sarunu procedūra,
Konkursa dialogs,
Metu konkurss
30 dienas pēc publikācijas IUB mājas
lapā
Iepirkums PIL 8.²kārtībā
10 dienas pēc publikācijas IUB un
pašvaldības mājas lapā

Piegāde
(EUR)

Pakalpojums (EUR)

Būvniecība
(EUR)

Virs 134000

Virs 134000

Virs 5186000

42000 – 134000

42000 134000

4000 - 42000

4000 - 42000

170000 5186000

14000 170000

18. Ja līgums tiek slēgts Eiropas Savienības finanšu instrumentu programmas projektu ietvaros un precēm un
pakalpojumiem iepirkuma summa nepārsniedz EUR 4000 un būvdarbiem EUR 14000, iestādes vadītājs
vai viņa norīkots darbinieks (Valkas novada domē – Iepirkumu komisija) veic tirgus izpēti, nosūtot vismaz
trīs pretendentiem uzaicinājumus iesniegt piedāvājumu. Uzaicinājumu var nosūtīt pa pastu vai e-pastu,
klāt pievienojot darba uzdevumu vai tehnisko specifikāciju ar norādi iesniegt piedāvājumu personīgi, pa
pastu vai pa e-pastu, nosakot piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Uzaicinājumu nosūta vismaz trīs
iespējamiem pretendentiem, par kuriem iestādei ir ziņas, ka viņi kā piegādātāji attiecīga veida piegādes
veic. Pēc piedāvājumu saņemšanas atbildīgā persona izvērtē piedāvājumus un pieņem motivētu lēmumu
par līguma slēgšanu. Ja netiek izvēlēta zemākā cena, atbildīgajai personai jāpamato izvēle slēgt līgumu ar
piegādātāju, kura piedāvātā cena ir lielāka.

19. Nolikuma 18.punktu drīkst piemērot arī tad, ja līgums nav saistīts ar Eiropas Savienības finanšu
instrumentu programmas projektu.
20. Ja iepirkums tiek veikts darbības jomās, kurās iestāde darbojas kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs,
tiek piemērotas atbilstošas iepirkuma procedūras sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām
(piemēram, ūdensapgāde un kanalizācija).
21. Ja iepirkums atbilst kādam no likumā minētajiem izņēmumiem, t.sk., Publisko iepirkumu likuma
2.pielikuma B. daļas iepirkums, par iepirkumu atbildīgā persona rīkojas atbilstoši likumam, norādot
pamatojumu atbilstībai kādam no likumā noteiktajiem izņēmumiem.
IV Iepirkumu komisija
22. Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā un septītajā daļā un 8.²pantā
minētās iepirkuma procedūras veic Iepirkumu komisija
23. Iepirkumu komisija izstrādā un apstiprina iepirkuma procedūras dokumentus un ir atbildīga par iepirkuma
procedūras norisi. Iepirkuma komisijas darbu organizē un vada Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs.
24. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus ekspertus.
25. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu glabāšanu saskaņā ar Publiskā
iepirkuma likuma prasībām.
26. Iepirkumu nodaļa veic Iepirkumu komisijas darba protokolēšanu un nodrošina Iepirkumu komisiju
tehnisko apkalpošanu:
26.1.
sagatavo iepirkuma nolikuma projektus, piedalās tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu
izstrādāšanā;
26.2.
nodrošina paziņojumu ievietošanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Valkas
novada pašvaldības interneta mājas lapā vai citos plašsaziņas līdzekļos pēc vajadzības;
26.3.
izsniedz interesentiem iepirkuma dokumentus;
26.4.
saņem un reģistrē pretendentu piedāvājumus;
26.5.
informē pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem;
26.6.
dokumentē iepirkuma procedūras norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem;
26.7.
sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu;
26.8.
glabā dokumentu (uzaicinājumus, atbildes uz jautājumiem, pretendentu piedāvājumus,
protokolus, apliecinājumus, vērtēšanas veidlapas, vēstules pretendentiem un citus
dokumentus) oriģinālus;
26.9.
sniedz pārskatu par veiktajām iepirkuma procedūrām;
26.10. katra kalendārā gada sākumā sagatavo statistikas pārskatus par iepriekšējo gadu
iesniegšanai Iepirkumu uzraudzības birojam.
V Atbildīgās struktūrvienības un personas
27. Iepirkumu komisija organizē iepirkumus uz domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka,
izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, attiecīgo nodaļu un iestāžu vadītāju iesniegto iesniegumu
pamata (1.pielikums). Iesniedzot iesniegumu jāpievieno atbilstoša tehniskā specifikācija (2.pielikums) un /
vai darba uzdevums (3.pielikums). 2. un 3.pielikumā norādītās formas ir rekomendējošas un drīkst
atšķirties. Ja plānots būvdarbu iepirkums, tad jāpievieno būvprojekts (ja tāds ir nepieciešams saskaņā ar
normatīvajiem aktiem) un būvniecības tāmes. Būvprojekts un tāmes jāiesniedz elektroniskā veidā datu
nesējā, jānosūta pa e-pastu vai jānorāda precīza interneta vietne, kur minētie dokumenti ir
lejupielādējami.
28. Iepirkumu komisija ir tiesīga organizēt iepirkumus arī pēc savas iniciatīvas, nesaņemot nolikuma
27.punktā minēto iesniegumu.
29. Par dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumu nodaļā ir atbildīgi novada domes iestāžu un
nodaļu vadītāji.
30. Iepirkuma līguma projektu sagatavo domes jurists.
VI Organizatoriskie termiņi
31.
32.
33.
34.

Iepirkumu plānu kalendārajam gadam iestādes un nodaļas iesniedz ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā pēc
budžeta apstiprināšanas (4.pielikums - piemērs).
Iepirkumu veic, ja tas ir iekļauts Valkas novada domes Iepirkumu plānā un, ja iepirkumam ir piešķirti vai
ieplānoti finanšu līdzekļi.
Objektīvu iemeslu dēļ Iepirkumu komisija ir tiesīgs apstiprināt ārpuskārtas iepirkumu veikšanu, lēmuma
pieņemšanā izmantojot pamatotu atbildīgās personas iesniegumu.
Vispārīgā dokumentu plūsma:

34.1.
34.2.
34.3.
34.4.
34.5.

Iestādes vai nodaļas vadītājs iesniedz Iepirkumu nodaļai iepirkuma plānu (turpmāk – plāns)
nākamajam kalendārajam gadam (4.pielikums);
Katra konkrētā iepirkuma uzsākšanai iestādes vai nodaļas vadītājs iesniedz iesniegumu un
dokumentus nolikuma 27.punktā noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā 3 kalendārās nedēļas pirms
plānotā iepirkuma izsludināšanas datuma;
Pēc iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas un tā stāšanās spēkā Iepirkumu nodaļa
informē pasūtītāju par iepirkuma rezultātiem;
Parakstītā līguma oriģināls glabājas Valkas novada domes Finanšu un grāmatvedības
nodaļā, kopijas - attiecīgajā iestādē vai nodaļā pie līguma izpildē atbildīgās kontaktpersonas;
Iestādes vai nodaļas vadītājs pēc līguma noslēgšanas organizē un nodrošina līguma izpildi,
tostarp preces vai pakalpojuma saņemšanu vai būvdarba veikšanu, kā arī risina citus
organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi tā darbības laikā.
VII Iepirkumu procedūras norise

35.

36.

Iepirkuma identifikācijas numurs.
35.1. Katrai iepirkuma procedūrai, tiek piešķirts iepirkuma identifikācijas numurs - apzīmējums, kurā
iekļauts pasūtītāja nosaukuma saīsinājums (VND) / attiecīgais gads / iepirkuma kārtas numurs
pieaugošā secībā un kura beigu daļā norādīts procedūras saīsinājuma burts (konkurss – K, PIL
8.²panta kārtībā – M, B kategorijas iepirkumiem – B, Iepirkumiem sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju vajadzībām – S) / Eiropas Savienības fonda nosaukuma saīsinājums (pirmie lielie burti),
ja attiecīgais iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros. Iepirkumu
identifikācijas numura beigu daļā pasūtītājs var norādīt arī citu informāciju.
35.2. Iepirkuma identifikācijas numuru norāda uz visiem dokumentiem, kas saistīti ar iepirkuma norisi:
paziņojums, nolikums, sēžu protokoli, jebkura sarakste ar pretendentiem, iepirkuma procedūras
ziņojumam, līgumiem u.c.
Dokumentācijas aprite un uzglabāšana:
36.1. Visu ar konkrētās iepirkuma procedūras norisi saistīto dokumentāciju nodod un uzglabā vienkopus,
nodrošinot tās pieejamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
36.2. Visi paziņojumi un elektroniski pieejamie dokumenti saistībā ar iepirkuma norisi Pasūtītāja mājas
lapā internetā www.valka.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi” tiek uzglabāti līdz katra gada 1.jūnijam par
iepriekšējo gadu. Pēc minētā termiņa informācija var tikt dzēsta, saglabājot iepirkuma dokumentos
pierādījumus par publicēto informāciju.
VIII Iepirkumu līgumu slēgšana un darbība, līguma izmaiņas

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Ja tiek veikta iepirkuma procedūra, tajā skaitā Nolikuma 18.punktā noteiktajā kārtībā, iepirkuma līgums
jāslēdz rakstveidā. Būvdarbu līgumi vienmēr jāslēdz rakstveidā.
Iepirkuma līgums jānoslēdz piedāvājuma derīguma termiņā vai jāuzaicina pretendents pagarināt
piedāvājuma derīguma termiņu.
Jebkuras papildus vienošanās par iepirkuma līguma nosacījumu izmaiņām var noslēgt ievērojot
iepirkuma nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. Līguma grozījumi nedrīkst
Piegādātājam dot priekšrocības attiecībā pret citiem pretendentiem.
Noslēgto papildus vienošanos reģistrē kā atsevišķu līgumu un pievieno pamatlīgumam.
Iepirkuma līguma saistību izpildi apliecina atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformēts darījumu
apliecinošais dokuments (preču pavadzīme – rēķins, pieņemšanas– nodošanas akts, atskaite par
izpildītajiem darbiem u.c.).
Noslēgtos iepirkumu līgumus reģistrē Līgumu reģistrācijas žurnālā, piešķirot reģistrācijas numuru.
Līgums ir pilnībā izpildīts, ja Piegādātājs veicis visas piegādes saskaņā ar līguma noteikumiem,
Pasūtītājs par to pilnībā norēķinājies un beidzies līgumā minētais garantijas termiņš.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

1.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra Nolikumam Nr.25
“Par iepirkumu veikšanu
Valkas novada pašvaldības iestādēs”
IESNIEGUMS
Par iepirkuma procedūras uzsākšanu
Lūdzu organizēt iepirkuma procedūru preču piegādei / pakalpojumu sniegšanai / būvdarbu veikšanai
(vajadzīgo pasvītrot) ar šādiem noteikumiem:
Pieteikuma iesniedzējs: ______________________________________________________________
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, telefons): _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Iepirkuma priekšmets: _______________________________________________________________
Preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas vai būvdarbu izpildes adrese: ________________________
_________________________________________________________________________________
Paredzamā iepirkuma summa, EUR bez PVN: ____________________________________________
Finansējuma avots: _________________________________________________________________
Līguma izpildes termiņi: ______________________________________________________________
Eiropas Savienības finanšu instrumentu programmas projekta nosaukums un numurs: ____________
_________________________________________________________________________________

Pielikumā: Tehniskās specifikācijas/ Tehniskais projekts uz ___lp
201__.gada ___. _______________
________________________
(Amata nosaukums)

___________________
( paraksts)

____________________
(Vārds, Uzvārds)

2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra Nolikumam Nr.25
“Par iepirkumu veikšanu
Valkas novada pašvaldības iestādēs”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Būvdarbu iepirkuma mērķis: <plānotā būves pielietojuma sfēra un funkcijas>
Būvdarbu
Vienības
Vienību Kvalitātes
Normatīvās prasības
nosaukums
materiālu un
skaits
prasības
(Latvijas būvnormatīvi,
(darbu un
darba laika
(vides,
Latvijas nacionālā
būvkonstrukciju novērtēšanai
sociālās
standarta statusā
saraksts)
(kg, gb., m,
u.c.)
adaptētie Eiropas
m2 , c/h u.c. )
standarti, Eiropas
tehniskie
apstiprinājumi, siti
starptautiskie standarti,
Latvijas nacionālie
standarti vai citas
tehniskās atsauces
sistēmas, ko
izveidojušas Eiropas
standartizācijas
institūcijas)

Drošības
prasības

Gara
ntijas
prasī
bas

1………..
2…………
3………….

Preces tehniskā specifikācija
Piegādājamās
Vienības
preces
nosaukums
nosaukums

Vienību skaits

Preces apraksts, parametri,
skices, prasības attiecībā uz
kvalitāti, kvantitāti, darbību,
drošību, garantiju, izmēru,
iesaiņošanu, terminoloģiju,
simboliem, pārbaudi,
pārbaudes metodēm,
marķēšanu, etiķetēm, citas
pamatotas un objektīvas
prasības, lai prece atbilstu
iepirkuma mērķim u.c.

Garantijas
prasības

1………..
2…………
3………….
[<Prasības attiecībā uz piegādājamās preces savietojamību ar pasūtītāja rīcībā esošajām precēm.>]
[<Prasības attiecībā uz preces piegādi, iebūvi, uzstādīšanu, testēšanu, remontu, rezerves daļu piegādi,
garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu.>]
[<Informācija par preces uzstādīšanas vietu, lietošanas vidi un apstākļiem.>]
[<Prasības attiecībā uz personāla apmācību.>]

Pakalpojumu tehniskā specifikācija
1. Pakalpojuma mērķis un vēlamais gala rezultāts:
2. Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts

1……….
2………
……….

3. Pakalpojuma sniegšanas vietas un apstākļu apraksts
4. Pakalpojumam izvirzītās prasības, tai skaitā, veselības, drošības, vides,
ergonomiskās u.c. prasības, kā arī piemērojamie kvalitātes standarti.
(Ja pakalpojumam piemērojami attiecīgi Latvijas nacionālā standarta statusā
adaptēti Eiropas standarti, Latvijas nacionālie standarti vai citi starptautisko vai
reģionālo standartizācijas organizāciju standarti, prasības izvirza, pamatojoties uz
šiem standartiem.)

1……….
2………
……….

5. Pakalpojuma realizēšanai izmantojamās metodes, materiāli un iekārtas (ja
nepieciešams).

1……………
2……………
…………….

6. Pasūtītāja personāla apmācības nepieciešamība.
7. Pakalpojuma sniegšanas laika grafiks (ja nepieciešams).
Garantijas prasības.

3.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra Nolikumam Nr.25
“Par iepirkumu veikšanu
Valkas novada pašvaldības iestādēs”

DARBA UZDEVUMS
1. visas pretendentam izvirzītās prasības (kas jāizdara, kur, kad, cik ilgā laikā)

2. šo pakalpojumu mērķis, gala rezultāts

4.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra Nolikumam Nr.25
“Par iepirkumu veikšanu
Valkas novada pašvaldības iestādēs”

____________________________________________
(struktūrvienības nosaukums)
IEPIRKUMU PLĀNS ________. GADAM
Valkā, 201___. ___. ____________.
Nr.
p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Preces, pakalpojums,
būvdarbs
Pārtikas produkti un dzērieni
Ēdināšanas pakalpojumi
Audumi un tekstilpreces
Trauki
Kancelejas preces
Biroja papīrs
Biroja tehnikas toneri un
kārtridži
Saimniecības preces
Dezinfekcijas līdzekļi
izglītības iest.
Tualetes papīrs, papīra
dvieļi, salvetes
Datoru iekārtas un piederumi
Biroja tehnika un aprīkojums
Elektroiekārtas, aparāti un
mehānismi
Biroja mēbeles un citas
mēbeles
Automašīnas
Kurināmais, malka
Naftas produkti, degvielas
Celtniecības materiāli,
instrumenti
Rezerves daļas un materiāli
tehnikai
Apkures un ūdensvada
noslēgarmatūra u.c. materiāli
Transporta pakalpojumi
Arhitektūras pakalpojumi
Reklāmas un tirgvedības
pakalpojumi
Iespiešanas, izdevniecības
u.c. saistītie pakalpojumi
Būvdarbi
u.c.

Plānotais
vienību
skaits

Plānotā
līgumsumma
(bez PVN)

Plānotais
finansējuma
avots

Plānotais
līguma
noslēgšanas
termiņš

Plānotais
līguma
izpildes
termiņš

13.§
Par saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 14.§), un
vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punkta un 24.panta, likuma „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 30.¹panta 1.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.23 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā
2014.gada 27.novembrī

Nr.23
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.16,13.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības
nolikums” šādus grozījumus:
Papildināt ar 12.17. un 12.18.apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.17. Komisiju tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 7
locekļu sastāvā;
12.18. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisija 4
locekļu sastāvā.”

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

14.§
Par locekļu ievēlēšanu Komisijā tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu
pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi
____________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2014.gada 27.novembrī apstiprināja grozījumus Valkas novada domes 2009.gada
30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”, izveidojot Komisiju tiesiskuma
uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 7 locekļu sastāvā (saistošo
noteikumu 12.16.apakšpunkts).
Noteikumi par tiesiskuma uzraudzību un lēmumu pieņemšanu darījumos ar lauksaimniecības zemi vēl nav
pieņemti, bet ir pieejams Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par tiesiskuma uzraudzību un
lēmumu pieņemšanu darījumos ar lauksaimniecības zemi” (turpmāk – projekts). Projekta 18.punktā noteikts,
ka Pašvaldības komisijas sastāvā ir vismaz 7 komisijas locekļi, no kuriem viens ir Valsts zemes dienesta
attiecīgās reģionālās nodaļas pārstāvis, viens Lauku atbalsta dienesta attiecīgās reģionālās nodaļas pārstāvis.
Projekta 19.punkts nosaka,ka komisijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku no deputātu vidus ievēlē attiecīgā
novada dome.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 9.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu un likuma „Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.¹panta 1.daļu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Komisiju tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi šādā
sastāvā:
1.1. Komisijas priekšsēdētājs
Valdis Rogainis, Valkas novada domes deputāts;
1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Viesturs Zariņš, Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba
jautājumos, deputāts;
1.3. Komisijas locekļi:
Valda Empele, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Valkas nodaļas uzņēmējdarbības
konsultante;
Lāsma Engere, Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece –
Teritorijas plānošanas daļas vadītāja;
Kristīne Salniņa, Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja;
Ilona Opmane, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģiona nodaļas Valmieras biroja Valkas klientu
apkalpošanas centra galvenā klientu apkalpošanas konsultante;
Aida Indusa, sertificēta mērniece.
2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai veikt lauksaimniecības zemju reģistru.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
15.§
Par īres un apsaimniekošanas maksām dzīvojamām mājām Valkas novada pagastos
____________________________________________________________________
(V.Kaņepe, V.A.Krauklis, V.Zariņš)
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro daļu, dzīvojamās telpas īres maksu veido:
1. dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla izīrētās dzīvojamās telpas
platībai;
2. īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu.
Papildus dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļai līdz šim nav noteikta īres maksas daļa, ko
īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu. Līdz ar to, lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus dzīvojamo māju
uzturēšanai un saglabāšanai lietošanai derīgā stāvoklī un saņemtu atlīdzību par lietošanu, ir nosakāma īres
maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu.
Noteikt, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu Valkas novada pagastos, ir EUR 0,03 par kvadrātmetru mēnesī.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 15.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt īres un apsaimniekošanas maksas dzīvojamām mājām Valkas novada pagastos (pielikumā).
2. Īres maksa un maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu stājas spēkā 2015.gada
1.martā.
3. Pagasta pārvalžu vadītājiem brīdināt dzīvokļu īrniekus un īpašniekus par īres un apsaimniekošanas maksu
izmaiņām likumdošanā noteiktā kārtībā līdz šā gada 5.decembrim un nodrošināt atbilstošu līgumu
noslēgšanu līdz 2015.gada 28.februārim.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada pagasta pārvaldes vadītāji.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2014. gada 27. novembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16,15.§)
Īres un apsaimniekošanas maksas Valkas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām
dzīvojamām telpām Valkas novada pagastos
Nr.
p. k.
1

2

3
4

Nosaukums

Apsaimniekošanas
maksa mēnesī, 1m2
EUR

Īres maksa
mēnesī, 1m2 EUR

Kopā mēnesī,
1m2
EUR

labiekārtotos dzīvokļos

0.28

0.03

0.31

nelabiekārtotos dzīvokļos

0.14

0.03

0.17

labiekārtotos dzīvokļos

0.07

0.03

0.10

nelabiekārtotos dzīvokļos

0.04

0.03

0.07

0.03
0.11
0.11

0.03
0.03
0.03

0.06
0.14
0.14

Valkas pagasts:

Ērģemes pagasts:

sociālos dzīvokļos
Kārķu pagasts
Zvārtavas pagasts

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

16.§
*** iesniegums par neapdzīvojamo telpu nomas
līguma laušanu Valkā, Rūjienas ielā 3E
______________________________________________________
(I.MEĻĶIS)
Izskatot ***, dzīvo *** ielā *** dz.***, Valkā, Valkas novadā, 2014.gada 27.oktobrī iesniegto iesniegumu par
atteikšanos no nomātām telpām Valkā, Rūjienas ielā 3E (kopējā platība 27,4 m2, t.sk., telpas pamatdarbībai
20,3 m2, palīgtelpas 7,1 m2), ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada
14.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
Pārņemt no *** neapdzīvojamās telpas Rūjienas ielā 3E (telpu numurs 25, kopējā platība 27,4 m2 t.sk.
telpas pamatdarbībai 20,3 m2, palīgtelpas 7,1 m2).
2.
Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” pārņemt no *** neapdzīvojamās telpas Rūjienas ielā 3E.
1.

17.§
Par izmaiņām Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves klasificēšanas komisijā
_____________________________________________________________
(A.JURJĀNE)
Ar Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumu tika apstiprināta Vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisija piecu locekļu sastāvā.
2014.gada 3.novembrī ir saņemts komisijas locekļa Aivara Sjademes iesniegums, kurā viņš paziņo, ka
pārtrauc savu darbību komisijā, jo par komisijas sanākšanas vietu un laiku tiekot informēts ar mobilā telefona
īsziņām neilgi pirms komisijas darba. Šādi organizētu darbību viņš nespējot apvienot ar pamatdarbu.
Komisijas priekšsēdētāja ieskatā, kam piekrīt arī citi komisijas locekļi, degradēto būvju apskati un
novērtēšanu var veikt arī četri komisijas locekļi, ņemot vērā, ka šajā darbā piedalās arī attiecīgā pagasta
pārvaldes pārstāvis vai izpilddirektora vietnieks. Tādā gadījumā nepieciešams veikt grozījumus
iepriekšminētajā domes lēmumā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada
14.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta un 61.panta 1.daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Aivaru Sjademi no Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
klasificēšanas komisijas locekļu sastāva.
2. Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisijas apstiprināšana” (protokols Nr. 19, 47.§) šādu
grozījumu - svītrot lēmuma 1.5.apakšpunktu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
18.§
Par aktualizētās Valkas novada Attīstības programmas 2010.-2016.gadam
Rīcību un investīciju plāna aktualizēšanu
_________________________________________________________________
(K.SALNIŅA)
Valkas novada domē saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 30.oktobra
vēstule Nr.13.18-1e/9815 (saņemta un reģistrēta Valkas novada domē 31.10.2014.Nr.1479) „Par pašvaldību
attīstības programmu aktualizēšanu kontekstā ar Eiropas Savienību fondu 2014.-2020.gadam atbalstu”.
Saskaņā ar vēstulē minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16.punktu, kas nosaka, ka rīcības un
investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam, Valkas
novada domei jāapstiprina aktualizētais Rīcību un Investīciju plāns, kurā iekļauti plānotie investīciju projekti un
to īstenošanas termiņi, atbildīgie par investīciju projektu īstenošanu, plānoto investīciju projektu īstenošanai
nepieciešamo indikatīvo finansējuma apjomu un avotus, sasniedzamos rezultātus.
Valkas novadam 2014. – 2020.gada periodā pieejamas integrētās teritoriju investīcijas specifiskos atbalsta
mērķos 3.3.1.Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām un 5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajam attīstības programmām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Attīstības lietu komitejas 2014.gada
10.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
61.1 panta 2.daļas, kas nosaka, ka publisko apspriešanu nerīko par pašvaldības budžetu un ņemot vērā
Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
16.pantu, kas nosaka, ka Rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības
budžetu kārtējam gadam, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt aktualizētās „Valkas novada Attīstības programma 2010.-2016.gadam (ar 2014.gada
grozījumiem)” „Rīcību un investīciju plānu” (1.1.un 1.2.pielikums).
2. Aktualizēto Rīcību un investīciju plānu nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam uz iestādes elektronisko
pasta adresi vidzeme@vidzeme.lv.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
19.§
Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu
_________________________________________________________________________
(K.SALNIŅA)
Spēkā esošā aktualizētā Valkas novada attīstības programma (apstiprināta ar 2014.gada 23.septembra
Valkas novada domes lēmumu (protokols Nr.13, 2.§.) „Par aktualizētās „Valkas novada attīstības programmas
2010.-2016.gadam (ar 2014.gada grozījumiem) galīgās redakcijas apstiprināšanu”) ir izstrādāta laika periodam
līdz 2016.gadam. Ir jāizstrādā jauna attīstības programma laika periodam no 2015.gada līdz 2022.gadam, kurā
jāpārskata spēkā esošajā redakcijā noteiktie stratēģiskie virzieni, mērķi, rīcības un nepieciešamās investīcijas
programmēšanas periodam laikā no 2014.gada līdz 2020.gadam un periodam līdz 2022.gadam.
Attīstības programma tiks izstrādāta saskaņā ar šobrīd spēkā esošiem Ministru kabineta 2014.gada
16.oktobra noteikumiem Nr.711. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un
vadoties no VARAM 2014.gada 7.oktobra „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un
vietējā līmenī”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Attīstības lietu komitejas 2014.gada
10.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 1.punkta, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtās daļas un Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12.panta, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādi.
2. Nozīmēt atbildīgo par Valkas novada attīstības programmas izstrādi Valkas novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāju – Guntu Smani.
3. Izveidot Valkas novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:
3.1. Valkas novada domes priekšsēdētājs – Vents Armands Krauklis;
3.2. Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks – Viesturs Zariņš;
3.3. Valkas novada domes izpilddirektors – Aivars Cekuls;
3.4. Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja – Gunta Smane;
3.5. Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja – Ieva Kalniņa.
4. Apstiprināt Valkas novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā
ar pielikumu.
5. Paziņojumu par Valkas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt Valkas novada mājas
lapā www.valka.lv un laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”.
6. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16,19.§.)
DARBA UZDEVUMS VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
2015.-2022.GADAM IZSTRĀDEI
1. Izstrādāt Valkas novada attīstības programmu 2015.-2022.gadam, kurā noteikts rīcību kopums pašvaldības
ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums:
2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts;
2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;
2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts;

3.
4.
5.

6.

2.4. Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”;
2.5. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja – Gunta Smane.
Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām
un Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem
ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:
5.1. Definēt Valkas novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un
atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
5.2. Izvērtēt un ņemt vērā Vidzemes plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas
dokumentus, Valkas novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads;
5.3. Izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos novada plānošanas
dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;
5.4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē.
Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:
N.p.k.
1.

Pasākums
Sagatavošanās attīstības programmas izstrādei.

1.1.

Valkas novada domes lēmums par novada attīstības programmas
izstrādes uzsākšanu.
Lēmuma par Valkas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
nosūtīšana Vidzemes plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana
Valkas novada mājas lapā www.valka.lv un laikrakstā „Valkas novada
vēstis”.
Lēmuma nosūtīšana Vidzemes plānošanas reģionam un VARAM.
Valkas novada attīstības programmas izstrādes darba plāna un
sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde.
Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna
apspriešana vadības grupā.
Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju
izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā
Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus,
rezultātu apkopošana.
Ar Valkas novada attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga
līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar Vidzemes plānošanas
reģionu un kaimiņu pašvaldībām).
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

3.1.

Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Valmieras reģionālo vides pārvaldi,
kā arī Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības
programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā
arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai
nepiemērošanu.
Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma piemērošanas vai nepiemērošanas izvērtēšanai.
Attīstības programmas 1.redakcijas un vides pārskata 1.redakcijas
izstrāde.
Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izstrāde.

3.2.

Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde.

3.3.

Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā.

4.

Publiskā apspriešana un saskaņošana.

4.1.

Valkas novada domes lēmums par Valkas novada attīstības programmas
un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai, un

3.

Termiņš
2014.gada
novembris
2014.gada
novembris
2014.gada
decembris

2015.gada
janvāris
2015.gada
janvāris
2015.gada
janvāris
2015.gada
janvāris
2015.gada
janvāris
2015.gada
februāris

2015.gada
februāris
2015.gada
februārismarts
2015.gada
februārismarts
2015.gada
februārismarts
2015.gada
marts
2015.gada
marts

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

attīstības programmas projekta nodošanu plānošanas reģionam, un vides
pārskata nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma
saņemšanai.
Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko
apspriešanu publicēšana mājas lapā www.valka.lv un laikrakstā „Valkas
Novada Vēstis”.
Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana.
Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja
norādītajām iestādēm.
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana.
Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas
rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana
Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas
kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšanu mājas lapā
www.valka.lv un laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”.
Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas.
Attīstības programmas un vides pārskata galīgās redakcijas izstrāde,
ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos
atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikums.
Valkas novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala
redakcijas apstiprināšanu, lēmuma publicēšana mājas lapā un vietējā
laikrakstā
Apstiprinātās Valkas novada attīstības programmas gala redakcijas
publiskošana un iesniegšana VARAM un Vidzemes plānošanas reģionam.

2015.gada
marts
2015.gada
marts
2015.gada
aprīlis
2015.gada
aprīlis
2015.gada
aprīlis
2015.gada
maijs
2015.gada
maijs
2015.gada
maijs
2015.gada
jūnijs

7. Ja nepieciešams, aktualizē darba izpildes termiņus pēc 1.redakcijas izstrādes.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

20.§
Par izmaiņām Attīstības lietu komitejas locekļu sastāvā
____________________________________________________
(V.A.KRAUKLIS)
M.Kreilis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Dome izskata deputāta Aivara Sjademes 2014.gada 3.novembrī iesniegto iesniegumu ar paziņojumu, ka
deputāts pārtrauc savu darbību Valkas novada Attīstības lietu komitejā, jo komiteja nav patstāvīgi, regulāri
notiekoša komiteja un grūti paredzēt, kad komiteja tiks sasaukta. Līdz ar to deputātam praktiski nav iespējams
saskaņot pamatdarbu ar komitejas sasaukšanas laiku.
Attīstības lietu komiteja sastāv no septiņiem locekļiem, tāpēc ir nepieciešams ievēlēt vēl vienu komitejas
locekli.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Attīstības lietu komitejas 2014.gada
10.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 24.punkta un 601.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Aivaru Sjademi no Attīstības lietu komitejas locekļu sastāva.
2. Ievēlēt par Attīstības lietu komitejas locekli Mārtiņu Kreili.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
21.§
Ērģemes pamatskolas nolikuma apstiprināšana
_______________________________________________
(R.Rastaks)
Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta 1.daļā noteikts, ka pašvaldības izglītības iestādes darbojas
pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī iestādes nolikumu, kuru
apstiprina dibinātājs.

Vispārējās izglītības likuma 9.pantā noteikts, kas jānorāda izglītības iestādes nolikumā.
Ērģemes pamatskola ir izstrādājusi iestādes nolikuma projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada
19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 1.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta, Vispārējā izglītības likuma 9.panta, Izglītības likuma 22.panta
1.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.26 “Ērģemes pamatskolas nolikums”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmuma „Par izglītības iestāžu
nolikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 38.§) 1.6.punktu.
3. Ar lēmuma 1.punktā minēto nolikumu iepazīstināt visus Ērģemes pamatskolas darbiniekus.
4. Par lēmuma izpildi atbild Ērģemes pamatskolas direktors.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļas vadītājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
2014.gada 27.novembrī

Valkā

Nr.26
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.16, 21.§)

Ērģemes pamatskolas
nolikums
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Ērģemes pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir pašvaldības – Valkas novada domes (turpmāk tekstā –
Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde.
2. Dibinātāja juridiskā adrese – Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV – 4701.
3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Skolas nolikums un citi
izglītības iestādes darbību reglamentējoši normatīvie akti.
4. Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.
5. Skolas juridiskā adrese – “Ērģemes skola”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV - 4711.
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
6. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu
valsts pamatizglītības standartā un pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu.
7. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
8. Skolas uzdevumi:
8.1. īstenot licencētās izglītības programmas pirmsskolā un pamatskolā;
8.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
8.3. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus kvalitatīvas materiālās bāzes veidošanai;
8.4. radīt iespēju izglītojamiem iegūt un nostiprināt kvalitatīvas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas
sekmētu katra izglītojamā vispusīgu attīstību;
8.5. gatavot izglītojamos aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē;
8.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai aizbildņiem, lai nodrošinātu obligātās pirmsskolas izglītības
un pamatizglītības ieguvi;
8.7. izvērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot turpmāko darbību,
8.8. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
8.9. Skola var izstrādāt savus un iesaistīties citu izstrādātajos projektos.
III. Īstenojamās izglītības programmas
9. Atbilstoši Izglītības likumam izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.

10. Skola īsteno licencētās izglītības programmas:
10.1. Pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111;
10.2. Pamatizglītības programmu, kods 21011111;
10.3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;
10.4. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods
21015811.
11. Izglītības programmas tiek licencētas un akreditētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
12. Skolā izglītību iegūst latviešu valodā.
13. Skolā, saskaņojot ar Dibinātāju, var īstenot interešu izglītības programmas.
IV. Izglītības procesa organizācija
14. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums, mācību gada sākumu, beigu datumu, kā arī
brīvdienas nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi.
15. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana notiek Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā.
16. Mācību darba pamatorganizācijas forma pamatizglītībā ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 40
minūtes.
17. Pirmsskolas izglītības mācību darba pamatorganizācijas forma ir rotaļnodarbība.
18. Mācību procesā izmantojamo mācību literatūru nosaka direktora apstiprinātais “Izglītības programmas
īstenošanai izmantojamās mācību literatūras saraksts”.
19. Pirmsskolas izglītības ikdienas darbu reglamentē direktora apstiprināts „Skolas pirmsskolas izglītības
grupas dienas režīms” un „Skolas pirmsskolas izglītības grupas rotaļnodarbību grafiks”.
20. Izglītojamo maksimālo mācību stundu slodzi pamatizglītībā nosaka Vispārējās izglītības likums.
21. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo „Mācību priekšmetu stundu saraksts”. Tas ietver
pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktās mācību stundas un klases
stundu.
22. Ar direktora apstiprināto „Mācību priekšmetu stundu sarakstu” izglītojamie un pedagogi iepazīstas mācību
gada sākumā. Saraksts ir pastāvīgs visu mācību gadu, nepieciešamības gadījumā direktors izdara
izmaiņas tajā.
23. Skolas piedāvātajās interešu izglītības programmās izglītojamais piedalās, ja ir viena izglītojamā vecāka
(aizbildņa) rakstisks iesniegums. Interešu izglītības nodarbības notiek pirms vai pēc mācību priekšmetu
stundām pēc direktora apstiprināta „Interešu izglītības nodarbību grafika”.
24. Individuālais darbs ar izglītojamiem notiek pēc direktora apstiprināta „Individuālā darba ar izglītojamiem
grafika”.
25. Skola, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, var organizēt pagarinātās dienas grupu. Pagarinātās dienas
grupas darbu reglamentē “Skolas pagarinātās dienas grupas darba kārtība”.
26. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases stunda, kurā pārrunājamas šādas tēmas: satiksmes drošība,
darbība ekstremālās situācijās, veselīgs dzīvesveids, karjeras izvēle, atkarības profilakse, pilsoniskā
audzināšana u.c.
27. Klases audzinātāju nosaka direktors ar rīkojumu katra mācību gada sākumā.
28. Izglītojamo audzināšanas darbs notiek saskaņā ar direktora izdotu “Skolas audzināšanas darba
organizēšanas kārtību”.
29. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā, kā
arī saskaņā ar “Skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”.
30. Pamatizglītības klašu izglītojamo sasniegumi, kavējumi un cita informācija tiek reģistrēta elektroniskajā
žurnālā, katra semestra beigās izglītojamie saņem vienota parauga liecību.
31. Izglītojamiem, kuri apguvuši pirmsskolas izglītības programmu, izsniedz izziņu, kas paredzēta iesniegšanai
izglītības iestādē, iestājoties 1.klasē. Izglītojamie, kuri apguvuši pamatizglītības programmu, saņem
izglītības dokumentu saskaņā ar Vispārējo izglītības likumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem
dokumentiem.
32. Skolā ir apstiprinātas mācību priekšmetu programmas atbilstīgi pamatizglītības mācību priekšmeta
standartam, pirmsskolas izglītības vadlīnijām un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam mācību
priekšmeta programmas paraugam.
33. Sava mācību priekšmeta stundu plānojumu saskaņā ar mācību priekšmeta programmu izstrādā pedagogs.
34. Valsts pamatizglītības standartā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartos noteikto prasību
īstenošanas nodrošināšanai pedagogi tiek apvienoti metodiskās komisijās:
34.1. sākumskolas skolotāju metodiskā komisija;
34.2. mācību priekšmetu skolotāju metodiskā komisija.
35. Katra metodiskā komisija darbojas saskaņā ar direktora izdotu Reglamentu, sastāda darba plānu un
protokolē sēdes pēc vienota parauga.

36. Izglītojamā drošības nodrošināšanai direktors saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izdod
“Skolas iekšējās kārtības noteikumus”, “ Drošības instrukcijas”, “Evakuācijas plānus”, kā arī nodrošina
izglītojamo iepazīstināšanu ar tiem.
37. Dežūras reglamentē direktora izdota “Dežūru kārtība”. Skolotāji skolā dežurē saskaņā ar direktora
apstiprinātu „Dežūru grafiku”.
38. Ārpusstundu pasākumus organizē saskaņā ar direktora apstiprināto “Ārpusstundu pasākumu
organizēšanas kārtību”.
39. Bibliotēka un lasītava darbojas saskaņā ar skolas direktora izdotu “Bibliotēkas reglamentu” un “Bibliotēkas
lietošanas kārtību”, izstrādā plānu pēc direktora apstiprināta parauga.
V. Izglītojamo tiesības un pienākumi
40. Izglītojamā tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Skolas
iekšējās kārtības noteikumi un citi ārējie normatīvie akti.
VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
41. Pedagoģisko darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības
līkums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, tie precizēti Skolas darba kārtības noteikumos, darba
līgumā un amata aprakstā.
42. Tehnisko darbinieku tiesības un pienākumus nosaka, Darba likums, Darba aizsardzības likums, tie
precizēti Skolas darba kārtības noteikumos, darba līgumā un amata aprakstā.
VII. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence
43. Skolā darbojas Pašpārvalde, kas ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska izglītojamo organizācija.
44. Pašpārvalde darbojas, lai pārstāvētu un aizstāvētu izglītojamo intereses, sekmētu skolas sabiedriskās
dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti.
45. Pašpārvaldes izveidošanu un darbību reglamentē direktora izdots “Pašpārvaldes reglaments”.
VIII. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence
46. Saskaņā ar Vispārējā izglītības likumu dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu
risināšanai darbojas Pedagoģiskā padome.
47. Pedagoģiskās padomes izveidošanu un darbību reglamentē Vispārējās izglītības likums un direktora izdots
“Pedagoģiskās padomes reglaments”.
IX. Finansēšanas avoti un kārtība
48. Skolas finansēšanas avoti ir
48.1. valsts budžeta līdzekļi;;
48.2. dibinātāja budžets;
48.3. papildu finanšu līdzekļi, ko skola var saņemt:
48.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
48.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus, ko apstiprina Dibinātājs;
48.3.3. piedaloties projektos.
49. Skolā īstenoto licencēto programmu apguve izglītojamajiem ir bez maksas.
50. Pedagoģisko darbinieku darba samaksa tiek nodrošināta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, atbilstoši „Tarifikācijas sarakstam”, kas saskaņots ar Dibinātāju. Darba samaksa pamatā tiek
nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem vai valsts mērķdotācijām, bet pārējais - no Dibinātāja budžeta
līdzekļiem.
51. Ņemot vērā katra pedagoga personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, viņu var materiāli stimulēt.
Piemaksas apmēru apstiprina direktors saskaņā ar “Pedagogu materiālās stimulēšanas kārtību”.
52. Dibinātājs nosaka kārtību, kādā Skola finansējama no attiecīgās pašvaldības budžeta.
53. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas aprīkojuma iegādei.
54. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanas) vai pakalpojumu veidā, sastāda
pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu, kā arī ziedojumu vērtību
naudas izteiksmē. Dibinātājs iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstīgi grāmatvedības uzskaites
prasībām.
55. Skolas finansiālās un grāmatvedības operācijas veic Dibinātājs.

X. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un administratīvo aktu
vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
56. Direktors saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem un Skolas nolikumu patstāvīgi izdod Skolas iekšējos
normatīvos aktus un izdara grozījumus tajos.
57. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina tās direktors, kuru amatā ieceļ Dibinātājs.
58. Skolas direktors atbild par skolas darbību, bez īpaša pilnvarojuma pārstāv skolu valsts un pašvaldību
iestādēs, tiesā, attiecībās ar komercsabiedrībām, starptautiskajām organizācijām un citiem tiesību
subjektiem.
59. Skolas darbinieku pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, vēršoties pie direktora normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
60. Direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada domē (Semināra ielā
9, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701).
XI. Saimnieciskā darbība
61. Darba līgumus ar darbiniekiem slēdz Skolas direktors. Direktors slēdz civiltiesiskos līgumus par summu,
kas nepārsniedz Dibinātāja lēmumos noteikto vērtību.
62. Skola kopā ar Dibinātāju organizē izglītojamo ēdināšanu, nodrošinot izglītojamos vismaz reizi dienā ar
siltu, veselīgu ēdienu.
63. Skola var sniegt ēdināšanas, ārpusstundu darba vai citus pakalpojumus, saskaņā ar Dibinātāja
apstiprinātajām izmaksām, ja tas netraucē licencēto izglītības programmu īstenošanu.
XII. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība
64. Skolas reorganizācijas vai likvidācijas procesu veic Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
XIII. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
65. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Dibinātājs.
66. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt:
66.1. pēc Dibinātāja ierosinājuma;
66.2. pēc Skolas direktora ierosinājuma;
66.3. pēc Pedagoģiskās padomes ierosinājuma;
66.4. saskaņā ar grozījumiem ārējos normatīvajos aktos;
66.5. pēc Pašpārvaldes ierosinājuma.
XIV. Citi noteikumi
67. Atbilstīgi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Skola kārto lietvedību un Skolas arhīvu. Arhīva darbību
reglamentē “Arhīva nolikums”. Lietvedību kārto saskaņā ar “Lietvedības organizēšanas kārtību”.
68. Skola izglītojamo un pedagoģisko darbinieku uzskaitei lieto Valsts Izglītības Informācijas Sistēmu (VIIS),
bet izglītojamo valsts pārbaudījumu reģistrēšanai – Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu (VPIS).
69. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz Dibinātājam vai Izglītības un zinātnes ministrijai.
70. Skola savā darbībā ievēro spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un darba drošības
normas izglītības iestādēm.
71. Ugunsdrošības ievērošana Skolā tiek nodrošināta atbilstīgi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

22.§
Par platības noteikšanu ēku īpašuma uzturēšanai, vienotas adreses piešķiršanu,
nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu un zemes gabalu “Klētnieki”,
Ērģemes pagastā atsavināšanas procedūras uzsākšanu
_________________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Izskatot ***, personas kods ***-***, pilnvarotās personas ***, personas kods ***-***, adrese: *** iela ***, Rīga
(darbojas uz 2014.gada 3.novembra Pilnvaras pamata),

2014.gada 3.novembra iesniegumu par platības noteikšanu ēku īpašuma uzturēšanai un vienotas adreses
noteikšanu, kā arī par zemes gabalu atsavināšanu, tika konstatēts: [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 1.§) un vadoties no Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punkta; 5.panta 4.daļas, 37.panta 4.daļas un
44.panta; likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļas, 28.panta 1.daļas; likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punkta;
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

Mainīt nosaukumu nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes gabaliem Ērģemes pagastā “Stūrīši” ar
kadastra apzīmējumiem 9452 008 0323 un 9452 008 0210, uz “Klētnieki”, Ērģemes pagasts.
[..]
23.§
Par komisijas izveidošanu valsts nekustamā īpašuma “Kurmīši”,
Valkas pagastā pārņemšanai pašvaldības īpašumā
___________________________________________________________
(L.ENGERE)

2014.gada 23.septembrī ir saņemta VAS „Privatizācijas aģentūra” vēstule Nr.1.17/6872, ar lūgumu
apstiprināt komisiju dzīvokļu īpašumu Nr.1 un Nr.2 “Kurmīši”, Valkas pagastā, pārņemšanai pašvaldības
īpašumā.
Nekustamais īpašums “Kurmīši” atrodas Valkas pagastā un sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9488 008 0008, platība 0.4203ha, uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas ar diviem dzīvokļu
īpašumiem (dzīvoklis Nr.1 un dzīvoklis Nr.2).
Nekustamais īpašums ir reģistrēts Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā nr.1.17/6872 uz Latvijas
valsts Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas vārda.
Saskaņā ar 2004.gada 5.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.733 “Par valsts dzīvojamo māju
neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldības īpašumā” 61.punktu ir noteikts nodot Valkas novada pašvaldības
īpašumā dzīvokļu īpašumus Nr.1 un Nr.2 “Kurmīšos”, Valkas pagastā, Valkas novadā.
No augstāk minētā ir secināms, ka dzīvojamā mājā “Kurmīši” nav privatizēts neviens dzīvoklis.
Izsverot nekustamā īpašuma iegūšanas lietderību, ņemot vērā Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 2.§) un
vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Valsts nekustamā īpašuma “Kurmīši”, kadastra numurs 9488 008 0008, Valkas pagastā, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 008 0008, platība 0.4203ha, un uz zemes gabala esošas
dzīvojamās mājas ar diviem dzīvokļu īpašumiem (dzīvoklis Nr.1 un dzīvoklis Nr.2), pārņemšanai
pašvaldības īpašumā izveidot sekojošu komisiju:
Aivars Cekuls – Valkas novada domes izpilddirektors,
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja,
Aija Jurjāne – novada domes juriste
2. [..]
24.§
Par dāvinājuma - nekustamā īpašuma: “Vecšodi 1”, Zvārtavas pagastā noraidīšanu
_________________________________________________________________________
(L.ENGERE)
2014.gada 23.jūlijā Valkas novada domē saņemts iesniegums no ***, dzīvo *** ielā ***, Rīgā, ar piedāvājumu
Valkas novada domei uzdāvināt nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Vecšodi 1”.
Attiecībā uz nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Vecšodi 1” tika konstatēts:
1) Saskaņā ar ierakstu Zvārtavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0006 6360, nekustamais
īpašums Zvārtavas pagastā “Vecšodi 1”, kadastra numurs 9496 008 0130, sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 9496 008 0130, platība 0.2201ha, un uz zemes gabala esošas nedzīvojamas

ēkas (kautuve) ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0130 001 (ekspluatācijā nodošanas gads: 1980).
Nekustamais īpašums reģistrēts uz *** vārda.
2) Zemes gabala kadastrālā vērtība uz 01.08.2014. ir EUR 271.00; ēkas (kautuves) kadastrālā vērtība
EUR 3 370.00.
3) Zemes gabala lietošanas mērķis: 1003 lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14, „Valkas novada teritorijas plānojuma
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi”, (apstiprināts ar Valkas novada domes 26.05.2011. sēdes
lēmumu (protokols Nr.6, 6.§), publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 09.06.2011.) zemes gabals Zvārtavas
pagastā “Vecšodi 1”, kadastra apzīmējums 9496 008 0130, atrodas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijā.
Apsekojot minēto teritoriju dabā un izvērtējot minētā īpašuma lietderību, jāsecina, ka nav lietderīgi minēto
īpašumu pieņemt, jo pašvaldībai nav iespējas to apsaimniekot.
Arī Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs Raitis Priede uzsver, ka pašvaldībai nav lietderīgi pieņemt
dāvinājumā minēto īpašumu, jo tādā veidā arī tiktu apgrūtinātas kādas citas personas iespējas iegūt minēto
īpašumu, jo veids, kādā pašvaldība var atsavināt nekustamo īpašumu trešajai personai: ir to pārdot izsolē, kas
ievērojami sadārdzinātu objekta cenu un līdz ar to arī citas personas interesi par īpašumu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu tikai dome var lemt par nekustamās
mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2013.gada 14.maija sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 4.§), Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2014.gada
19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9. 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. NEPIEŅEMT kā dāvinājumu Valkas novada domes īpašumā nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā
“Vecšodi 1”, kadastra numurs 9496 008 0130, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9496 008
0130, platība 0.2201ha, un uz zemes gabala esošas nedzīvojamas ēkas (kautuve) ar kadastra apzīmējumu
9496 008 0130 001, reģistrēts Zvārtavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0006 6360.
25.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
______________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 20.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11), vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** gatvē ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības I kārtas reģistrā,
2 - istabu dzīvokli Raiņa ielā 5-14, Valkā, 5.stāvs, kopējā platība 50,2 m2, dzīvojamā platība 32,2 m2,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
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.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta „***”, *** pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 3 istabu dzīvokli Nr.13, Ērģemes pagasta „Pūcītēs”, 1.stāvs, kopējā platība 69,4 m2, dzīvojamā platība 42,1
m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Ērģemes pagasta pārvaldi.
26.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Zemgales ielā ***
____________________________________________________
(V.Rogainis)
Valkas novada dome saņēma īpašuma Zemgales ielā ***, Valkā, īpašnieka *** iesniegumu ar lūgumu anulēt
deklarēto dzīvesvietu *** Zemgales ielā ***, Valkā. [..]
.

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Zemgales ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, ***, personas kods ***-***,
jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā dzīvesvietā.
27.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Kūru ielā ***
____________________________________________________
(V.Rogainis)
Valkas novada dome saņēma dzīvokļa Kūru ielā ***, Valkā, Valkas novadā, īrnieka *** iesniegumu par
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** Kūru ielā ***, Valkā. Minētā persona šajā īpašumā nedzīvo, izbraucis no
valsts un nav zināma atrašanās vieta. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Kūru ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, ***, personas kods ***-***, jo
zudis tiesiskais pamats būt deklarētai minētajā dzīvesvietā.
28.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Merķeļa ielā ***
____________________________________________________
(V.Rogainis)
Valkas novada dome saņēma SIA „Valkas Namsaimnieks” iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu *** Merķeļa ielā ***, Valkā, sakarā ar to, ka zudis tiesiskais pamats būt deklarētam šajā adresē.
Dzīvokļa īrnieks *** ievietots Sociālās aprūpes namā, ar viņu noslēgtais īres līgums lauzts un dzīvoklis
atbrīvots. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Merķeļa ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, ***, personas kods ***-***, jo
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
29.§
Par dzīvokļu uzņemšanu bilancē
_________________________________
(I.Grandava)
Valkas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 2014.gada 19.septembrī ir pieņēmusi
lēmumus par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lēmumu atcelšanu par pirkuma līguma slēgšanu
sekojošiem dzīvokļiem :
1) Valkā, Ausekļa ielā 26 dz.63;
2) Valkā, Rīgas ielā 90 dz.6;
3) Valkā, Rīgas ielā 25A dz.7;
4) Valkā, Tālavas ielā 7 dz.9;
5) Valkā, Raiņa ielā 3 dz.4.

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 45.panta 8.daļu, ja samaksa par
privatizācijas objektu netiek izdarīta noteiktajos termiņos, kā arī mēneša laikā no brīdinājuma izsūtīšanas
dienas, privatizācijas komisija atceļ lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu. Augstākminētajiem dzīvokļiem
netika veikta samaksa par dzīvokļa privatizāciju un lēmumi par pirkuma līguma slēgšanu tikai atcelti, kā
rezultātā dzīvokļi ir jāuzņem Valkas novada domes bilancē.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
2014.gada 19.septembra sēdes lēmumus (protokols Nr.3, 2.-5.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 17.punkta un likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 31.panta un
45.panta 8.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzņemt Valkas novada domes bilancē sekojošus dzīvokļus:
1.1. Valkā, Ausekļa ielā 26 dz.63;
1.2. Valkā, Rīgas ielā 90 dz.6;
1.3. Valkā, Rīgas ielā 25A dz.7;
1.4. Valkā, Tālavas ielā 7 dz.9;
1.5. Valkā, Raiņa ielā 3 dz.4.
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
30.§
Par zemes reformas pabeigšanu Valkas novada, Valkas pilsētā
__________________________________________
(L.Engere)
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.pantam zemes reforma uzskatāma par
pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā ir izpildīti likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6.,
7. un 8.pantā paredzētie darbi.
Zemes reformas izpildes kārtību pilsētās noteica 1991.gada 20.novembrī pieņemtais likuma „Par zemes
reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5.pants, saskaņā ar kuru zemes reforma pilsētās veicama trijās kārtās.
Zemes reformas pirmajā kārtā bija jāpieprasa zeme un jāpieņem šie pieprasījumi.
Zemes reformas otrajā kārtā - jāizstrādā pilsētas ģenerālplāni un jānodrošina nepieciešamie izejas dati
zemes ierīcības projekta sastādīšanai, jāpieņem lēmumi, tai skaitā atzinumi par zemes īpašuma tiesību
atjaunošanu vai piešķiršanu īpašumā par samaksu, kā arī jāveic zemes izmantošanas plānošana un zemes
lietošanas tiesību piespiedu izbeigšana.
Zemes reformas trešajā kārtā pilsētu zemes komisijām jāpieņem un jāizsniedz lēmumi par zemes
piešķiršanu īpašumā, kā arī jādod uzdevumi īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās zemes robežu
ierādīšanai dabā un uzmērīšanai, savukārt pilsētu pašvaldībām jāveic pašvaldības zemes inventarizācija un
jāprecizē pilsētas administratīvās robežas.
Saskaņā ar 1998.gada gada 29.oktobrī pieņemtā likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”
5.panta pirmo daļu zemes reforma pilsētā uzskatāma par pabeigtu, ja ir izpildīti iepriekš minētie darbi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, zemes reformas pabeigšanas uzdevumi saistīti ar zemes pieprasīšanu,
pieprasījumu izskatīšanu un zemes piederības vai piekritības noteikšanu.
Atbilstoši likumam „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” attiecīgajai pašvaldībai jāsagatavo un līdz
2014.gada 30.novembrim jāiesniedz Valsts zemes dienestam paziņojums par zemes reformas pabeigšanu un
pārskats par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi, tai skaitā norādot
zemes platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda,
zemes platības un personas, kuras noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Latvijas Hipotēku un
zemes banku vai kurām atjaunotas zemes īpašuma tiesības, kā arī informāciju par līdzvērtīgas zemes
kompensācijas fondā ieskaitīto un neizmantoto zemi.
Zemes reformas uzdevumu izpildes rezultāti Valkas pilsētā:
Zemes reformas pirmā kārta Valkas pilsētā pabeigta 1999.gada 1.martā, noslēdzot zemes pieprasījumu
pieņemšanu Valkas pilsētas zemes komisijā saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”
2.panta pirmo daļu.
Zemes reformas otrā kārta Valkas pilsētā pabeigta 1999.gada 1.oktobrī, Valkas pilsētas zemes komisijai
izskatot visus līdz 1999.gada 1.oktobrim saņemtos zemes pieprasījumus un pieņemot atzinumu par zemes
īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņemšanas saskaņā ar likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta ceturto daļu.

Zemes reformas trešās kārtas uzdevumi par pašvaldības zemes inventarizāciju saskaņā ar likumu „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta sesto daļu
pabeigti 2009.gada 30.decembrī, bet lēmumu pieņemšana zemes piešķiršanai īpašumā par samaksu atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
26.panta pirmās daļas 2.1apkšpunktam un Administratīvā procesa likuma normām - 2011.gada 30.septembrī.
Savukārt zemes komisiju funkcija uzdevumu došanai īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās zemes robežu
ierādīšanai dabā un uzmērīšanai ir beigusies jau 2006.gada 1.janvārī līdz ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma spēkā stāšanās dienu, jo noteica, ka zemes kadastrālo uzmērīšanu var ierosināt tika kadastra
subjekts, bet uzdevums par pilsētu administratīvo robežu precizēšanu noteikts Ministru Kabineta 2012.gada
27.marta noteikumos Nr.216 „Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas,
kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība”. Līdz ar to zemes reformas trešās kārtas uzdevumi
Valkas pilsētā pabeigti 2011.gada 30.septembrī.
Ņemot vērā minēto, visi likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6., 7. un 8.pantā
paredzētie darbi Valkas pilsētā ir pabeigti līdz ar ko atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētā”
5.pantam zemes reforma Valkas pilsētā uzskatāma par pabeigtu.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pants (turpmāk - Likums) nosaka, ka pašvaldībai līdz
2014.gada 30.novembrim jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestā (turpmāk - VZD) paziņojums par
zemes reformas pabeigšanu pilsētā un pārskats par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos
noteikto darbu izpildi (turpmāk – Pārskats).
Valkas novada pašvaldība sadarbībā ar VZD un VZD Vidzemes reģionālo nodaļu atbilstoši Likumam
sagatavojusi Pārskatu.
Pārskatā norādītas zemes vienības, zemes vienību platības un personas, kuras īpašuma tiesības nav
nostiprinājušas zemesgrāmatā, bet kurām ir atjaunotas īpašuma tiesības, kuras noslēgušas zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku”, zemes vienības un to
platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts un pašvaldības vārda, līdzvērtīgas
zemes kompensācijas un rezerves zemes fondā ieskaitītās, kā arī zemes reformas laikā neizmantotās zemes
vienības un to platības, tai skaitā informācija par publiskajiem ūdeņiem). Ņemot vērā zemes vienības
piederības statusu, informācija Pārskatā sadalīta septiņās sadaļās:
1. Zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību
atjaunošanu" – sadaļā iekļautas 11 zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes
komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”;
2. Zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums” - sadaļā iekļautas 28 zemes
vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums”;
3. Zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme” - sadaļā iekļautas 271 zemes vienības ar
statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme”;
4. Zemes vienības ar statusus „Valstij piekritīgā zeme” - sadaļā iekļautas 9 zemes vienības ar statusu
„Valstij piekritīgā zeme”;
5. Zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi” - sadaļā nav ierakstu, jo Valkas pilsētā nav zemes vienību
ar statusu „Publiskie ūdeņi”,
6. Zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai” - sadaļā iekļautas 11 zemes vienības
ar statusu „Zeme, zemes reformas pabeigšanai”;
7. Zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds” - sadaļā iekļautas 118 zemes vienības ar statusu
„Rezerves zemes fonds”.
Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Valkas pilsētas teritorijā visām zemesgrāmatā neierakstītajām
zemes vienībām ir noteikts to piederības vai piekritības statuss un tas atbilst pašvaldības rīcībā esošajiem
dokumentiem.
Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) uzturētajā Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - Kadastra informācijas sistēma) visām Valkas pilsētas
teritorijā esošajām zemes vienībām ar statusu „Valstij piekritīgā zeme” ir reģistrēts piederības vai piekritības
statuss valstij pamatojoties uz Ministra kabineta rīkojumiem.
Attiecībā uz Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām Valkas pilsētā ar statusu
„Rezerves zemes fonds”, Valkas novada pašvaldība konstatē, ka sekojošas zemes vienības, kas apkopotas
zemāk redzamajā tabulā būtu reģistrējamas, kā valstij piekrītošas zemes, taču, tā kā normatīvie akti nenosaka
institūciju, kurai piekrīt apbūvēta zeme, ja ēku (būvju) īpašuma tiesības nav noskaidrotas, kā arī ja par zemes
vienībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, nav pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes
piekritību valstij kādas ministrijas personā, tad tās ar VZD aktiem „Par zemes vienības iekļaušanu rezerves
zemes fondā”, ieskaitītas rezerves zemes fondā:

Zemes vienības nosaukums/
adrese
Tālavas iela 4M

Zemes vienības
kadastra apzīmējums
94010010119

Kopplatība,
(ha)

Piezīmes

0,008 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota

Celtnieks 208

94010080365

0,07 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota

Vienības gatve 7

94010020103

0,16 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota

Varoņu iela 63

94010070214

2,7 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota

Celtnieks 172

94010080328

0,06 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota

Celtnieks 184

94010080341

0,06 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota

Celtnieks 193

94010080350

0,06 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota

Celtnieks 28

94010080528

0,04 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota

Celtnieks 75

94010080544

0,06 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota

Celtnieks 76

94010080545

0,05 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota

Celtnieks 160

94010080647

0,07 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota

Rīgas iela 66A

94010040165

0,02 Nav pieņemts Ministru kabineta rīkojums

Kūru iela 10

94010010649

0,01 Nav pieņemts Ministru kabineta rīkojums

Indrānu iela 7

94010040257

Smilšu iela 35B

94010085118

Varoņu iela 59A

94010070220

Rīgas iela 54A

94010040153

0,29 Nav pieņemts Ministru kabineta rīkojums
0,003 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota
0,024 Nav pieņemts Ministru kabineta rīkojums
0,0024 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota

Elektrolīnija

94010040256

0,56 Nav pieņemts Ministru kabineta rīkojums

Celtnieks 231

94010080659

0,08 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota

Meža iela 10B

94010070124

Lielā Jaunā iela 1A

94010040008

1,1564

Mazā Avotkalna 1A

94010080037

0,7038

Mazā Ceriņu iela 1A

94010080038

Mazā Parka iela 1A

94010050016

0,29 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota

0,341 Bijusī garāžu kooperatīva zeme, uz kuras atrodas
1,305 fiziskām personām piederošas garāžas

Mazā Rūjienas iela 1A

94010080040

0,6362

Mazā Sēlijas iela 1A

94010080039

0,164

Raiņa iela 42A

94010060453

0,02 Atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5. un 6.pantu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apliecināt, ka Valkas pilsētas teritorijā ir pabeigts zemes reformas process.
2. Apstiprināt Pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi Valkas
pilsētā.
3. Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par zemes reformas
pabeigšanu Valkas pilsētā, Valkas novadā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
31.§
Par projekta “Skaisti, radoši dzīvē un dejā Kārķu pagastā” līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________________________________
(T.SIMTIŅŠ)
2014.gada 20.novembrī Valkas novada domē ir saņemts iesniegums no Kārķu pagasta iniciatīvas
veicināšanas biedrības “Ugunspuķe” valdes priekšsēdētājas Inetas Andrejauskas ar lūgumu līdzfinansēt
projektu “Skaisti, radoši dzīvē un dejā Kārķu pagastā” 301,10 EUR apmērā. Projekta kopējās izmaksas
3011,00 EUR. Projektu plānots iesniegt Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātajai programmai “Nāc un
dari! Tu vari”. Programmas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas organizācijām pilsētās un
laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju dzīvi, kā arī vajadzības gadījumā
sniedz atbalstu līdzcilvēkiem. Vismaz 10% no kopējā projekta finansējuma veido vietējās pašvaldības vai citu
organizāciju sadarbības partneru līdzfinansējums.
Biedrības “Ugunspuķe” biedru sastāvā ir 12 deju grupas “Vēl ziedam” dalībnieces un biedrība ir nolēmusi
atbalstīt šīs deju grupas aktivitātes. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties svārkus, blūzes, cepures un kurpes
deju grupai “Vēl ziedam”, fotoaparātu biedrības aktivitāšu fotografēšanai un filmēšanai, kā arī finansējums
paredzēts materiālu iegādei radošām darbnīcām un transporta izdevumi pieredzes apmaiņas ekskursijai.

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5. un 7.punktu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Līdzfinansēt biedrības “Ugunspuķe” izstrādāto projektu ”Skaisti, radoši dzīvē un dejā Kārķu pagastā” 301,10
EUR (trīs simti viens euro,10 centi) apmērā, ja projekts tiks atbalstīts no Borisa un Ināras Teterevu fonda
izsludinātās programmas “Nāc un dari! Tu vari”. Projekta kopējais finansējums 3011,00 EUR.
2. Par lēmuma izpildi atbild Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
32.§
Par izmaiņām Finanšu komitejas locekļu sastāvā
_____________________________________________
(V.A.KRAUKLIS)
M.Kreilis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Dome 2014.gada 30.oktobra sēdē apstiprināja saistošos noteikumus Nr.20 “Grozījumi Valkas novada
domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas novada pašvaldības nolikums”, kuros tika
izmainīts Finanšu komitejas locekļu skaits no 8 uz 7. Līdz ar to viens no Finanšu komitejas locekļiem jāatbrīvo.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 24.punkta un 601.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.1.1.
1.1.2.

Atbrīvot Mārtiņu KREILI no Finanšu komitejas locekļu sastāva.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

33.§
Par automašīnas BMW (valsts reģistrācijas Nr. EZ 1094) norakstīšanu/atsavināšanu
_________________________________________________________________________
(I.GRANDAVA, G.BAŠĶIS)
Sakarā ar to, ka Bērnu un jauniešu sporta skolas rīcībā nodotā automašīna BMW (valsts reģistrācijas Nr.
EZ 1094), izlaiduma gads – 1993, ir fiziski nolietojusies, lūdzu atļaut to norakstīt un nodot metāllūžņos vai
pārdot par brīvu cenu. Atlikusī vērtība pēc grāmatvedības uzskaites ir EUR 0.00.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punkta un ņemot vērā Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta rīkojuma Nr.89-v „Par
pamatlīdzekļu un materiālo vērtību pieņemšanas un norakstīšanas kārtību, to pieņemšanas un norakstīšanas
komisijām”, atklāti vārdiski balsojot PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Pārdot par brīvu cenu automašīnu BMW (valsts reģistrācijas Nr. EZ 1094), 1993.izlaiduma gads.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skolas direktore.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

34.§
Par automašīnas VW PASSAT VARIANT (valsts reģistrācijas Nr. HA 9664) patiesās vērtības noteikšanu
_________________________________________________________________________
(I.GRANDAVA, G.BAŠĶIS)
Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
90.panta 2.daļai atsavināšanai paredzētie ilgtermiņa ieguldījumi ir jānovērtē to patiesajā vērtībā. Ja patiesā
vērtība ir zemāka par bilances vērtību, tad ilgtermiņa ieguldījums jāņem uzskaitē pēc zemākās vērtības. LR
Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu vērtēšanas tehniskā eksperts ir novērtējis automašīnu VW PASSAT
VARIANT (valsts reģistrācijas Nr. HA 9664), pēc patreizējās tirgus vērtības, nosakot realizācijas vērtību EUR

1200. Pēc Valkas novada domes grāmatvedības datiem automašīnas atlikusī vērtība ir EUR 4892.05.
Nepieciešams noteikt automašīnas patieso vērtību.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punkta un LR MK noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 90.panta 2.daļas un ņemot vērā LR Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu vērtēšanas tehniskā
eksperta 2014.gada 13.novembra novērtējumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Noteikt automašīnai VW PASSAT VARIANT (valsts reģistrācijas Nr. HA 9664) patieso vērtību EUR 1200.
Veikt nepieciešamās korekcijas grāmatvedības uzskaitē.
Par lēmuma izpildi atbild grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Ilze Grandava.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
35.§
Par automašīnas VW PASSAT VARIANT (valsts reģistrācijas Nr. HA 9664) atsavināšanu
_________________________________________________________________________
(I.GRANDAVA, G.BAŠĶIS)

Valkas novada domes īpašumā esošā vieglā automašīna VW PASSAT VARIANT (valsts reģistrācijas Nr.
HA 9664), izlaiduma gads – 2001., pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu vērtēšanas
tehniskā eksperta atzinumu ir tehniski sliktā stāvoklī – korozija virsbūves apakšējā daļā, bojāts krāsojums
automašīnas priekšējā daļā. Saņemts ieteikums uzsākt automašīnas VW PASSAT VARIANT (valsts
reģistrācijas Nr. HA 9664) atsavināšanas procedūru.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punkta un ņemot vērā Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta rīkojuma Nr.89-v „Par
pamatlīdzekļu un materiālo vērtību pieņemšanas un norakstīšanas kārtību, to pieņemšanas un norakstīšanas
komisijām”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru automašīnai VW PASSAT (valsts reģistrācijas Nr. HA 9664)
2001.izlaiduma gads, pārdodot to rakstveida izsolē.
2. Domes juristam sagatavot izsoles noteikumu projektu par lēmuma 1.punktā minētās automašīnas
atsavināšanu.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
36.§
Par ēdināšanas pakalpojumu cenu apstiprināšanu
PII „Pasaciņa”
_________________________________________________
(L.Ozoliņa)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no PII „Pasaciņa” par nepieciešamību apstiprināt
ēdināšanas pakalpojumu cenas. Cenas ir aprēķinātas ņemot vērā izsludinātā iepirkuma „Ēdināšanas
pakalpojumu nodrošināšana Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” audzēkņiem”
rezultātus. Ēdināšanas pakalpojumus arī turpmāk sniegs SIA „Pedelīte”, reģ.44103013226.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punkta g) apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt PII „Pasaciņa” ēdināšanas pakalpojumu cenas bez PVN:
1.1.
Līdz 3 gadu vecumam:
1.1.1. Brokastis – EUR 0,40;

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

2.
3.
4.
5.

Pusdienas – EUR 0,58;
Launags – EUR 0,33;
KOPĀ – EUR 1,31.

1.2.
No 3 – 7 gadu vecumam:
1.2.1. Brokastis – EUR 0,43;
1.2.2. Pusdienas – EUR 0,72;
1.2.3. Launags – EUR 0,38;
1.2.4. KOPĀ – EUR 1,53.
Apstiprinātajām cenām piemērot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa
likumam.
Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
37.§
Par projekta “Meža dienu un starptautisko koka automašīnu organizēšana Kārķu pagastā ”
īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________________________________
(T.SIMTIŅŠ, V.A.KRAUKLIS)

2014.gada 26.novembrī Valkas novada domē ir saņemts iesniegums no Kārķu pagasta iniciatīvas
veicināšanas biedrības “Ugunspuķe” valdes priekšsēdētājas Inetas Andrejauskas ar lūgumu Valkas novada
domei līdzfinansēt projektu “Meža dienu un starptautisko koka automašīnu organizēšana Kārķu pagastā ”
1160 EUR apmērā. Projekta kopējais finansējums 5800 EUR. Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt
projektus, kuru ietvaros tiek veicināta sabiedrības vides izglītība un audzināšana. No tā līdzfinansējums
sastāda 20%. Projektu paredzēts iesniegt Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”,
apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu konkursam "Atbildīgs dzīvesveids", aktivitātei „Videi
Projekta ietvaros paredzēts honorārs pasākuma
draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi”
vadītājam, profesionāliem speciālistiem -dabas meistarklašu vadītājiem, meistarklašu ietvaros izpētītās un
izzinātās informācijas izvietošanai āra stenda un koka skaņu sienas izgatavošanai, pasākuma apskaņošanai,
starptautisko koka automašīnu sacensību organizēšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1. panta 7.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Līdzfinansēt biedrības “Ugunspuķe” izstrādāto projektu ““Meža dienu un starptautisko koka automašīnu
organizēšana Kārķu pagastā” 1160 EUR apmērā, ja projekts tiks atbalstīts no Valsts budžeta
programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu
konkursam "Atbildīgs dzīvesveids", aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi”.
Projekta kopējais finansējums 5800.00 EUR.
2. Par lēmuma izpildi atbild Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
38.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas zālē”
realizācijai
_________________________________________________________________
(I.Grandava)
Valkas novada dome ir saņēmusi LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada
26.novembra lēmumu Nr.15.4/83 “Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas sporta zālē” (ar identifikācijas Nr.KPFI-15.4/83)
iesnieguma apstiprināšanu”.
Kopējās projekta izmaksas 429263.84 EUR – visas izmaksas 100% attiecināmas.
KPFI finansējums ne lielāks, kā 50% - 214631.92 EUR.
Projekta iesniedzēja – Valkas novada domes līdzfinansējums 50% -214631.92 EUR.
Projekta realizācijai nepieciešams aizdevums līdz 429263.84.

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas novada
Bērnu-jaunatnes sporta skolas sporta zālē” realizāciju, ņemt aizņēmumu līdz EUR 429263.84 (Četri simti
divdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešdesmit trīs euro un 84 centi) apmērā no LR Valsts kases ar atlikto
aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt 22 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža
ar atlikto maksājumi 2 gadi, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi
par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi.
5. Uzdot Valkas novada domes grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

