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

PROTOKOLS
Nr. 7

Valkā

2014.gada 29.maijā

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanu un
izmaiņām valdes sastāvā.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS” darbības izbeigšanu.
3. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos
noteikumos Nr.9 „Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem”” apstiprināšanu.
4. Par Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
5. Par Valkas novada domes Kārķu pamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
6. Par vasaras grupu atvēršanu Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”.
7. Par sadarbību grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā.
8. Par finansiālu atbalstu U-9 grupas dalībai futbola turnīrā Zviedrijā.
9. Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2014.gadam
10. Par partnerību projektā „PRIMES”.
11. Par aktualizētās Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam galīgās redakcijas
apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā „***” atsavināšanu.
13. Par grozījumiem 2013.gada 28.novembra Valkas novada domes sēdes lēmumā (protokola izraksts
Nr.21, 16.§.) „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Valkā, Meža ielā 2C nodošanu valstij bez
atlīdzības”.
14. *** iesnieguma izskatīšana par zemes gabala Kārķu pagastā „***” nomu.
15. Par vienošanās slēgšanu ar SIA „Tīne” par nomas līgumu uz zemes gabaliem „Dzelzceļa līnija Valka –
Igaunijas robeža”.
16. Par grozījumu Valkas novada domes 2012.gada 28.jūnija nolikumā Nr.8 „Medību koordinācijas
komisijas nolikums”.
17. Valkas novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšana.
18. Par Valkas novada domes Valkas pilsētas tirgus maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
19. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā "Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu" (protokols Nr.1, 21.§).
20. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam.
21. Par projekta „Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa rekonstrukcija – restaurācija” īstenošanu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu.
22. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu par biroja tehnikas izmantošanu Valkas novada pašvaldības
iestādēs.
23. *** iesnieguma izskatīšana.
24. Par Valkas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2014. – 2020. gadam apstiprināšanu.
25. Par licences un licences kartiņas izsniegšanu Leonīdam Goļevam pasažieru pārvadājumiem ar
vieglo taksometru.
26. Par noteikumu „Grozījumiem 2012.gada 27.septembra noteikumos Nr.2 „Kārtība, kādā Valkas
novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”” apstiprināšanu.
27. Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma „Par stipendiju piešķiršanas
kārtību Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem”
(protokols Nr.1, 37.§) 1.pielikumā un 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par stipendiju skaitu un lielumu
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Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem
2014.gadā” (protokols Nr.1, 16.§)
Par Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ”Pumpuriņš” nolikuma apstiprināšanu.
Par finansiālu atbalstu Valkas novada volejbola izlases dalībai Latvijas 1.līgas sacensībās.
Par finansiālu atbalstu sporta nometnes organizēšanai Kārķos.
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Semināra ielā ***.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Valkas pagastā, ***.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Valkā, Merķeļa ielā ***.
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.
Par nekustamā īpašuma „***” sastāvā esošo zemes gabalu pievienošanu nekustamajam īpašumam
„***”, Valkas pagastā.
Par grozījumu Valkas novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmumā „Par centralizētā tīklā
piegādātās siltumenerģijas cenu Valkas pilsētā”.
Par ielu tirdzniecības vietas cenas apstiprināšanu.
Valkas novada deputāta Aivara Ikšeļa iesnieguma par deputāta pilnvaru nolikšanu izskatīšana.

1.§
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” pamatkapitāla
palielināšanu un izmaiņām valdes sastāvā
_______________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)
SIA „Valkas Namsaimnieks” ir izveidojušās parāda saistības pret Valkas novada domi par kopējo summu
EUR 485 697. Parāda saistības radušās no Nedzīvojamo telpu nomas līguma, noslēgts 2009.gada 2.aprīlī,
2009.gada 2.jūlija līguma „Par siltumenerģijas pārdošanu” un 2009.gada 2.jūlija līguma „Par ūdens piegādes
un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu”.
Valkas novada dome ir izrakstījusi rēķinu - faktūru Nr.201203-KL00758, 2012.gada 31.martā par summu
EUR 129498,20; rēķinu - faktūru Nr.201204-KL00758, 2012.gada 30.aprīlī par summu EUR 93615,66; rēķinu faktūru Nr.201211-KL00758, 2012.gada 30.novembrī par summu EUR 112668,74; rēķinu - faktūru Nr.201212KL00758, 2012.gada 31.decembrī par summu EUR 149914,40.
Valkas novada dome ir pasūtījusi aizņēmuma novērtējumu. Novērtējumu ir veikusi LR Uzņēmumu reģistra
mantisko ieguldījumu vērtēšanas eksperte Judīte Jakovina.
2014.gada 9.maija Neatkarīga eksperta apliecinājuma ziņojumā par SIA „Valkas Namsaimnieks”
aizņēmuma novērtēšanu pamatkapitāla palielināšanai atzīts, ka:
• Parāda saistības pret Valkas novada domi ir patiesas, atspoguļotas grāmatvedībā atbilstoši LR
likuma „Par grāmatvedību” prasībām un līdzekļu izmantošana atbilst sabiedrības komercdarbības
veidiem;
• SIA „Valkas Namsaimnieks”, reģ.Nr.44103055060, parāda saistības EUR 485 697,- ir
kapitalizējamas.
Atbilstoši Komerclikuma 151.panta 3.daļai un 153.pantam , likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla
daļām un kapitālsabiedrībām” 42. un 43.pantam, lēmumu par pašvaldības kapitālsabiedrības pamatkapitāla
palielināšanu pieņem dalībnieku sapulce. Tā kā vienīgais SIA „Valkas Namsaimnieks” dalībnieks ir Valkas
novada dome ar 100% kapitāla daļu, tad lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu var pieņemt Valkas novada
dome. Esošais pamatkapitāls ir apmaksāts pilnā apmērā, līdz ar to ir iespējams veikt pamatkapitāla
palielināšanu.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” palielinātais pamatkapitāls tiks apmaksāts ar
mantisko ieguldījumu – kapitalizējamās parāda saistības EUR 485 697,- apmērā, ieguldījumu veicot ne vēlāk
kā viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas.
SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes locekļiem Guntim Bašķim un Inārai Lazdiņai 2014.gada 15.jūnijā
beidzas valdes locekļu pilnvaras. Valkas novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdē izskatot
jautājumu par SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes locekļu pārvēlēšanu, tika izteikts priekšlikums SIA „Valkas
Namsaimnieks” samazināt valdes locekļu skaitu uz vienu valdes locekli, jo izņemot valdes priekšsēdētāju,
pārējie valdes locekļi nesaņem atalgojumu par darbību valdē. Līdz ar to nav korekti pieprasīt no viņiem strādāt
ar pilnu atdevi komercsabiedrības interesēs.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 3.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 1.punkta, Komerclikuma 151.,
153. un 154.panta, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42.un 43.panta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (vienotais reģistrācijas numurs
44103055060) (turpmāk – Sabiedrība) pamatkapitālu. Sabiedrības pamatkapitālu palielināt, palielinot

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

esošo kapitāla daļu skaitu, pamatojoties uz dalībnieka mantiskajiem ieguldījumiem Sabiedrības
pamatkapitālā EUR 485 697,- (četri simti astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi euro)
apmērā.
Pēc pamatkapitāla palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1071792,- (viens miljons
septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit divi euro) apmērā, kas sastāv no 1071792 (viens
miljons septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit divām) kapitāla daļām. Vienas kapitāla daļas
nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro).
Samazināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes locekļu skaitu uz vienu
valdes locekli, izdarot attiecīgus grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks”
statūtos.
Atsaukt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes locekļa amata Gunti Bašķi,
personas kods ***.
Atsaukt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes locekļa amata Ināru
Lazdiņu, personas kods ***.
Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanas
noteikumus (1.pielikums).
Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” Statūtu grozījumus (2.pielikums).
Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” Statūtu jauno redakciju
(3.pielikums).
Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus apmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas
Namsaimnieks” līdzekļiem.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Ivo Meļķim iesniegt
un saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas
Namsaimnieks” pamatdokumentos.
Par lēmuma izpildi atbild sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs
Ivo Meļķis.
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.7, 1.§)
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Valkas Namsaimnieks”
PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS NOTEIKUMI
1. Valkas novada dome (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009114839) kā vienīgā Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 44103055060, juridiskā adrese Rīgas
iela 22, Valka, Valkas novads (turpmāk tekstā Sabiedrība), kapitāla daļu turētāja palielina Sabiedrības
pamatkapitālu par EUR 485 697,- (četri simti astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi
euro), izdarot mantisko ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu Sabiedrības
jaunu kapitāla daļu skaitu.
2. Mantiskais ieguldījums sastāv no kapitalizējamās parāda saistības EUR 485 697,- (četri simti
astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi euro) apmērā, kas pamatotas ar
dokumentiem:
2.1. rēķins - faktūra Nr.201203-KL00758, 2012.gada 31.marts, summa EUR 129498,20;
2.2. rēķins - faktūra Nr.201204-KL00758, 2012.gada 30.aprīlis, summa EUR 93615,66;
2.3. rēķins - faktūra Nr.201211-KL00758, 2012.gada 30.novembris, summa EUR 112668,74;
2.4. rēķins - faktūra Nr.201212-KL00758, 2012.gada 31.decembris, summa EUR 149914,40;
2.5. 2009.gada 2.aprīļa Nedzīvojamo telpu nomas līgums;
2.6. 2009.gada 2.jūlija līgums „Par siltumenerģijas pārdošanu”;
2.7. 2009.gada 2.jūlija līgums „Par ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu”.
3. Līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāla lielums EUR 586 095,- (pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši
deviņdesmit pieci euro)). Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1,- (viens euro).
4. Visas esošās daļas EUR 586 095,- (pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši deviņdesmit pieci euro)
apmērā ir pilnībā apmaksātas.
5. Pamatkapitāls tiek palielināts par EUR 485 697,- (četri simti astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti
deviņdesmit septiņi euro) un izdotas jaunas 485 697 (četri simti astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti
deviņdesmit septiņas) kapitāla daļas.
6. Pēc pamatkapitāla palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1071792,- (viens miljons
septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit divi euro) apmērā, kas sastāv no 1071792 (viens

miljons septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit divām) kapitāla daļām. Vienas kapitāla
daļas nominālvērtība ir EUR 1,- (viens euro).
7. Pamatkapitāla palielinājums (ieguldījums) jāveic viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas
brīža.
8. Juridiskais pamatojums Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai ir Sabiedrības darbības mērķu
izpilde un ilgtermiņa saimnieciskās attīstības plāns.
9. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts Sabiedrības statūtu grozījumu (jaunās redakcijas)
reģistrācijas brīdī Komercreģistrā.
10. Jaunās daļas dod tiesības uz dividendi ar reģistrācijas brīdi Komercreģistrā.
Valkā, 2014.gada ___.__________
kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis
2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.7, 1.§)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Valkas Namsaimnieks”
statūtu grozījumi
Izdarīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” statūtos šādus grozījumus:
1.

Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1071792,- (viens miljons septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti
deviņdesmit divi euro).”

2.

Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1071792 (viens miljons septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti
deviņdesmit divās) daļās. Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro).”

3.

Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Valdes sastāvā ir viens loceklis.”

4.

Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
„10. Valdes loceklis ir sabiedrības izpildinstitūcija.”

5.

Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
„11. Valdes loceklis vada un pārstāv sabiedrību, un tam ir visas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla
daļām un kapitālsabiedrībām” 61., 62., 63. un 64.pantā deleģētās tiesības un pienākumi.”

6.

Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
„12. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem dalībnieku sapulce var noteikt, ka valdes
loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības
institūcijās, organizācijās un iestādēs.”

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis __________________________
Valkā, 2014.gada _____._________________

Vents Armands Krauklis

3.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.7, 1.§)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Valkas Namsaimnieks”
statūti
/jaunā redakcijā/

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);
2.2. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
2.3.Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10);
2.4. Citu inženiersistēmu montāža (43.29);
2.5. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
2.6. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
2.7. Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11);
2.8. Vispārējā ēku tīrīšana (81.21);
2.9. Citas ēku ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22);
2.10. Ēku nojaukšana un būvlaukumu sagatavošana (43.1);
2.11. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20);
2.12. Ainavu veidošana un uzturēšanas darbības (81.30);
2.13. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
2.14. Cauruļvadu transports (49.50);
2.15. Sava nekustāmā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
2.16. Tehniskās pārbaudes un analīze (71.20);
2.17. Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings(77.32);
2.18. Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23);
2.19. Uzglabāšanas un noliktavu saimniecība (52.10);
2.20. Apmetēja darbi (43.31);
2.21. Galdnieku darbi (43.32);
2.22. Grīdas un sienu apdare (43.33);
2.23. Krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34);
2.24. Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39);
2.25. Citi specializētie būvdarbi (43.9);
2.26. Jumta seguma uzklāšana (43.91);
2.27. Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99);
2.28. Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi (82.91);
2.29. Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.1);
2.30. Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā (84.2);
2.31. Datu apstrāde (72.3);
2.32. u.c. statūtos paredzētā darbība (00.00).
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla
daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.
4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu
ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības
pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru.
II. Pamatkapitāls un daļa
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1071792,- (viens miljons septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti
deviņdesmit divi euro).
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1071792 (viens miljons septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti
deviņdesmit divās) daļās. Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro)..
7. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā
kārtībā.

III. Valde
8. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
9. Valdes locekli ievēl amatā uz trim gadiem.
10. Valdes loceklis ir sabiedrības izpildinstitūcija.
11. Valdes loceklis vada un pārstāv sabiedrību, un tam ir visas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla
daļām un kapitālsabiedrībām” 61., 62., 63. un 64.pantā deleģētās tiesības un pienākumi.
12. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem dalībnieku sapulce var noteikt, ka valdes loceklis
nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās,
organizācijās un iestādēs.
13. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu
jautājumu izlemšanai:
13.1. Sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;
13.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
13.3. aizdevuma un aizņēmuma līguma slēgšana;
13.4. līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās kapitālsabiedrībās, biedrībās,
nodibinājumos, līgumsabiedrībās;
13.5. speciālo kapitālu (fondu) veidošana un to līdzekļu izlietošana;
13.6. vekseļu izdošana Sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana Sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai.
Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību nodrošināšanai;
13.7. koncerna līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;
13.8. esošo darbības veidu pārtraukšana un vispārīgo darbības principu noteikšana.
14. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un
atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis _______________________

Vents Armands Krauklis

Valkā, 2014.gada ______.__________________
2.§
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS” darbības izbeigšanu
_______________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS” jau vairākus gadus strādā ar
zaudējumiem. Līdzšinējā komercsabiedrības darbība ir pierādījusi, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„VALKAS PILSĒTAS TIRGUS” nespēj nopelnīt pat izdevumu segšanai, tādēļ lietderīgāk būtu
komercsabiedrību likvidēt. Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
100.panta 1.daļai kapitālsabiedrības likvidāciju veic valdes locekļi, ja tās institūcijas lēmumā, kura pieņēma
lēmumu par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu, nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 4.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punkta un likuma „Par valsts
un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 99.panta 1.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, V.Šaicāns,
M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS”, reģ. Nr.44103011386, juridiskā
adrese Rīgas iela 7A, Valka, Valkas novads, LV-4701, darbību un uzsākt likvidāciju.
2. Noteikt, ka par lēmuma 1.punkta izpildi atbildīga Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALKAS PILSĒTAS
TIRGUS” valde.
3. Uzdot Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai organizēt ielu tirdzniecību.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

3.§
Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos
noteikumos Nr.9 „Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem”” apstiprināšanu
_______________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2014.gada 16.aprīļa Finanšu komitejā izskatīja jautājumu „Par jaundzimušo
vienreizējā pabalsta palielināšanu”, (protokols Nr.5, 11.§) un nolēma veikt grozījumus Valkas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem”, nosakot, ka materiālo
pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem izmaksā EUR 300,00 apmērā. Izmaksu veikt pie sekojošiem
nosacījumiem :
- ja Valkas novadā ir deklarējuši savas dzīvesvietas abi vecāki, tad pēc bērna dzimšanas izmaksā EUR
150,00, un pēc bērna viena gada vecuma sasniegšanas izmaksā EUR 150,00;
- ja Valkas novadā savu dzīvesvietu ir deklarējis viens vecāks, tad pēc bērna dzimšanas izmaksā EUR
75,00 un pēc bērna viena gada vecuma sasniegšanas izmaksā EUR 75,00.
Sagatavoto saistošo noteikumu projekts ir izskatīts arī 2014.gada 21.maija Valkas novada domes Finanšu
komitejā.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļas, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 23.februāra
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem”” (pielikumā).
Saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos
noteikumos Nr.9 „Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem”” triju dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2014.gada 29.maijā

Valkā

Nr. 14
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 3.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.9
„Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par materiālo pabalstu
jaundzimušo bērnu vecākiem” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Šajos saistošajos noteikumos noteiktā materiālā pabalsta apmērs ir:
2.1. EUR 300 par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir abi vecāki un abi vecāki bez pārtraukuma
ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas
brīdim ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Valkas novadā un bērns pēc dzimšanas tiek
deklarēts Valkas novadā (pirmā deklarētā dzīves vieta).
2.2. EUR 150 par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir abi vecāki un viens no vecākiem bez
pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta
saņemšanas brīdim ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Valkas novadā un bērns pēc dzimšanas
tiek deklarēts Valkas novadā (pirmā deklarētā dzīves vieta).
2.3. EUR 300 par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir viens vecāks, kurš bez pārtraukuma ne
mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir

deklarējis savu pamata dzīves vietu Valkas novadā un bērns pēc dzimšanas tiek deklarēts Valkas
novadā (pirmā deklarētā dzīves vieta).
1.2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Tiesības pieprasīt materiālo pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir 12 mēnešu laikā no bērna
piedzimšanas dienas. Bērnam jābūt deklarētam Valkas novadā bez pārtraukuma līdz materiālā
pabalsta saņemšanas brīdim.”
1.3. Papildināt ar 3¹.punktu šādā redakcijā:
„3¹. Materiālo pabalstu izmaksā šādā kārtībā:
3¹.1. 50% apmērā no šo saistošo noteikumu 2.punktā minētā pabalsta viena mēneša laikā no
pabalsta piešķiršanas brīža.
3¹.2. 50% apmērā no šo saistošo noteikumu 2.punktā minētā pabalsta viena mēneša laikā no brīža,
kad bērns ir sasniedzis viena gada vecumu.”
1.4. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Pabalstu izmaksā Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļa ar pārskaitījumu uz
iesniegumā norādīto bankas kontu vai skaidrā naudā kasē”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.14
Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par materiālo
pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Ar 2012.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem” tika ieviesta
prakse Valkas novadā izmaksāt vienreizēju pabalstu jaundzimušo
bērnu vecākiem. Domes deputāti ir izteikuši priekšlikumu palielināt
pabalstu no EUR 142,29 uz EUR 300.
Lai maksimāli novērstu gadījumus, kad Valkas novada
administratīvajā teritorijā vecāki pirms bērna piedzimšanas
deklarējas ar mērķi saņemt pabalstu un pēc pabalsta saņemšanas
maina deklarēto dzīvesvietu uz citu administratīvo teritoriju, tad
grozījumos paredzēts, ka 50% no pabalsta vecāki saņem mēneša
laikā pēc pabalsta piešķiršanas, bet otrus 50% mēneša laikā pēc
tam, kad bērns ir sasniedzis viena gada vecumu.
2. Īss projekta satura izklāsts
1. Grozot saistošo noteikumu 2.punktu tiek noteikti nosacījumi
pabalsta saņemšanai un pabalsta apmērs. Pabalsta apmērs ir
atkarīgs no tā, vai abi bērna vecāki ir deklarēti Valkas novada
administratīvajā teritorijā. Ja Valkas novada administratīvajā
teritorijā ir deklarēts viens no bērna vecākiem un bērns, tad
pabalsta apmērs ir EUR 150. Ja Valkas novada
administratīvajā teritorijā ir deklarēti abi bērna vecāki un bērns,
vai bērnam ir tikai viens vecāks, tad pabalsta apmērs ir EUR
300.
2. Grozījumi saistošo noteikumu 3.punktā nosaka, ka tiesības
pieprasīt materiālo pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir 12
mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. Bērnam jābūt
deklarētam Valkas novadā bez pārtraukuma līdz materiālā
pabalsta saņemšanas brīdim.
3. Papildinot saistošos noteikumus ar 3¹.punktu, tiek noteikta
pabalsta izmaksāšanas kārtība.
4. Grozījumi saistošo noteikumu 8.punktā saistīti ar to, ka Valkas
novada domē Centralizētās grāmatvedības vietā izveidota
Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
3. Informācija par plānoto projekta Izdarot grozījumus saistošajos noteikumos no pašvaldības
ietekmi uz pašvaldības budžetu
budžeta būs nepieciešami papildus EUR 11040.
4. Informācija par plānoto projekta Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Administratīvās procedūras netiek mainītas.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām
privātpersonām.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

4.§
Par Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
__________________________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas rīcībā ir nepieciešamā tehnika un speciālisti, lai pēc
iedzīvotāju un iestāžu pieprasījuma sniegtu atbilstošas kvalitātes pakalpojumus.
Maksas pakalpojumu izcenojumi aprēķināti pamatojoties uz Valkas novada domes apstiprinātiem
noteikumiem Nr.9 „Par Valkas novada domes, tās iestāžu, un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu
izcenojumu metodikas un sniegto pakalpojumu cenrādi”.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis,
E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izcenojumu automašīnas „Citroen Berlingo”, valsts reģistrācijas Nr.HE 659 izmantošanai EUR
0.25 par kilometru un EUR 8.35 par stundu bez PVN saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt izcenojumu automašīnas „VW Transporter” valsts reģistrācijas Nr.JJ 4326 ar kravas kasti
izmantošanai EUR 0.38 par kilometru un EUR 9.64 par stundu bez PVN saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Apstiprināt izcenojumu metinātāja pakalpojumam EUR 7.70 par stundu bez PVN saskaņā ar 3.pielikumu.
4. Apstiprināt izcenojumu atslēdznieka pakalpojumam EUR 6.42 par stundu bez PVN saskaņā ar
4.pielikumu.
5. Par lēmuma izpildi atbild Siltumapgādes nodaļas vadītājs.
6. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.7, 4.§)

Izcenojums automašīnas ,, Citroen Berlingo'' HE 659 izmantošanai
Struktūrvienība- siltumapgādes nodaļa
Maksas pakalpojumu veids - transporta pakalpojums
Laikposms - viens gads
Izdevumu
klasifikācijas
kods

Rādītājs (materiālu, izejvielas, nosaukums,
atlīdzība un citi izmaksu veidi)

1

2

1.Tiešās izmaksas
23220 1.1. Dīzeļdegvielas izmaksas
Norma -6.7l uz 100km nobraukuma vasarā
7.4l uz 100 km nobraukuma ziemā.
Vidēji gadā (6.7l*8+7.4L*4)/12 = 6.93 l uz 100 km nobr.
Dīzeļdegvielas cena - 1.06 EUR/l bez PVN;
6.93/100*1.06 = 0.074 EUR/km
0.074 EUR/km*3000 km=222.000 EUR
11000 1.2. Darba izmaksas

Izmaksu apjoms
viena pakalpojuma veida
nodrošināšanai, EUR
3

222.00

4

1.933 EUR/st.*1.93 *1.3 cilv. = 4.85 EUR/stundā
1.93 - iespējamais piemaksas koeficients
1.3 - izbrauc vidēji gadā otrs speciālists
4.85 EUR/st.*450 st. = 2182.50 EUR

2182.50

Stundā nobrauc 50 km, 4.85 EUR/st./50 km = 0.097 EUR/km

0.097 EUR/km * 3000 km = 291.00 EUR
12100 1.3 Darba devēja sociālās apdrošināšanas obl.iemaksas
4.85 EUR/st*0.2359 = 1.144 EUR/st.*450 st. =514.80
EUR

291.00
69.00

514.80

582.00

2697.30

0.097 EUR/km * 0.2359 = 0.023 EUR/km*3000km = 69.00 EUR

Tiešās izmaksas kopā
Tiešās izmaksas uz 1 km - 0.194 EUR/km
Tiešās izmaksas stundā - 5.994 EUR/stundā
2. Netiešās izmaksas
(0.097 +0.023)*0.2284 = 0.0274 EUR/km
0.0274 EUR/km *3000 km = 82.20 EUR
(4.85 + 1.144) *0.2284 = 1.369 EUR/st.
1.369 EUR/st. *450 st. = 616.05 EUR
22.84 - netiešo izmaksu pieskaitījuma likme%
Netiešās izmaksas kopā
Tiešās un netiešās izmaksas kopā
Siltumapgādes nodaļas administrācijas izmaksas
1.96% no tiešām un netiešām izmaksām
1.96% - aprēķinātā pieskaitījuma likme admin.izmaksām
664.20 EUR*0.0196 = 13.02 EUR
3313.35 EUR * 0.0196 = 64.94 EUR
Izmaksas kopā
3. Vadības izmaksas (11.2%)
Pakalpojuma izmaksas kopā

82.20
616.05
82.20
664.20

616.05
3313.35

13.02
677.22
75.85
753.07

64.94
3378.34
378.37
3756.66

Maksas pakalpojuma vienību skaits gadā laikā 3000 km un 450 stundas.
Maksas pakalpojuma izcenojums EUR - pakalpojuma izmaksas kopā dalītas ar maksas pakalpojumu
vienību skaitu 0.25* EUR/km bez PVN un 8.35** EUR/stundā bez PVN.
* Maksa par transporta vienības Citroen Berlingo HE 659 izmantošanu aprēķināma sākot no izbraukšanas
brīža no siltumapgādes nodaļas līdz autotransporta vienība atbrauc līdz nodaļai.
**Maksa par transporta vienības Citroen Berlingo HE 659 izmantošanas laiku, kad notiek
iekraušanas/izkraušanas darbi, gaidīšana darba izpildes gadījumā objektā vai cita darbība transporta
stāvēšanas laikā līdz darbības izbeigšanai.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A. Krauklis

2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.7, 4.§)

Izcenojums kravas automašīnas ,, VW Transporter'' JJ 4326 ar kravas kasti izmantošanai
Struktūrvienība - Siltumapgādes nodaļa
Maksas pakalpojuma veids - transporta pakalpojums
Laikposms - viens gads
Izdevumu
klasifikācijas
kods
1

Rādītājs (materiālu, izejvielas nosaukums,
atlīdzība un citi izmaksu veidi)
2

1. Tiešās izmaksas
23220 1.1. Degvielas izmaksas
Norma 12.5l uz 100 km nobraukuma vasarā ,
ziemā - 13.8l uz 100 km nobraukuma
vidēji gadā (12.5l*8 + 13.8*4)/12 = 12.9 l //100 km
12.9l/100*1.2*1.06 EUR/l = 0.164 EUR/km
0.164 EUR/km*2000 km = 328 EUR
Darba sarežģītības koeficients - 1.2
Dīzeļdegvielas cena - 1.06 EUR/l
11000 1.2. Darba izmaksas
1.933 EUR/st.*1.93 *1.5 cilv. = 5.596 EUR/st.
Vienā stundā nobrauc vidēji 50 km
5.596 EUR/st. *400 st. = 2238.40 EUR
5.596 EUR/st./50 km *2000km = 223.84 EUR
vidēji brauc 1.5 cilvēku: šoferis un speciālists
5.596 EUR/st./50 km = 0.112 EUR/km
12100 1.3. Darba devēja sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas (23,59 %)
5.596 EUR/st.*0.2359 = 1.320 EUR/st.
0.112 EUR/km*0.2359 = 0.026 EUR/km
Tiešās izmaksas kopā
Tiešās izmaksas uz 1km - 0.302 EUR/km
Tiešās izmaksas stundā - 6.916 EUR/st.
2. Netiešās izmaksas.
2.2. Netiešās izmaksas
(0.112 + 0.026) EUR/km*0.2284 = 0.032 EUR/km
0.032 EUR/km *2000 km = 64.00 EUR
6.916 EUR/st. *0.2284 = 1.580 EUR/st.* 400 st.= 632.00 EUR
22.84 - netiešo izmaksu pieskaitījuma likme, %

Netiešās izmaksas kopā
Tiešās un netiešās izmaksas kopā
Siltumapgādes nodaļas administrācijas izmaksas
1.96 % no tiešām un netiešām izmaksām,
667.84 EUR*1.96% = 13.09 EUR /2000 km = 0.006
EUR/km
(6.916 EUR/st.+1.58 EUR/st.)*0.0196= 0.17 EUR/st.
0.17 EUR/st.*400 st.=68.00 EUR
Izmaksas kopā
3. Vadības izmaksas (11.2%)
Pakalpojuma izmaksas kopā

Izmaksu apjoms viena
pakalpojumu veida
nodrošināšanai, EUR
3
4

328.00

2238.40
223.84

52.00

528.00

603.84

2766.40

64.00
632.00
64.00
667.84

632.00
3398.40

13.09

680.93
76.26
757.19

68.00
3466.40
388.24
3854.64

Maksas pakalpojuma vienību skaits gadā laikā 2000 km un 400 stundas.
Maksas pakalpojuma izcenojums EUR - pakalpojuma izmaksas kopā dalītas ar maksas pakalpojumu
vienību skaitu 0.38* EUR/km bez PVN un 9.64** EUR/stundā bez PVN.
* Maksa par transporta vienības VW Transporter JJ4326 izmantošanu aprēķināma sākot no izbraukšanas
brīža no siltumapgādes nodaļas līdz autotransporta vienība atbrauc atpakaļ.
**Maksa par transporta vienības VW Transporter JJ4326 izmantošanas laiku, kad notiek
iekraušanas/izkraušanas darbi, gaidīšana darba izpildes gadījumā objektā vai cita darbība transporta
stāvēšanas laikā līdz darbības izbeigšanai.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A. Krauklis
3.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.7,4.§)

Izcenojums metinātāja pakalpojumiem
Struktūrvienība - Siltumapgādes nodaļa
Maksas pakalpojumu veids - metinātāja pakalpojums
Laikposms - viens gads
Izdevumu
klasifikācijas
kods

Rādītājs (materiālu, izejvielas, nosaukums,
atlīdzība un citi izmaksu veidi)

1

2
1.Tiešās izmaksas
1.1. Materiāli - pasūtītāja
11000 1.2. Darba izmaksas
1.933 EUR/st.*1.93 *1.2 = 4.477 EUR/stundā
1.93 - iespējamais piemaksas koeficients
1.2 - darba sarežģītības koeficients
4.477 EUR/st.*350 st. = 1566.95 EUR
1.3 Darba devēja sociālās apdrošināšanas
11000 obl.iemaksas
4.477 EUR/st.*0.2359 = 1.056 EUR/stundā
1.056 EUR/st.*350 st.= 369.60 EUR
Tiešās izmaksas kopā
Tiešās izmaksas stundā - 5.533 EUR/stundā
2. Netiešās izmaksas
12100 (4.477+1.056)*0.2284 = 1.26 EUR/st.
netiešo izmaksu pieskaitījuma likme% - 22.84
1.26 EUR/st.*350 st.= 441.00 EUR
Netiešās izmaksas kopā
Tiešās un netiešās izmaksas kopā
Siltumapgādes nodaļas administrācijas izmaksas
1.96% no tiešām un netiešām izmaksām
1.96% - aprēķinātā pieskaitījuma likme administrācijas
izmaksām
2377.55 EUR*0.0196 = 46.60 EUR
Izmaksas kopā
3. Vadības izmaksas (11.2%)

Izmaksu apjoms
viena pakalpojuma veida
nodrošināšanai, EUR
3

1566.95

369.60
1936.55

441.00
441.00
2377.55
46.60

2424.15
271.51

2695.66

Pakalpojuma izmaksas kopā

Maksas pakalpojuma vienību skaits gadā laikā 350 stundas.
Maksas pakalpojuma izcenojums EUR - pakalpojuma izmaksas kopā dalītas ar maksas pakalpojumu
vienību skaitu 7.70 EUR/stundā bez PVN.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A. Krauklis
4.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.7, 4.§)

Izcenojums atslēdznieka pakalpojumiem
Struktūrvienība- Siltumapgādes nodaļa
Maksas pakalpojumu veids - atslēdznieka pakalpojums
Laikposms - viens gads
Izdevumu
klasifikācijas
kods

Rādītājs (materiālu, izejvielas, nosaukums,
atlīdzība un citi izmaksu veidi)

Izmaksu apjoms
viena pakalpojuma veida
nodrošināšanai, EUR

1

2

3

1.Tiešās izmaksas
1.1. Materiāli - pasūtītāja
11000 1.2. Darba izmaksas
1.933 EUR/st.*1.93 = 3.73 EUR/stundā
1.93 - iespējamais piemaksas koeficients
3.73 EUR/st.*380 st. = 1417.40 EUR
11000 1.3 Darba devēja sociālās apdrošināšanas obl.iemaksas
3.73 EUR/st.*0.2359 = 0.88 EUR/stundā
0.88 EUR/st.*380 st.= 334.40 EUR
Tiešās izmaksas kopā
Tiešās izmaksas stundā - 4.61 EUR/stundā
2. Netiešās izmaksas
12100 (3.73+0.88)*0.2284 = 1.05 EUR/st.
netiešo izmaksu pieskaitījuma likme% - 22.84%
1.05 EUR/st.*380 st.= 399.00 EUR
Netiešās izmaksas kopā
Tiešās un netiešās izmaksas kopā
Siltumapgādes nodaļas administrācijas izmaksas
1.96% no tiešām un netiešām izmaksām
1.96% - aprēķinātā pieskaitījuma likme administrācijas
izmaksām
2150.80 EUR*0.0196 = 42.16 EUR
Izmaksas kopā
3. Vadības izmaksas (11.2%)
Pakalpojuma izmaksas kopā

1417.40

334.40
1751.80

399.00
399.00
2150.80
42.16

2192.96
245.61
2438.57

Maksas pakalpojuma vienību skaits gadā laikā 380 stundas.
Maksas pakalpojuma izcenojums EUR - pakalpojuma izmaksas kopā dalītas ar maksas pakalpojumu
vienību skaitu 6.42 EUR/stundā bez PVN.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A. Krauklis

5.§
Par Valkas novada domes Kārķu pamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(I.Grandava)
Valkas novada domes Kārķu pamatskolas rīcībā ir nepieciešamās telpas un resursi, lai pēc iedzīvotāju un
iestāžu pieprasījuma sniegtu atbilstošas kvalitātes pakalpojumus.
Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika ir apstiprināta ar Valkas novada domes
2014.gada 27.marta lēmumu „Par Valkas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas
pakalpojumu izcenojumu metodikas un sniegto pakalpojumu cenrādi”.
Izvērtējot pamatskolas direktores paskaidrojumus un deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka
sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis,
E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apstiprināt izcenojumu sporta halles nomai par vienu stundu – EUR 6,61 bez PVN.
Apstiprināt izcenojumu mācību klases nomai par vienu stundu – EUR 2,48 bez PVN.
Apstiprināt izcenojumu datorklases nomai par vienu stundu – EUR 3,63 bez PVN.
Apstiprināt izcenojumu telpu nomai nometnes vienam dalībniekam par diennakti – EUR 1,65 bez PVN.
Apstiprināt izcenojumu aktu zāles nomai par vienu stundu – EUR 3,31 bez PVN.
Apstiprināt
izcenojumu
ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai
nometņu
vajadzībām
četrām
ēdienreizēm, atbilstoši konkrētās nometnes specifikai no EUR 4,00 līdz EUR 15,00 (pēc pievienotās
kalkulācijas).
7. Apstiprināt izcenojumu telpu īrei skolas ēdnīcā par vienu stundu – EUR 2,48 bez PVN.
8. Apstiprināt izcenojumu nakšņošanai vienai personai par vienu nakti – EUR 1,24 bez PVN.
9. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§
Par vasaras grupu atvēršanu Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”
_______________________________________________________________________
(R.Rastaks, A.Sjademe, V.A.Krauklis)

Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” ir veikusi vecāku aptauju. Vasaras mēnešos būtu
nepieciešamas: 5 grupas jūnijā, 1 grupa jūlijā, 3 grupas augustā.
Lai darbs vasarā būtu efektīvs un lietderīgs, nepieciešams noteikt papildus prasības un lielāku vecāku
atbildību. Vasaras grupās ieskaitīt bērnus, ja vecāki ir nokārtojuši visus iepriekšējos maksājumus. Atbildību par
apmeklējumu paaugstinātu priekšapmaksa. Ir atsevišķi gadījumi, ka vecāki savus bērnus vēlas paturēt vasaras
grupā tikai brīvās ēdināšanas dēļ. Sociālajam dienestam vajadzētu izvērtēt brīvās ēdināšanas pamatotību.
Pastāv risks, ka bērni regulāri neapmeklēs grupu un tad var veidoties situācija, ka grupās nebūs piepildījums,
līdz ar to radot nepamatotas izmaksas.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 19.maija
lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 4.§) un Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6,
8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Par audzēkņu uzņemšanu vasaras grupās pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” iestādes vadītājai
izveidot Komisiju, kurā iekļaut Sociālā dienesta darbinieku.
2. Noteikt, ka audzēkņu skaitu vasaras grupās nosaka Komisija.
3. Vasaras grupu komplektēšanā pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” ievērot šādus kritērijus:
3.1. iestājoties ir jāveic priekšapmaksa;
3.2. uzņemt, ja vecāki ir nokārtojuši visus iepriekšējos maksājumus.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītāja.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

7.§
Par sadarbību grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā
_______________________________________________________
(R.Rastaks)
Saņemts piedāvājums no AS "Lauku Avīze", ar aicinājumu sadarboties grāmatas "Latvijas novadu dārgumi"
veidošanā sakarā ar Latvijas valsts simtgadi un atbalstot Latvijas novadu centienus sava novada vēstures
izpētē un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanā un popularizēšanā.
Izdevumā novadam paredzēts viens atvērums, kurā būs informācija un attēli.
Atbalstam tiek lūgts finansējums EUR 150,-. Līdzfinansēšanas gadījumā paredzēti papildus ieguvumi un
priekšrocības izdevuma iegādē.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 19.maija
lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 3.§) un Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6,
9.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro) grāmatas "Latvijas novadu dārgumi"
izdošanai.
2. Par Valkas novada informācijas ievietošanu grāmatā "Latvijas novadu dārgumi" atbild Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu nodaļas vadītājs.
3. Par lēmuma 1.punkta izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
8.§
Par finansiālu atbalstu U-9 grupas dalībai futbola turnīrā Zviedrijā
_______________________________________________________
(V.Kriviņš)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas, kurā lūdz
daļēji finansēt U-9 grupas piedalīšanos futbola turnīrā ROSLAGS CUP 2014 Zviedrijā Osthammerā no
2014.gada 12.jūnija līdz 15.jūnijam.
Plānotais finansējums nepieciešams naktsmītņu apmaksai EUR 500,- (pieci simti euro).
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 19.maija
lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 6.§) un Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6,
10.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta un 21.panta
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis,
E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 500,- (pieci simti euro) U-9 grupas dalībai futbola turnīrā Zviedrijā no sporta pasākumiem
paredzētiem līdzekļiem.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
9.§
Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2014.gadam
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli Nr.01-14/1938 no 30.04.2014. Valkas novadam
piešķirts finansējums EUR 18 034,00 mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2014.gadā pašvaldības
vispārizglītojošo izglītības iestāžu obligātā izglītības vecuma izglītojamajiem. Finansējums aprēķināts saskaņā
ar izglītības iestādēs uz 2013.gada 5.septembri reģistrēto izglītojamo skaitu. 2013.gada 5.septembrī
pašvaldības izglītības iestādēs reģistrēti 130 izglītojamie 5.-6.gadīgo apmācības programmā un 826
izglītojamie 1.-12.klasēs. Vienam izglītojamam vidēji EUR 18,86 mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 12.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta,

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali Valkas novadā 2014.gadam mācību līdzekļu un mācību literatūras
iegādei (pielikumā).
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai veikt grozījumus izglītības iestāžu budžeta tāmēs.
3. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu vadītāji.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.7,9.§)

Mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto
valsts budžeta līdzekļu sadale 2014.gadam
Valkas novada izglītības iestādēm
Finansējums

t.sk.
Valsts
budžeta
kapitālo
izdevumu
transferti
pašvaldībām
noteiktam
mērķim
(EEK 9510
mācību
literatūra),
EUR

Valsts
budžeta
uzturēšanas
izdevumu
transferti
pašvaldībām
noteiktam
mērķim
(EEK 7310
mācību
līdzekļi),
EUR

1 264

802

462

67

Kārķu pamatskola

906

575

331

48

Ozolu pamatskola

943

599

344

50

Vijciema pamatskola

1 131

718

413

60

Valkas pamatskola

7 583

4 814

2 769

402

Valkas ģimnāzija

4 603

2 922

1 681

244

1 358

862

496

72

246

156

90

13

18 034

11 448

6 586

956

kopā, EUR
Ērģemes pamatskola

Pirmsskolas izglītības iestāde
Pasaciņa
Bērnu un jauniešu centrs Mice Rūķu skola
Kopā:
Valkas novada domes priekšsēdētājs

Obligātā
izglītības
vecuma
izglītojamie

V.A.Krauklis

10.§
Par partnerību projektā „PRIMES”
___________________________________
(J.Putniņa)
SIA „Vides investīciju fonds” ir uzaicinājis Valkas novada domi iesaistīties programmas „Inteliģenta Enerģija
Eiropai” projektā „PRIMES” (Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu). Projekta

galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa ieviešanā,
pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādos zaļā publiskā
iepirkuma sektoros: siltināšanas materiāli ēkām, transports, skolu un citu publisko ēku aprīkojums, biroja
aprīkojums, iekštelpu, ārtelpu un ielas apgaismojums u.c. Projekta ilgums ir 36 mēneši, no 2013.gada

1.novembra līdz 2016.gada 31.oktobrim. Projektā iesaistījušies 13 partneri no 7 dažādām valstīm. Latviju
projektā pārstāv SIA „Vides investīciju fonds”, piesaistot piecas pilot-pašvaldības.
Paredzamās projekta aktivitātes Valkas novada domei:
1) Vajadzību identificēšana Valkas pašvaldībā attiecībā uz ZPI;
2) ZPI apmācību veikšana Valkas pašvaldībā piesaistot ārvalstu un vietējos ekspertus;
3) Tehniskais atbalsts 2 ZPI veikšanai un ZPI veikšana Valkas pašvaldībā;
4) Labās prakses piemēru identificēšana un analīze;
Diskusiju, semināru, Enerģijas dienu un sadarbības veicināšanas pasākumu organizēšana.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 13.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” projektā „PRIMES” (Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai
sasniegtu energoefektīvu rezultātu).
2. Pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli parakstīt Vienošanos par partnerību
projektā PRIMES.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona Attīstības un projektu daļas vadītāja Jana Putniņa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
11.§
Par aktualizētās Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam
galīgās redakcijas apstiprināšanu
_______________________________________________________
(K.Salniņa)
Valkas novada dome 2013.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu par Valkas novada attīstības programmu 2010.
– 2016.gadam aktualizāciju (protokols Nr.6, 5.§). Lēmuma pielikumā „Darba uzdevums Valkas novada
attīstības programmas 2010. - 2016.gadam aktualizācijai” 6.6.punkts, nosaka, ka termiņš par Valkas novada
attīstības programmas aktualizācijas galīgās redakcijas projekta noteikšanu kā galīgo redakciju un nosūtīšana
Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai – 2013.gada novembris. 2013.gada 5.decembrī Valkas
novada dome nosūtīja aktualizēto „Valkas novada attīstības programmas 2010. - 2016.gadam” gala redakciju
Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.
Valkas novada domē tika saņemts 2014.gada 31.janvāra Vidzemes plānošanas reģiona atzinums, ar kuru
reģions neatbalstīja Valkas novada aktualizētās attīstības programmas 2010. – 2016.gadam apstiprināšanu un
lūdza veikt labojumus un papildinājumus saskaņā ar Reģiona atzinumā norādītajiem iebildumiem un iesniegt
reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai.
2014.gada 27.martā Valkas novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.4, 8.§) „Par
Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam aktualizācijas pagarināšanu”.
Noteiktajā termiņā Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti ir veikuši labojumus un papildinājumus
saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģionam atzinumu.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 14.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkta, likuma
"Teritorijas attīstības plānošanas likums" 5., 20. un 21.panta un Ministru kabineta noteikumiem Nr.711
"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (spēkā no 18.10.2012.), atklāti
vārdiski balsojot PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt aktualizēto „Valkas novada attīstības programmas 2010.–2016.gadam (ar 2014.gada
grozījumiem) galīgo redakciju” (pielikumā).
2. Aktualizēto Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam galīgo redakciju nodot Vidzemes
plānošanas reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai, iesniedzot elektroniski nosūtot uz elektronisko epasta adresi vidzeme@vidzeme.lv.
3. Paziņojumu par aktualizētās novada attīstības programmu 2010.–2016.gadam apstiprināšanu publicēt
pašvaldības mājas lapā www.valka.lv un laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”.
4. Lēmumu nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

12.§
Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā „***” atsavināšanu
_______________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot SIA „***”, reģistrācijas Nr.***, juridiskā adrese: *** iela ***, Rīga, 2014.gada 25.februāra iesniegumu
(reģistrēts Valkas novada domē 03.03.2014. Nr.307) ar lūgumu nodot atsavināšanai zemes gabalu Zvārtavas
pagastā „***”, tika konstatēts: [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 15.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas
3.punkta; 5.panta 4.daļas, 37.panta 4.daļas un 44.panta; 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, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 6.94ha, kas atrodas
Valkas novada Zvārtavas pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas
veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un
organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
13.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmumā „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Valkā, Meža ielā 2C nodošanu valstij bez atlīdzības” (protokols Nr.21, 16.§.)
_______________________________________________________________________________
(L.Engere)
Ar Valkas novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21.,16.§) tika nolemts nodot
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai bez atlīdzības nekustamo īpašumu Valkā, Meža ielā 2C, platība 86
m2, kadastra numuru 9401 007 5107, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 007 5107,
86m2 platībā un uz zemes gabala atrodošos nedzīvojamo ēku (transformatora punkts T-3177) ar kadastra
apzīmējumu 9401 007 5107 001.
Lai saskaņotu Ministru kabineta rīkojumu projektu ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju ir
nepieciešams papildināt minēto Valkas novada domes sēdes lēmumu ar 1.¹punktu, kurā tiktu norādīts kādai
valsts pārvaldes funkcijas nodrošināšanai minētais nekustamais īpašums tiek nodots.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 16.§) un izvērtējot nekustamā īpašuma nodošanas lietderību, ņemot vērā Pašvaldības
īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2013.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.7,
6.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 2.daļas un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, kas nosaka vietējas pašvaldības domes kompetenci īpašuma
atsavināšanas jautājumos, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Grozīt Valkas novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.21,16.§) „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Valkā, Meža ielā 2C nodošanu valstij bez atlīdzības”, papildinot to ar
jaunu 1.¹punktu šādā redakcijā:
„1.¹ Noteikt, ka saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu šā lēmuma
1.punktā minētais nekustamais īpašums tiek nodots valstij šādas valsts pārvaldes funkcijas veikšanai:
valsts enerģētikas politikas īstenošanai energoapgādes jomā, ar mērķi veikt šī īpašuma ieguldīšanu valstij
piederošas kapitālsabiedrības akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā elektroapgādes
nodrošināšanai saskaņā ar Enerģētikas likuma 4.pantu, 5.panta 1.daļu un, ievērojot Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas 4.punktu.”
14.§
*** iesnieguma izskatīšana par zemes gabala Kārķu pagastā „***” nomu
__________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo: *** iela ***, Valmierā, 2014.gada 23.aprīļa iesniegumu
(saņemts un reģistrēts 24.04.2014. Nr.225), ar kuru viņa lūdz rast iespēju noslēgt nomas līgumu uz zemes
gabalu „***” ar kadastra apzīmējumu *** un tam pievienoto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma uzdevumu
par summu EUR 65.13 [..]

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 17.§) un vadoties no 2009.gada 16.marta Zemes nomas līguma Nr.356, 8.1.1., 8.1.2, 5.1.4. un
5.1.7.punktiem, Civillikuma 2165.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

Atstāt spēkā 2014.gada 17.aprīļa Zemes komisijas lēmumu (protokola izraksts Nr.4.,14.§), ar kuru
nolemts izslēgt *** kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju par zemes gabaliem Kārķu pagastā „***”, ar
kadastra apzīmējumiem *** un ***, no Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju reģistra un no Nomas
reģistra.
Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
15.§
Par vienošanās slēgšanu ar SIA "Tīne" par nomas līgumu
uz zemes gabaliem "Dzelzceļa līnija Valka-Igaunijas robeža"
_______________________________________________________
(L.Engere, A.Simulis, V.A.Krauklis, A.Ikšelis)

Dome izskata SIA „Tīne”, reģ.Nr.44102003610, juridiskā adrese: Tālavas iela 35A, Valka, Valkas novads,
2014.gada 14.maijā (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 14.05.2014. Nr.735) iesniegumu ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes gabalu Valkā, „dzelzceļa līnijas Valka – Igaunijas valsts
robeža”. Izskatot ar lietu saistītos dokumentus tika konstatēts:
Dzelzceļa līnija „Valka – Igaunijas robeža” ir izvietojusies uz trīs zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 9401 002 0110, platība 14850m2, 9401 004 0149, platība 30 356m2, un 9401 005 00013,
platība 51 839m2.
Visi minētie zemes gabali un dzelzceļa līnija uz tiem ir reģistrēt zemesgrāmatā uz Valkas novada domes
vārda.
2004.gada 3.jūnijā starp Valkas pilsētas domi un SIA „Tīni” tika noslēgts zemes nomas līgums par
dzelzceļa līnijas „Valka – Igaunijas robeža”, nomu. Nomas līguma termiņš noteikts 5 gadus līdz 2009.gada
4.jūnijam, ar noteikumu, ka līgums automātiski tiek pagarināts vienu reizi uz pieciem gadiem – līdz 2014.gada
4.jūnijam. Nomas līguma mērķis: saimnieciskās darbības veikšanai, dzelzceļa izmantošanai pārvadājumu
organizēšanai un veikšanai uz nomnieka īpašumu – Valkā, Tālavas iela 35A.
Uz doto brīdi tuvojas minētā līguma automātiskā pagarinājuma termiņa izbeigšanās diena. Šobrīd ir
mainījušies arī noteikumi par nekustamā īpašuma nomu un nomas maksas noteikšanas kārtību un nomas
maksa par nomā nododamajiem zemes gabaliem, nosakāma atbilstoši 2007.gada 30.oktobra ministru kabineta
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu„ 18.punktam – 1.5% no zemes gabala
kadastrālās vērtības.
Tas nozīmē, ka jāņem vērā augstāk minēto zemes gabalu kadastrālās vērtības uz 01.01.2014., kas ir:
1.posma zemes gabala kadastrālā vērtība EUR 1040,-; 2.posma zemes gabala kadastrālā vērtība EUR 2040, un 3.posms zemes gabala kadastrālā vērtība EUR 34 743, -. Kopsummā: EUR 37 823,-.
Tas nozīmē, ka zemes gabalu nomas maksa gadā sastāda: EUR 567.35.
Atsevišķi inženierbūvju (sliežu ceļu) vērtība ir: 1.posmā EUR 90 449,-; 2.posmā EUR 71 586,- un 3.posmā
EUR 50 789, -.
Atsevišķa maksa par inženierbūvju nomu netiek aprēķināta, jo no nomnieka tiek prasīts uzturēt sliežu ceļus
ekspluatācijas kārtībā par nomnieka līdzekļiem.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 18.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daļas, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 21.punkta, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt Vienošanos ar SIA „Tīni” par sekojošiem grozījumiem 2004.gada 3.jūnijā noslēgtajā nomas līgumā
Nr.214 „Par dzelzceļa līnijas Valka – Igaunijas robeža” nomu, nosakot nomas līguma termiņu līdz
2015.gada 4.jūnijam:
1.1. izteikt nomas līguma 1.1.1.punktu sekojošā redakcijā:
„1.1.1. Nomas objekts sastāv no sekojošiem zemes gabaliem: „Dzelzceļa līnija Valka – Igaunijas
robeža 1.posms”, zemes gabala kadastra apzīmējums 9401 002 0110, platība: 1.4850ha, uz zemes:
dzelzceļa sliežu ceļi k.apz.9401 002 0110 001; „Poruka iela 8, 2.posms”, zemes gabala kadastra
apzīmējums 9401 004 0149, platība: 3.0356ha, uz zemes: dzelzceļa sliežu ceļi k.apz.9401 004 0149

006; „Dzelzceļa līnija Valka – Igaunijas robeža 3.posms, Poruka iela 4”, zemes gabala kadastra
apzīmējums 9401 005 0130, platība: 5,1839ha, uz zemes: dzelzceļa sliežu ceļi k.apz.9401 005 0130
002.”
1.2. izteikt nomas līguma 1.2.punktu sekojošā redakcijā:
„1.2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (1.posms, Valkas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 1576; 2. posms Valkas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0049 1584; 3.posms Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0027
8069).”
1.3. svītrot 1.7.punktu.
1.4. izteikt nomas līguma 5.1. punktu sekojošā redakcijā:
„Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minēto zemes gabalu nomu ir 1.5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības”.
1.5. svītrot 2.14.punktu.
2. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā
(Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
16.§
Par grozījumu Valkas novada domes 2012.gada 28.jūnija nolikumā Nr.8
„Medību koordinācijas komisijas nolikums”
_______________________________________________________
(A.Jurjāne)
Ir saņemts Medību sporta kluba „Kārķi” iesniegums nodot nomā medību vajadzībām pašvaldības valdījumā
esošās zemes platības Kārķu pagastā. Sakarā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām par vienlaidus medību
iecirkņiem šādi lūgumi varētu būt no vairākiem mednieku kolektīviem.
Ar Valkas novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu „Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu”
(protokols Nr.7, 52.§) tika izveidota Medību koordinācijas komisija, kuras locekļi vislabāk pārzina medību
jautājumus. Šī komisija var uzņemties arī pienākumu izvērtēt pieteikumus par medību tiesību nomas nodošanu
un rīkot medību nomas tiesību izsoles.
Līdz ar to ir attiecīgi jāpapildina komisijas nolikums (pielikumā).
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 19.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punkta un 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot domes funkcijas, kas saistītas ar medību tiesību lietošanas jautājumu izskatīšanu, Valkas novada
Medību koordinācijas komisijai.
2. Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 28.jūnija nolikumā Nr.8 „Medību koordinācijas komisijas nolikums”
grozījumu, izsakot 4.4.punktu šādā redakcijā:
„4.4. Komisija izvērtē pieteikumus par pašvaldības zemes medību tiesību nomas nodošanu un rīko medību
nomas tiesību rakstiskās izsoles. Nepieciešamības gadījumā var rīkot arī mutiskās izsoles. Ja komisijas
sēdi nav iespējams operatīvi noorganizēt normatīvo aktu noteiktajā termiņā, medību tiesību nomas izsoli
var rīkot komisijas loceklis, kas pārstāv Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļu.”
3. Uzdot Medību koordinācijas komisijai sniegt informāciju Valkas novada domei par lēmumiem, kas pieņemti
komisijas sēdē.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
17.§
Valkas novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšana
_______________________________________________________
(Z.Brūvere)
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja sekretariāta izstrādāto Valkas novada
pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 20.§) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 72.panta un 2010.gada 5.maija
Ministru kabineta noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, atklāti vārdiski balsojot:

PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu (pielikumā).
2. Publicēt Valkas novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu Valkas novada domes mājas lapā
www.valka.lv.
3. Nosūtīt 2013.gada publisko pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētāja sekretariāts.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
18.§
Par Valkas novada domes Valkas pilsētas tirgus maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
______________________________________________________________________________
(I.Grandava)
Valkas pilsētas tirgus rīcībā ir nepieciešamās telpas un resursi, lai pēc iedzīvotāju un iestāžu pieprasījuma
sniegtu atbilstošas kvalitātes pakalpojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 21.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 2 deputāti (A.Sjademe,
A.Gailis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izcenojumu tirgotājiem, kas tirgojas Valkas pilsētas tirgus teritorijā un gadatirgos šādā apmērā:
1.1. nojumē: dārzeņi, stādi, ziedi, adījumi, meža veltes, par vienu galdu (2,4m) tirdzniecības vieta Nr.18;14-18 – EUR 4,13 bez PVN;
1.2. nojumē: dārzeņi, stādi, ziedi, adījumi, meža veltes, par vienu vietu (0,80m) tirdzniecības vieta Nr.18;14-18 – EUR 1,24 bez PVN;
1.3. bez nojumes: dārzeņi, stādi, ziedi, adījumi, meža veltes, par vienu galdu (2,4m) tirdzniecības vieta
Nr.9-13;19-23;24-26 – EUR 2,48 bez PVN;
1.4. bez nojumes: dārzeņi, stādi, ziedi, adījumi, meža veltes, par vienu vietu (0,8m) tirdzniecības vieta Nr.913;19-23;24-26 – EUR 1,24 bez PVN;
1.5. bez nojumes: dārzeņi, stādi, ziedi, adījumi, meža veltes, par vienu papildus galdu tirdzniecības vieta
Nr.9-13;19-23;24-26 – EUR 2,07 bez PVN;
1.6. uz laukuma no mašīnas – EUR 4,13 bez PVN;
1.7. uz laukuma ar grāmatām – EUR 4,13 bez PVN;
1.8. uz laukuma ar mūzikas ierakstiem – EUR 6.61 bez PVN;
1.9. uz laukuma mājražotājiem (sudraba izstrādājumi, bižutērija, pinumi, koka izstrādājumi) – EUR 2,48 bez
PVN;
1.10. uz laukuma sabiedriskajai ēdināšanai – EUR 11,98 bez PVN;
1.11. bez nojumes: rūpniecības preces, pārtikas preces, par vienu galdu (2,4m) tirdzniecības vieta Nr.913;19-23;24;25;26 – EUR 6,20 bez PVN;
1.12. bez nojumes: rūpniecības preces, pārtikas preces, no mašīnas – EUR 6,20 bez PVN;
1.13. paviljonā: viena vieta (Nr.1-5) pārtikas preces – EUR 6,20 bez PVN;
1.14. paviljonā: viena vieta (Nr.6;7) dārzeņi – EUR 2,48 bez PVN;
1.15. ar zemenēm un medu: viena vieta – EUR 2,48 bez PVN;
1.16. pārtikas tirgotājiem paviljonā par izmantoto elektroenerģiju – EUR 3,72 bez PVN mēnesī.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā pēc SIA „Valkas pilsētas tirgus” izslēgšanas no komercreģistra.
19.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§)
_______________________________________________________
(I.Grandava)
Sakarā ar SIA „Valkas pilsētas tirgus” darbības apturēšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu, tirgus
darbības organizēšana un pārraudzība pāriet Valkas novada Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas

atbildībā. Pamatojoties uz augstāk minēto, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā nepieciešams papildus
darbinieks „Tirgus pārzinis”. Ir saņemts ierosinājums likvidēt amata vietu „Sabiedriskās tualetes apkalpotājs”.
Izvērtējot Valkas novada Būvvaldes darba specifiku, ir saņemts priekšlikums veikt izmaiņas Būvvaldes
amatu sarakstā izveidojot amata vietu „Ainavu arhitekts” ar 0.5 slodzi un amata vietai „Arhitekts” noteikt
stundas likme 4.55 EUR/h (pēc nostrādātā laika) ar maksimālo slodzi – 0,5.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 22.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
13.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) šādus grozījumus:
1.1. Apstiprināt 10.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. Apstiprināt 12.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
2. Uzdot Valkas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem nepieciešamības gadījumā veikt darbinieku darba
līgumos grozījumus vai izbeigt darba tiesiskās attiecības.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai iesniegt izmaiņas par profesijas klasifikācijas koda maiņu Valsts
ieņēmumu dienestā.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā.

1.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.7, 19.§)
10.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 21.§)

Valkas novada domes
Būvvaldes darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

1

Būvvaldes vadītājs - būvinspektors

2

Arhitekts

0,5

3
4

Būvtehniķis
Ainavu arhitekts

1
0.5
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1

Algas likme
(EUR)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR)

1139
stundas likme 5,50
EUR/h (pēc
nostrādātā laika)
712
925

939.10
stundas likme 4.55
EUR/h (pēc
nostrādātā laika)
586.93
763.02

V.A.Krauklis

2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.7, 19.§)
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
11
12
13
14
15
16
17

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

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

Amats

Amata
vietu
skaits

Nodaļas vadītājs
Darbu vadītājs
Speciālists
Atslēdznieks – metinātājs
Traktora - automašīnas vadītājs
Ekskavatora vadītājs
Veterinārārsta palīgs
Sezonas strādnieks
zaļumsaimniecībā (7 mēneši)
Kapsētas pārzinis
Kapsētas pārzinis
Strādnieks
Strādnieks
Apkopējs
Bērnu rotaļu laukuma uzraugs
Elektriķis (2 mēneši)
Strādnieks (5mēneši)
Tirgus pārzinis

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

733.68
622.15
657.37
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h
1,933 EUR/h

1.93
1.93
1.93
1.93

1

1,933 EUR/h

1,933 EUR/h

1.48

1
1
13
1.5
0,25
1,5
1
2
1

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

1.29
1.59
1.48
1.93
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Iespējamais
maksimālais
darba algas
koeficients

1.93
1.93

V.A.Krauklis

20.§
Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam
_______________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Dome izskata Biedrības "Latvijas politiski represēto apvienība", adrese Antonijas iela 6, Rīga,
2014.gada 19.maijā saņemto iesniegumu ar lūgumu apmaksāt Valkas novadā dzīvojošo politiski represēto
personu dalības maksājumu EUR 70,00 Visas Latvijas politiski represēto personu salidojumā. Minētais
salidojums notiks 2014.gada 16.augustā Brīvdabas estrādē, Ikšķilē.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 23.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Biedrības "Latvijas Politiski represēto apvienība" organizēto salidojumu 2014.gada 16.augustā
Ikšķilē, piešķirot EUR 70,00 (septiņdesmit euro) dalības maksas segšanai, pēc piestādītā rēķina.
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.

21.§
Par projekta „Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa rekonstrukcija – restaurācija”
īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
_______________________________________________________
(J.Putniņa)
Valkas novada dome ir izstrādājusi un iesniegusi LR Kultūras ministrijā 2014.gada 15.maijā projekta
pieteikumu „Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa rekonstrukcija – restaurācija” 3.4.3.3. aktivitātes „Atbalsts
kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla
efektīvā izmantošanā” 6.kārtā. Projekta mērķis ir nodrošināt Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa saglabāšanu,
pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisko izmantošanu.
Projektā paredzēts veikt sekojošus būvdarbus – zemes darbus, būvdarbu sagatavošanas darbus, mūru
konservācijas un restaurācijas darbus, fasādes restaurācijas darbus, aizsargmūra restaurācijas darbus,
būvgaldniecības darbus, jumta būvniecības darbus.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 74 900,00 (rekonstrukcijas – restaurācijas darbi sastāda
EUR 68 000,00, būvuzraudzības izmaksas – EUR 4100,00 un autoruzraudzības izmaksas – EUR 2800,00), no
kurām 50% ir Valkas novada domes līdzfinansējums (EUR 37 450,00).
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 24.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt izstrādāto projektu „Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa rekonstrukcija – restaurācija”, kas iesniegts
LR Kultūras ministrijā 3.4.3.3. aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu
saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” 6.kārtā.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 50% no kopējām projekta
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 37 450,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit euro).
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

22.§
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu par biroja tehnikas izmantošanu
Valkas novada pašvaldības iestādēs
_______________________________________________________
(A.Ķīkule)
Pamatojoties uz to, ka ar 2014.gada 1.janvāri LR nacionālā valūta ir euro, dome izskata priekšlikumu, ar
2010.gada 28.oktobra lēmuma „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu par biroja tehnikas izmantošanu
Valkas novada pašvaldības iestādēs” (protokols Nr.11, 4.§.) apstiprinātos maksas pakalpojumu izcenojumus,
par Valkas novada pašvaldības biroja tehnikas lietošanu – kopēšanu, drukāšanu, faksa nosūtīšanu un
laminēšanu pārrēķināt pēc Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktā maiņas kursa.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 25.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pārrēķinātos maksas pakalpojumu izcenojumus (bez PVN) par Valkas novada pašvaldības
iestāžu (izņemot Bibliotēkas un Valkas novadpētniecības muzeju) sniegtajiem pakalpojumiem par biroja
tehnikas izmantošanu (pielikumā).
2. Atcelt Valkas novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmuma „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu par
biroja tehnikas izmantošanu Valkas novada pašvaldības iestādēs” (protokols Nr.11, 4.§.).
3. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā.

Pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.7, 22.§)
MAKSA PAR VALKAS NOVADA DOMES
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
(izņemot Bibliotēkas un Valkas novadpētniecības muzeju)

N.p.k.

Pakalpojuma veids
(Biroja tehnikas lietošana)

Summa
bez PVN
EUR

1.

Kopēšana (melnbaltā):
1.1. A4 formāta lapas viena puse
1.2. A4 formāta lapas abas puses
1.3. A3 formāta lapas viena puse
1.4. A3 formāta lapas abas puses

2.

Informācijas izdruka :
2.1. melnbaltā A4 formāta lapas viena puse
2.2. krāsainā A4 formāta lapas viena puse
2.3. melnbaltā A3 formāta lapas viena puse
2.4. krāsainā A3 formāta lapas viena puse
Faksa nosūtīšana:
3.1. novada robežās 1 lpp.
3.2. valsts robežās 1 lpp.
3.3. uz ārzemēm 1 lpp.
Faksa saņemšana:
1 lappuse

3.

4.
5.
6.

Laminēšana:
5.1. A4 formāta lapa
5.2. A3 formāta lapa
Iesiešana glancētos vākos ar iekārtu Unibid
(1vienība)

Valkas novada domes priekšsēdētājs

0.058
0.085
0.116
0.171
0.058
0.185
0.142
0.285
0.20
0.30
2.348
0.116
0.583
1.181
2.12

V.A.Krauklis

23.§
*** iesnieguma izskatīšana
____________________________________________
(G.BAŠĶIS)
Dome izskata ***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2014.gada 9.maijā saņemto iesniegumu ar
lūgumu atbrīvot no maksas par sausajiem atkritumiem, jo *** ielā *** dz.***, Valkā, Valkas novadā nedzīvos
laikā no 14.05.2014. – 01.09.2014. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada
15.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punkta, Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
īpašuma lietošanu” 17.4.punkta un Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.2 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 24.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns,
M.Kreilis, V.Zariņš), PRET – 1 deputāts (A.Simulis), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Neatbrīvot ***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads no maksas par sausajiem atkritumiem dzīvoklim ***
ielā ***, Valkā, Valkas novadā laika periodā no 14.05.2014. – 01.09.2014.

24.§
Par Valkas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2014. – 2020. gadam apstiprināšanu
_________________________________________________________________________
(J.PUTNIŅA)
Eiropas Savienībā (ES) viena no prioritātēm ir mazināt ietekmi uz klimata pārmaiņām. Tādējādi dalībvalstīs
tiek atbalstīti dažādi pasākumi energoefektivitātes veicināšanai, vietējo un atjaunojamo energoresursu (AER)
izmantošanai, kā arī vides apziņas celšanai. Šādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu ES kopīgo mērķu
sasniegšanu, kā arī ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko izaugsmi, bet, galvenokārt, lai pašvaldības spētu
pārdomāti attīstīties un saviem iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi.
ES kopīgie mērķi līdz 2020. gadam ir šādi:
• par 20% samazināt CO2 emisijas attiecībā pret 1990.gadu;
• par 20% paaugstināt energoefektivitāti;
• par 20% palielināt AER īpatsvaru kopējā gala enerģijas patēriņā.
Šie mērķi ir sasniedzami, kopīgi sadarbojoties. Vietējām pašvaldībām un novadiem ir izšķiroša loma
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, jo 80% no enerģijas patēriņa un CO2 emisiju ir cieši saistīti ar pilsētu
darbību. Tāpēc, pēc ES Klimata un enerģētikas tiesību akta kopuma pieņemšanas 2008.gadā, Eiropas
Komisija izveidoja Pilsētu mēru pakta iniciatīvu, lai apstiprinātu un atbalstītu vietējo pašvaldību centienus
ilgtspējīgas enerģētikas politikas īstenošanā. Pilsētu mēru pakts šobrīd ir vienīgā kustība, kas apvieno
vietējus un reģionālus dalībniekus ES mērķu sasniegšanai.
Valkas novads šai iniciatīvai pievienojās 2013.gada 28.martā un apņēmās sasniegt 20 % CO2 emisiju
samazinājumu līdz 2020.gadam.
Dokumenta „Valkas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2014. – 2020.gadam” (turpmāk - plāns)
izstrādē tika iesaistīti Valkas novada pašvaldības pārstāvji. Plāna izstrādes laikā (28.02.2014.) tika rīkots
Enerģijas forums, kura laikā dalībnieki aktīvi dalījās ar dažādām idejām, kā risināt esošo situāciju un kādu viņi
vēlas redzēt Valkas novadu nākotnē. Vairākas no Enerģijas forumā apspriestajām idejām ir iekļautas arī šajā
plānā.
Valkas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2014. – 2020.gadam ir viens no Latvijas ilgtspējīgas
enerģijas rīcības plāniem, kas izstrādāti Eiropas Komisijas programmas „Saprātīga enerģija Eiropai” projekta
„Meshartility” ietvaros ar mērķi veicināt pārdomātu pašvaldību izaugsmi, izpratni par kvalitatīvu un tīru
apkārtējo vidi, ilgtspējīgu un energoefektīvu attīstību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada
15.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt „Valkas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2014. – 2020.gadam” (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
25.§
Par licences un licences kartiņas izsniegšanu Leonīdam Goļevam
pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru
______________________________________________________________
(A.CEKULS)
Dome izskata Leonīda Goļeva, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads LV-4701, 2014.gada 12.maijā
iesniegto iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci un licences kartiņu pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo
automašīnu TOYOTA CARINA TX1983.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada
15.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 5.§) un vadoties no Autopārvadājumu likuma 35.panta 1.daļas un
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdot Leonīdam Goļevam licenci un licences kartiņu uz vienu gadu pasažieru pārvadājumiem Valkas
novadā ar vieglo taksometru (mašīnas marka - TOYOTA CARINA, valsts reģ.Nr.TX1983, šasijas
Nr.SB153ABK10E050036).
2. Valkas novada domes izpilddirektoram izsniegt attiecīgi noformētu licenci pēc paredzēto maksājumu
veikšanas par licenci un licences kartiņu.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.

26.§
Par noteikumu „Grozījumiem 2012.gada 27.septembra noteikumos Nr.2 „Kārtība, kādā Valkas novada
dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”” apstiprināšanu
_______________________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Sakarā ar izmaiņām Valkas novada domes struktūrā, nepieciešams veikt grozījumus Valkas novada
domes 2012.gada 27.septembra noteikumos Nr.2 „Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas
studējošajiem novada jauniešiem”.
Saskaņā ar noteikumu 1.4.punktu Valkas novada domei līdz 1.jūnijam jānosaka akadēmiskajā gadā
stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju programmas.
Iepriekš ir atbalstītas studiju programmas – logopēdija, pirmsskolas un sākumskolas skolotājs, sociālais
pedagogs un volejbola treneris, vieglatlētikas trenera un sporta skolotājs, florbola treneris un sporta skolotājs.
Iepriekšējā gadā palika neizmantotas studiju programmas, kuras varētu turpināt atbalstīt.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 19.maija
lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 1.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
4.punkta un 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Noteikumus Nr.10 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra Noteikumos
Nr.2 „Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”
(pielikumā).
2. Noteikt 2014./2015.akadēmiskajā gadā kā atbalstāmās studiju programmas:
2.1. vispārējās izglītības skolotājs ar specializāciju bioloģija un/vai ķīmija;
2.2. mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs, akordeona spēle, sitaminstrumentu spēle,
pūšaminstrumentu spēle vai klavierspēle;
2.3. fizioterapeits;
2.4. izglītības psihologs;
2.5. cita novadam nepieciešamā specialitāte (igauņu valodas skolotājs, sociālais pedagogs).
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOTEIKUMI
2014.gada 29.maijā

Valkā

Nr.10
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 26.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra Noteikumos Nr.2
„Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 4.punktu, 21.panta 1.daļas 23.punktu,
41.panta 1.daļas 2.punktu

1. Izdarīt 2012.gada 27.septembra noteikumos Nr.2 „Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir
stipendijas studējošajiem novada jauniešiem” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 3.1. un 3.2. punktu šādā redakcijā:
„3.1. KOMISIJU piecu locekļu sastāvā, t.sk. priekšsēdētāju, apstiprina Valkas novada dome.
KOMISIJAS sastāvā iekļauti Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas,
Attīstības un plānošanas nodaļas, Personāla nodaļas pārstāvji un deputātu pārstāvji.
Nepieciešamības gadījumā var tikt pieaicināti to nozaru pārstāvji, kuras konkrētajā gadījumā
noteiktas kā prioritāras.
3.2. KOMISIJAS darbu vada komisijas priekšsēdētājs, dokumentu sagatavošanu un uzskaiti
nodrošina Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.”

1.2. Aizstāt 4.3.punktā vārdus „Valkas novada Izglītības pārvaldē” ar vārdiem „Valkas novada
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļā”.
1.3. Izteikt 4.5.punktu šādā redakcijā:
„4.5. Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa 5 (piecu) darba dienu laikā
apkopo pieteikšanās termiņā saņemtos dokumentus un iesniedz izskatīšanai KOMISIJĀ.”
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

27.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma „Par stipendiju piešķiršanas
kārtību Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem”
(protokols Nr.1, 37.§) 1.pielikumā un 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par stipendiju skaitu un lielumu
Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem
2014.gadā” (protokols Nr.1, 16.§)
_____________________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Sakarā ar izmaiņām Valkas novada domes struktūrā, nepieciešams veikt grozījumus Valkas novada
domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma “Par stipendiju piešķiršanas kārtību Valkas novada vispārējās izglītības
un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem” (protokols Nr.1, 37.§) 1.pielikumā un 2014.gada
27.janvāra lēmumā „Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 2014.gadā” (protokols Nr.1,16.§).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada
19.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 2.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma „Par stipendiju piešķiršanas kārtību
Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem”
(protokols Nr.1,37.§) 1.pielikumā šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 9.2. un 9.3. punktu šādā redakcijā:
„9.2. Katra izglītības iestāde savu mēneša stipendijas kārtību saskaņo ar Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes nodaļu.
9.3. Skolas direktors apstiprina mēneša stipendiātu sarakstu un iesniedz to Izglītības
kultūras, sporta un jaunatnes nodaļā līdz katra mēneša 25.datumam.”
1.2. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
„11. Skolas direktors apstiprina stipendiātu – teicamnieku sarakstu un iesniedz to Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes nodaļā līdz 31.maijam.”
1.3. Izteikt 12.punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā:
„12. Gada sasniegumu stipendiju piešķir Valkas novada dome mācību gada noslēgumā par
izglītojamo sasniegumiem valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos,
skatēs, sacensībās u.c. pasākumos (1.-3.vieta, atzinība);
12.1. Pretendentus stipendijas saņemšanai izvirza izglītības iestāžu vadītāji un izglītības
speciāliste līdz 31.maijam.
12.2. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas izveidota komisija vērtē izglītojamo
sasniegumus valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās
u.c. pasākumos.
12.3. Komisijas apstiprināto sarakstu iesniedz novada domē līdz 3.jūnijam.”
2. Izdarīt 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 2014.gadā” (protokols Nr.1,16.§)
šādus grozījumus:
2.1. Izteikt 2.punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā:
„2. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem iesniegt Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļā:
2.1. informāciju par izglītojamo gada sasniegumiem (pievienojot punktos 3.3. , 3.4., un 3.5.
minēto pasākumu nolikumus) līdz 2014.gada 31.maijam;
2.2. informāciju par mācību gada teicamniekiem līdz 2014.gada 31.maijam.”
3. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu vadītāji un Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

28.§
Par Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ”Pumpuriņš”
nolikuma apstiprināšanu
_______________________________________________
(R.Rastaks)
Saņemts Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ”Pumpuriņš” vadītājas Mirdzas
Miķelsones iesniegums ar lūgumu apstiprināt iestādes nolikumu.
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.
Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ”Pumpuriņš” ir izstrādājis iestādes nolikuma
projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 19.maija
sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
1.daļas 2.punkta, Izglītības likuma 22.panta 1.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr.9 „Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ”Pumpuriņš”
nolikums” (pielikumā).
2. Atcelt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 38.§) 1.3.punktu.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ”Pumpuriņš” vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
Valkā

2014.gada 29.maijā

Nr.9
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 28.§)

Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ”Pumpuriņš”
nolikums
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

I Vispārīgie noteikumi
1. Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Pumpuriņš” (turpmāk tekstā – Iestāde) ir
pašvaldības - Valkas novada domes (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās
izglītības iestāde.
2. Iestāde īsteno speciālās izglītības programmas.
3. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, šis nolikums un citi
izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti.
4. Iestāde ir juridiska persona, tai ir sava simbolika – zīmogs, noteikta parauga veidlapas. Iestāde saskaņā
ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.
5. Iestādes juridiskā adrese: Puškina iela 10 ,Valka, Valkas novads LV-4701.
6. Iestādes struktūrshēma noteikta Iestādes nolikuma pielikumā.
II Iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
7. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītojamo (turpmāk – bērni) attīstībai piemērotu vidi, organizēt un
īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pirmskolas izglītības vadlīnijās noteikto pirmsskolas
izglītības mērķu sasniegšanu.
8. Iestādes darbības pamatvirzieni ir izglītojošā, attīstošā un audzinošā darbība.

9. Iestādes galvenie uzdevumi ir:
9.1. īstenot licencētās pirmsskolas izglītības programmas;
9.2. nodrošināt katra bērna spējām atbilstošu attīstību;
9.3. sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai;
9.4. nostiprināt un aizsargāt bērnu drošību un veselību;
9.5. veicināt kvalitatīvas mācību un materiālās bāzes veidošanu iestādē;
9.6. novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību;
9.7. sadarboties ar bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu
izglītojošo darbību, informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu īstenošanā;
9.8. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskām organizācijām;
9.9. racionāli izmantot izglītībai piešķirtos resursus.
III Īstenojamās izglītības programmas
10. Iestāde piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:
10.1.
Speciālo izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (izglītības programmas
kods 01015511);
10.2.
Speciālo izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktas attīstības traucējumiem (izglītības
programmas kods 01015611).
11. Izglītības programmas tiek licencētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
12. Iestādei ir tiesības izstrādāt arī citas izglītības programmas atbilstoši valsts noteiktajās pirmsskolas
izglītības vadlīnijām un citiem normatīvajiem aktiem.
13. Iestādē mācības notiek latviešu valodā.
14. Pēc vecāku ierosinājuma un, saskaņojot ar Dibinātāju, Iestāde var īstenot interešu izglītības programmas.
IV Izglītības procesa organizācija
15. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru
kabineta noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti.
16. Iestādē uzņem bērnus no 3 gadu vecuma visu gadu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ievērojot
Dibinātāja apstiprināto grupu piepildījumu.
17. Grupu komplektēšana Iestādē notiek katru gadu no 1.jūnija līdz 31.augustam. Iestādē darbojas trīs bērnu
grupas.
18. Pirmskolas izglītības programmu īsteno visu kalendāro gadu piecas darba dienas nedēļā. Iestādes darbs
vasaras periodā tiek plānots, saskaņojot ar Dibinātāju;
19. Izglītības satura apguve pamatā tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā. Rotaļnodarbības
var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli.
20. Bērnu mācību slodzi dienā nosaka pirmskolas izglītības programmas.
21. Nodarbību sarakstu apstiprina Iestādes vadītājs.
22. Iestāde var sadarboties ar citām izglītības iestādēm, sagatavojot bērnus pamatizglītības apguvei.
23. Izglītības programmu apguvi bērnam var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, ievērojot ģimenes ārsta
atzinumu, vecāku vēlmes un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.
24. Iestādē darbojas diennakts režīma grupa piecas darba dienas nedēļā.
V Izglītojamo pienākumi un tiesības
25. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi ārējie
normatīvie akti un Iestādes iekšējās kārtības noteikumi.
VI Izglītības iestādes vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
26. Iestādi vada vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs pēc saskaņošanas ar Izglītības
un zinātnes ministriju.
27. Iestādes vadītāja atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Vadītāja pienākumi un
tiesības noteikti amata aprakstā un darba līgumā.
28. Pedagogu tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Darba
likums, Darba aizsardzības likums, Iestādes Darba kārtības noteikumi un citi normatīvie akti. Tie precizēti
noslēgtajos darba līgumos un amata aprakstos.
29. Citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Darba likums, Darba aizsardzības likums, Darba kārtības
noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. Tie precizēti noslēgtajos darba līgumos un amata
aprakstos.

VII Pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence
30. Dažādu ar mācību un audzināšanas darbību saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai ir izveidota
pedagoģiskā padome. Tā darbojas saskaņā ar Pedagoģiskās padomes Reglamentu, kuru apstiprina
iestādes vadītājs.
VIII Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un administratīvo aktu vai faktiskās rīcības
apstrīdēšanas kārtība
31. Iestāde patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas) saskaņā ar
iestādes nolikumu, Ministru kabineta noteikumiem un citiem ārējiem normatīviem aktiem. Iekšējos
normatīvos aktus apstiprina vadītājs.
32. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana pamatojas uz Administratīvā procesa likumu.
33. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina tās vadītājs.
34. Interešu konflikta risinājums balstās uz attiecīgajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
35. Iestādes darbinieku pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt iestādes vadītājam.
36. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Valkas novada domē
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
IX Iestādes saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība
37. Iestādes finansēšanas avoti ir:
37.1.
valsts mērķdotācija iestādes darbības nodrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
37.2.
Dibinātāja līdzfinansējums;
37.3.
citi finanšu līdzekļi, kurus var saņemt no fizisku un juridisku personu ziedojumiem un
dāvinājumiem.
38. Iestādes budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs.
39. Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie akti. Grāmatvedības
uzskaiti veic Dibinātāja Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
40. Iestādei ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ja tas
netraucē izglītības programmu īstenošanu.
41. Vadītājs ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām savu pilnvaru ietvaros.
42. Iestāde par ziedojumiem, kas saņemti mantas vai pakalpojuma veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā
norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvantitatīvos rādītājus, iegrāmato šīs vērtības
atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
X Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
43. Iestādes reorganizācijas vai likvidācijas procesu veic Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
XI Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
44. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Iestādes nolikumu.
Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
45. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc Iestādes dibinātāja, vadītāja vai padomes priekšlikuma.
Grozījumus nolikumā apstiprina Iestādes Dibinātājs.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

XII Citi noteikumi
Atbilstoši normatīvajiem aktiem iestāde kārto lietvedību. Lietvedības darba organizācija skolā noteikta
Lietvedības kārtībā, ko apstiprina vadītājs.
Iestāde lieto datorizētu uzskaiti atbilstoši Latvijas izglītības informācijas sistēmas izstrādātajai skolvadības
programmatūrai.
Iestāde savā darbībā ievēro izglītības iestādēm noteiktās higiēnas normas un noteikumus.
Iestāde nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu, veselībai nekaitīgu un
drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām.
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana iestādē nodrošina saskaņā ar likumu „Par ugunsdrošību” un
Ministru kabineta noteikumiem „Ugunsdrošības noteikumi”
Iestāde ir tiesīga piedalīties un iesaistīties starptautiskajos projektos, kurus organizē gan pati iestāde, gan
citas institūcijas.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

29.§
Par finansiālu atbalstu Valkas novada volejbola kluba „Valka” dalībai
Latvijas 1.līgas sacensībās
___________________________________________________
(M.KOOPS)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Volejbola kluba “Valka” valdes priekšsēdētāja, kurā lūdz
finansēt Valkas novada volejbola izlases piedalīšanos Latvijas 1.līgas sacensībās, uz kurām tiek aicināti ar
Volejbola federācijas lēmumu.
Plānotais finansējums sezonā EUR 4000,00 – 5000,00.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 19.maija
sēdes lēmumu (protokols Nr. 5, 7.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro) volejbola kluba „Valka” dalībai Latvijas 1.līgas
sacensībās no sporta pasākumiem paredzētiem līdzekļiem 2014.gada budžeta.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
30.§
Par finansiālu atbalstu sporta nometnes organizēšanai Kārķos
___________________________________________________
(M.KOOPS)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Volejbola kluba “Valka” valdes priekšsēdētāja, kurā lūdz
daļēji finansēt sporta nometnes organizēšanu Kārķos. Sporta nometne notiks no 2014.gada 3.jūlija līdz
13.jūlijam. Nometnē piedalīsies 25 dalībnieki, ar kuriem strādās 5 treneri – audzinātāji. Sporta nometnes
pašizmaksa ir EUR 15,00 dienā 1 personai, tajā skaitā EUR 7,00 – ēdināšanas izdevumi, EUR 2,00 – telpu
noma, EUR 6,00 – treneru – audzinātāju darba samaksa.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 19.maija
sēdes lēmumu (protokols Nr. 5, 8.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt sporta nometnes rīkošanu Kārķos no 2014.gada 3.jūlija līdz 2014.gada 13.jūlijam, apmaksājot
ēdināšanas izdevumus EUR 1750,00 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit euro) no sporta pasākumiem
paredzētiem līdzekļiem
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
31.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana

__________________________
(E. Lībietis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 13.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5), 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, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe,
A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** gatve ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1- istabas dzīvokli *** ielā ***, Valkā, 2.stāvs, kopējā platība 34,1 m2, dzīvojamā platība 18,1
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 „***”, Valkas pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2 istabu dzīvokli mājā ***, ***, Valkas pagastā, kopējā platība 41,4 m2, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
32.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Semināra ielā ***
____________________________________________________
(E.Lībietis )
Valkas novada dome saņēma dzīvokļa Semināra ielā ***, Valkā, Valkas novadā, īpašnieka pilnvarotās
personas *** iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** un *** Semināra ielā ***, Valkā. Minētās
personas šajā dzīvoklī nedzīvo, nav zināms kur atrodas. [..]
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, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe,
A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Semināra ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, jo zudis tiesiskais pamats
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā šādām personām:
1.1. ***, personas kods ***-***;
1.2. ***, personas kods ***-***.
33.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkas pagastā, ***
____________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome saņēma īpašuma “***”, ***, Valkas pagastā, Valkas novadā, īpašnieka ***
iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** “***”, ***, Valkas pagastā, pamatojoties uz to, ka ar
minēto personu kopā dzīvot nav iespējams. [..]
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, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe,
A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu “***”, ***, Valkas pagastā, Valkas novadā, LV-4723, ***, personas kods ******, jo zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
34.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Merķeļa ielā ***
____________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome saņēma nekustamā īpašuma *** ielā ***, Valkā, īpašnieka *** (dzīvo *** ielā ***,
Valmierā, LV-4201) iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, *** un viņu nepilngadīgajiem
bērniem: ***, ***, *** Merķeļa ielā ***, Valkā, pamatojoties uz to, ka īres līgums ir beidzies 2013.gada augustā,
minētās personas tur nedzīvo, kā arī nav tiesiska pamata dzīvot un būt deklarētām *** 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, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe,
A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atlikt *** iesnieguma izskatīšanu līdz precīzai apstākļu noskaidrošanai par nepilngadīgo bērnu atrašanās
vietu.

35.§
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam
_______________________________________________________
(V.Zariņš)
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2014.gada
16.maija iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu no 09.06.2014.-11.06.2014.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas un Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra nolikuma „Valkas
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols Nr.14, 11.§) 2.2. un 2.3.punktu,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim ikgadējā atvaļinājuma daļu
no 2014.gada 09.jūnija līdz 2014.gada 11.jūnijam (ieskaitot) par nostrādāto laiku no 2013.gada
24.augusta līdz 2013.gada 1.oktobrim.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
36.§
Par nekustamā īpašuma „***” sastāvā esošo zemes gabalu pievienošanu nekustamajam īpašumam
„***”, Valkas pagastā
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Zemes komisija izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2014.gada 22.maija
iesniegumu (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 26.05.2014. Nr.290) ar lūgumu atļaut pievienot
nekustamā īpašuma „***”, sastāvā esošos zemes gabalus nekustamajam īpašumam Valkas pagastā „***”.
[..] Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta, 14.panta, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 47.punktu un 2009.gada 24.septembra Valkas novada domes nolikuma Nr.17 „Zemes komisijas
nolikums”, 2.12.punktu (2013.gada 26.septembra grozījumi, ar Valkas novada domes sēdes lēmumu
(protokola izraksts Nr.19.,24§)), atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada domes Zemes komisija
NOLEMJ:
1. Atļaut likvidēt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs ***, tā sastāvā esošos zemes gabalus ar
kadastra apzīmējumiem ***, platība 0.5ha, ***, platība 2.4ha un ***, platība 0.73ha, pievienojot
nekustamajam īpašumam „***”, kadastra numurs ***, kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā, piešķirot
minētajiem zemes gabaliem nosaukumu: “***”, Valkas pagasts, Valkas novads un saglabājot zemes
gabaliem reģistrētos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
37.§
Par grozījumu Valkas novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmumā „Par centralizētā tīklā piegādātās
siltumenerģijas cenu Valkas pilsētā” (protokols Nr.20, 4.§)
______________________________________________________________
(I.Meļķis)
Valkas novada domes izskata SIA „Valkas Namsaimnieks” 2014.gada 27.maija iesniegumu ar lūgumu
izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2013.gada 31.oktobra sēdes lēmuma „Par centralizētā tīklā
piegādātās siltumenerģijas cenu Valkas pilsētā” 13.punkta pirmajā daļā. Tā kā SIA „Valkas Namsaimnieks”
pārņēmis siltummezglus un apsaimniekošanas maksā ir iekļauta to apkalpošana, nav pareizi maksu par
apkalpošanu ņemt no dzīvokļiem, kuri pieder juridiskām personām.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta,
21.panta 1.daļas 14.punkta d)apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumā „Par centralizētā tīklā piegādātās
siltumenerģijas cenu Valkas pilsētā” (protokols Nr.20, 4.§) šādu grozījumu:

1.1. Izteikt lēmuma 13.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Noteikt maksu juridiskām personām, kurām līgums par siltumenerģijas piegādi noslēgts ar Valkas
novada domi, par uzstādīto siltummezglu apkalpošanu 2.85 EUR (Ls 2.00) mēnesī bez PVN.”
2. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
38.§
Par ielu tirdzniecības vietas cenas apstiprināšanu
_______________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieka Viestura Zariņa ierosinājumu apstiprināt
tirdzniecības vietu izcenojumus, ja tirgošanās notiek Valkas novada domes īpašumā.
Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.22 „Par pašvaldības nodevām Valkas
novadā” nosaka, ka par ielu tirdzniecību un izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās
maksājama pašvaldības nodeva. Nodeva maksājama neatkarīgi no tā, kura īpašumā atrodas tirdzniecības
vieta.
Valkas novada dome 2014.gada 24.aprīlī pieņēma lēmumu „Par Valkas novada domes rīkoto brīvdabas
pasākumu tirdzniecības vietu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 2.§), ar kuru noteica tirdzniecības
vietu cenu atkarībā no tirgotās preces veida.
Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka ir jāiekasē gan nodeva par ielu tirdzniecību, gan arī maksa par
tirdzniecības vietu. Tā kā nodeva jau ir diferencēta atkarībā no tirgotās preces veida, tad nav pamata
tirdzniecības vietas cenu diferencēt pēc tirgotās preces veida, jo faktiski tirdzniecības vietas izcenojums ir
noma par konkrēta lieluma teritorijas izmantošanu un nebūtu diferencējama atkarībā no tā, kāda veida
tirgošanās konkrētajā vietā notiek, ja tas nepasliktina īpašuma stāvokli.
Līdz ar to ir priekšlikums noteikt vienotu tirdzniecības vietas izcenojumu, ja tirgošanās notiek Valkas
novada domes īpašumā, nešķirojot, ar kādām precēm notiek tirgošanās.
Līdz ar to uzņēmējam turpmāk būtu jāveic divu veidu maksājumi – nodeva par tirdzniecības atļauju un
maksa par tirdzniecības vietu, ja tirgošanās notiek Valkas novada domes īpašumā. Tādējādi tiek veicināta
vienlīdzīga attieksme pret visiem tirgotājiem.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta
a)apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis,
E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domei piederošajā īpašumā ielu tirdzniecībai vienas tirdzniecības vietas
cenu EUR 3,30 (bez PVN).
2. Apstiprināt elektrības pieslēguma cenu vienai vietai - EUR 4,13.
3. Noteikt, ka vienas tirdzniecības vietas platība ir 3x3 metri. Platības ierobežojums neattiecas uz
atrakciju izvietošanu.
4. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
5. Noteikt, ka izcenojums neattiecas uz tirgus teritoriju un Valkas novada domes organizētajiem
gadatirgiem.
6. Nodrošināt informācijas pieejamību pakalpojuma pircējiem.
7. Noteikt, ka par tirdzniecības vietu ierādīšanu tirgotājiem Valkas pilsētā atbild Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļa – Tirgus pārzinis. Valkas novada domes organizētajos pasākumos par
tirdzniecības vietu ierādīšanu atbild pasākuma organizatori.
8. Atcelt Valkas novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu „Par Valkas novada domes rīkoto brīvdabas
pasākumu tirdzniecības vietu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 2.§).
9. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa.
10. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
11. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā.
39.§
Valkas novada deputāta Aivara Ikšeļa iesnieguma
par deputāta pilnvaru nolikšanu izskatīšana
_____________________________________________
(V.A.Krauklis )
Deputāts A.Ikšelis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome izskata novada domes deputāta Aivara Ikšeļa 2014. gada 6.maija iesniegumu par
deputāta pilnvaru nolikšanu. Atbilstoši likumam lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis

deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem,
attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkta un ceturtās daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, E.Lībietis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Izbeigt Valkas novada deputāta Aivara IKŠEĻA deputāta pilnvaras pirms termiņa.
2. Lēmumu pēc tā parakstīšanas iesniegt Valkas novada Vēlēšanu komisijai.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

