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

LATVIJAS REPUBLIKA

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

2013.gada 28.novembrī

Protokols Nr.21

Sēde sasaukta pulksten 10:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.44 „Grozījumi 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.267 „Valkas
novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
2. Par īstermiĦa aizĦēmuma Ħemšanu.
3. Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu sarakstu apstiprināšanu” 41.un 63.pielikumā.
4. Par pašvaldības budžeta līdzekĜu iedalīšanu izglītības procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs.
5. Par noteikumu Nr.5„Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas darba kārtības
noteikumi” apstiprināšanu.
6. Par automašīnas ZIL-130 ar hidropacēlāju BC-22-MC (valsts reă.Nr.BV 9426) pārdošanu.
7. Par reklāmas stenda atjaunošanu.
8. Par Valkas novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmuma ”Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz
nekustamo īpašumu „Jaunalieši”, Valkas pagastā” (prot.Nr.20,31.§) atcelšanu.
9. Saistošo noteikumu Nr.45 „Kārtība, kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi
degradējošas būves” apstiprināšana.
10. Par vieglās automašīnas AUDI A6 (valsts reă.Nr.JH 6585) norakstīšanu.
11. Par pašvaldības īpašuma dzelzceĜa līnija „Valka (no Tālavas ielas) – Igaunijas valsts robeža” izsoles
atzīšanu par nenotikušu.
12. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Lejassilmājas” atsavināšanu.
14. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvēta zemes gabala Valkā, Valmieras iela 5 atsavināšanai.
15. Par noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un
atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekĜu izlietošana Valkas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Valkā, Meža ielā 2C nodošanu valstij bez atlīdzības.
17. Par Valkas novada attīstības programmas 2010.-1016.gadam aktualizāciju un Valkas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēăijas 2013.-2037,gadam gala redakcijas projekta nodošanu plānošanas reăionam
atzinuma saĦemšanai.
18. Par līdzekĜu piešėiršanu.
19. *** iesnieguma izskatīšana.
20. Par BMX trases celtniecību Valkas novadā.
21. Par izdevumu „LATVIJA.FESTIVĀLI.2014.”.
22. Saistošo noteikumu Nr.46 „Par aizgādĦa pabalstu” apstiprināšana.
23. Par stipendijas piešėiršanu ***.
24. Par stipendijas piešėiršanu ***.
25. Par stipendijas piešėiršanu ***.
26. Par stipendijas piešėiršanu ***.
27. DzīvokĜu jautājumu izskatīšana.
28. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Rīgas ielā ***.
29. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ērăemes pagastā.
30. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, BlaumaĦa ielā ***.
31. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, RaiĦa ielā ***.
32. Par aizĦēmuma Ħemšanu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā”.
33. Par izmaiĦām Zemes komisijas sastāvā.

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.44 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos
noteikumos Nr.26 „Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets”
apstiprināšanu
_______________________________________________
(I.Markova)
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos
noteikumos Nr.26 „Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” projektu, dome secina, ka
nepieciešams veikt grozījumus 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.26.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 14.novembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.7, 1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta,
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.44 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra
saistošajos noteikumos Nr.26 „Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets””.
2. Saistošos noteikumus Nr.44 „ Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos
noteikumos Nr.26 „ Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” triju dienu laikā rakstveidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaĜai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi
pieejami Valkas novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaĜas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
3.pielikums
pie Valkas novada domes
2013.gada 28.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.44
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Paskaidrojuma raksts
Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.44
„Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr. 26 „Valkas
novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets””
SaskaĦā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz
1.11.2013, iepriekš pieĦemtajiem lēmumiem, saĦemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem,
Pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieĦēmumi, kā arī to izlietojums;
• Precizētas pašvaldības ieĦēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daĜa;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
1.IeĦēmumi
Pamatojoties uz Pašvaldības budžeta ieĦēmumu izpildes analīzi, apstiprināto projektu ieĦēmumiem,
valsts budžeta transfertiem un citiem prognozētajiem ieĦēmumiem, veikt grozījumus budžeta ieĦēmumu
prognozē – palielinājums Ls 198019.-.

1.1. Pašvaldības budžeta grozījumos iedzīvotāju ienākuma nodokĜa prognoze palielināta par 1.926 %,
atbilstoši 10 mēnešu izpildei Ls 45000.- un precizēts iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju
ienākuma nodokĜa atlikums Ls -11063;
1.2. Precizēts – samazināts azartspēĜu nodokĜa plāns par Ls 2000.-;
1.3. Palielināti ieĦēmumi no iekasētajiem naudas sodiem par Ls 1300.- atbilstoši faktam;
1.4. Palielināti ieĦēmumi no īpašumu pārdošanas par Ls 12689.- atbilstoši faktam;
1.5. Palielināti ieĦēmumi – pašvaldību saĦemtie transferti no valsts budžeta Ls 9817.-;
1.6. Pašvaldības saĦemtie valsts budžeta transferti kopumā palielināti par Ls 114097.-, tajā skaitā :
1.6.1.IeĦēmumu prognoze par Valsts un Eiropas Savienības finanšu instrumentu un ārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un pasākumiem :
• Projekts-Sporta inventāra iegāde Valkas ăimnāzijā – Ls1499,-;
• Projekts - Sporta inventāra iegāde Valkas pamatskolā Ls 1590,-;
• Projekts – Publisko teritoriju apsaimniekošanas rekonstrukcija Valkas novadā Ls
75054.-;
• Valkas ăimnāzijas projekti Ls 8091.• Projekts „Border light” Ls 9091.-.
• Ērăemes un Turnas ciema ūdenssaimniecības projekts – Ls 10900.-;
• Kārėu pagasta ūdenssaimniecības projekts Ls 7896.-;
• Projekts COMENIUS – Ls 13970.-;
• Projekts- Vijciema tautas nama infrastruktūras ierīkošana Ls 2700.-;
• Projekts – Āra vingrošana – Ls 3600.-;
• Projekts – RotaĜu laukums – samazināti plānotie ieĦēmumi Ls 18150.-;
• Kultūrkapitālfonds – Ls 800.-;
1.7. Par izglītības funkciju nodrošināšanu citām pašvaldībām – Ls 10000.-;
1.8. IeĦēmumi- atlīdzība no apdrošinātāja par bojātu īpašumu– Ls 18179,-;
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daĜā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par Ls 241946.-. Izdevumu finansēšana tiek
nodrošināta ar ieĦēmumiem un piesaistītajiem ilgtermiĦa aizĦēmumiem.
2.1. Vispārējiem
vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par Ls 45593.-, tajā skaitā
komandējumu, uzturēšanas izdevumu segšanai, nodokĜu nomaksai (PVN), pamatlīdzekĜu
iegādei(automašīna, zemes īpašumu iegādei, remontdarbiem Zvārtavas pagasta pārvaldē).
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi kopumā palielināti par Ls 139809,- dažādu projektu
realizācijai:
• Kārėu pagasta ūdenssaimniecība – Ls 7896.-;
• Datorzinības bez priekšzināšanām – Ls 3476.-;
• Projekts COMENIUS – Ls 8263.-;
• Projekts „Agra bērnība”– Ls 700.-;
• Projekts „Stipras saknes nomalēs veido stiprus eiropiešus” Ls 5707.- ;
• Projekts „ Publisko teritoriju apgaismojuma rekonstrukcija Valkas novadā„ Ls
118981.-;
• Projekts „Sporta inventāra iegāde Valkas ăimnāzijā” – Ls 3060.-;
• Projekts „Sporta inventāra iegāde Valkas pamatskolā ” – Ls 3178.-;
• Projekts ”Āra vingrošana” – Ls 4840.-;
• Ērăemes un Turnas ciemu ūdenssaimniecība – Ls 10900.• Projekts „Vijciema tautas nama infrastruktūras ierīkošana”– Ls18431.- ;
• Projekts „Border light” – Ls 13649.-;
• Vijciema tautas nama būvniecība – samazinājums PVN – Ls 20000.-;
• LEADER PROJEKTS „RotaĜu laukums” samazinājums -Ls 43200,-;
• Valsts kultūrkapitālfonda projekts „Izcilās mūzikas baudījums” – Ls 390,-;
• Projekts „AngĜu valoda ar priekšzināšanām” – Ls 630.-;
• Projekts „Valsts valodas apguve vidējā līmenī” – Ls 2708.-.
2.3. Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošanai izdevumi kopumā samazināti par Ls 6565.-,
tajā skaitā :
• Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜai palielināti par – Ls 1624.- ;
• Valkas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas nodaĜai palielināti par Ls 13157.-(tajā
skaitā dabas resursu nodoklim Ls 7157 un materiālu iegādei LOs 6000.-);
• Vijciema pagasta ūdensapgādei palielinājums par Ls 2707.-;
•
Ielu un ceĜu remonti samazinājums – Ls 24053.-,
2.4. Veselībai izdevumi palielināti par Ls 1508,- atbilstoši līgumam ar Nacionālo veselības dienestu.
2.5. Atpūtai, kultūrai un reliăijai izdevumi kopumā palielināti par Ls 47347.-, tajā skaitā :
• Valkas bibliotēkai Ls 272,- ;

Ērăemes pagasta bibliotēkai remontam– Ls 20000.-;
Valkas novadpētniecības muzejam kases aparāta iegādei– Ls 250.-;
Valkas kultūras namam - Ls 60,- Ls 20 vienai personai no Valkas novada teātra
kolektīva 3 aktieriem ceĜa izdevumiem - Ls 20 vienai personai ;
• Vijciema pagasta tautas namam – Ls 19185,- (mēbeles un uzturēšanas izdevumi);
• Pārējai kultūrai – Ls 7580,- (tajā skaitā SIA „BJMK” līdz Ls 225,- );
2.6. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par Ls 31042.-,tajā skaitā
• mācību līdzekĜu iegādei no Valsts budžeta līdzekĜiem:
Valkas ăimnāzijai Ls 456.-;
Valkas pamatskolai Ls 762.-;
Ērăemes pamatskolai Ls 213.-;
Kārėu pamatskolai Ls 131.-;
Vijciema pamatskolai Ls 182.-;
Ozolu pamatskolai Ls 105.-;
PII PasaciĦa Ls 603.-;
BJC „Mice” Ls 90.-.
• PII PasaciĦa Ls 500,-;
• Valkas ăimnāzijai – Ls 3895.- (tajā skaitā telpu remontam Ls 2980 un ēdināšana
izdevumiem Ls 915.-);
• Valkas pamatskolai - Ls 5988 ,- jumta remontam;
• Kārėu pamatskolai sporta zāles remontam Ls 2206.-.
• Vijciema pamatskolai atlīdzībai Ls 372.-;
• J.Cimzes mūzikas skolai Ls 1964.- (tajā skaitā atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem);
• Mākslas skolai atlīdzībai Ls 2663.-;
• Izglītības pārvaldei Ls 773.- (tajā skaitā atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem);
• Savstarpējie norēėini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem – Ls 10000,-.
•
•
•

3. Sociālai aizsardzībai izdevumi kopumā samazināti par Ls 16788,- ,
• Sociālais aprūpes nams – palielināti uzturēšanas izdevumi - Ls 12000.- ;
• Valkas novada ăimenes atbalsta centrs „Saulīte” – palielināti uzturēšanas izdevumi – Ls
2500;
• Sociālais dienests – samazināts finansējums Ls 31288,- (GMI atbilstoši izpildei).
4. Finansēšana. AizĦēmumi un aizĦēmumu atmaksa. Budžeta finansēšanas sadaĜā ,saskaĦā ar iepriekš
pieĦemtajiem lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi, iekĜauts aizĦēmums Ls 43927,- projekta
„Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā”.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

2.§
Par īstermiĦa aizĦēmuma Ħemšanu
__________________________________
(I.Grandava)
Pašvaldībām, kas iedzīvotāju ienākuma nodokli saĦem caur Valsts kases sadales kontu, tiek garantēti
iedzīvotāju ienākuma nodokĜa ieĦēmumi ne mazāk kā 96% apmērā no plānotā ar nosacījumu, ka tiek noteikts
iedzīvotāju ienākuma nodokĜa prognozēto ieĦēmumu procentuālais sadalījums pa ceturkšĦiem sekojošā
apmērā: I ceturksnī – 20% , II ceturksnī – 24% III – ceturksnī – 27%, IV ceturksnī – 29%.
Lai nodrošinātu vienmērīgu, nepārtrauktu finanšu plūsmu, pašvaldības funkciju nepārtrauktu izpildi,
Valkas novada domei ir nepieciešams Ħemt īstermiĦa aizĦēmumu Ls 200000,- (divi simti tūkstoši latu) vai
ekvivalentu citā valūtā no Latvijas Republikas Valsts kases. Aizdevuma atmaksa jāveic līdz saimnieciskā gada
beigām.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 14.novembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.7, 2.§.) un vadoties no LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22¹., 23.pantiem, Ministru
kabineta 2002.gada 17.decembra noteikumu Nr.543 „Noteikumi par pašvaldību aizĦēmumiem un
galvojumiem” 11.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daĜas 2.punkta, 15.panta 1.daĜas 1.punkta,
21.panta 1.daĜas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis,
A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks,
V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai Ħemt aizĦēmumu Ls 200000,- (divi simti tūkstoši latu) vai
ekvivalentu citā valūtā no Latvijas Republikas Valsts kases.

2. Lēmuma 1.punktā minētā aizĦēmuma atmaksāšanu veikt līdz saimnieciskā gada beigām no aizĦēmuma
saĦemšanas brīža ar atlikto maksājumu 6 mēneši, maksājot LR Valsts kases noteiktos procentus par
aizĦēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizĦēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saĦemšanas pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli slēgt aizĦēmuma
līgumu ar LR Valsts kasi.
5. Uzdot grāmatvedības un finanšu nodaĜai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizĦēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
3.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma
„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(protokols Nr.14, 7.§) 41. un 63.pielikumā
____________________________________________________________________
(I.Cīrule, L.Veinberga, A.Sjademe)
2013.gada 8.oktobrī ir saĦemts iesniegums no Kārėu pamatskolas direktores Ievas Cīrules ar lūgumu veikt
grozījumus Kārėu pamatskolas amatu sarakstā:
- Izslēgt no amatu saraksta vienu kurinātāja amata vietu;
- IekĜaut viena skolas apkopēja amata aprakstā 5 krāšĦu kurināšanu (atbilstoši kurinātāja amata 0,5
likmēm), nosakot amata algas likmi 258 lati mēnesī;
- IekĜaut skolas saimniecības pārziĦa amata aprakstā skolas krāšĦu kurināšanu (atbilstoši kurinātāja amata
0,5 likmēm) un zāles pĜaušanu pagasta administratīvajā centrā, nosakot amata algas likmi 300 lati mēnesī;
- Pirmskolas grupas ēkas apkopējas amata vietu samazināt uz 0,5 likmēm;
- Pirmskolas grupas ēkas apkurināšanai izveidot kurinātāja amata vietu uz 0,5 likmēm;
2013.gada 7.novembrī ir saĦemts iesniegums no Valkas novada ăimenes atbalsta centra „Saulīte”
direktores Līgas Veinbergas ar lūgumu saistībā ar bērnu skaita krasu palielināšanos iestādē un atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, veikt grozījumus Valkas
novada ăimenes atbalsta centra „Saulīte” amatu sarakstā:
- Palielināt sociālā aprūpētāja amatu vietu skaitu no 0,2 likmēm uz 1 likmi, nosakot amata algas likmi 275
lati mēnesī;
- Palielināt aprūpētāja amatu vietu skaitu no 0,2 likmēm uz 1 likmi, nosakot amata algas likmi 220 lati
mēnesī.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 14.novembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.7, 3.§. un 4.§.) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 13.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa,
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 41.pielikumā
„Valkas novada Kārėu pagasta pārvaldes amata vietu saraksts un darba samaksa – Kārėu pamatskola”,
izsakot to šādā redakcijā:

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

1.

Apkopējs skolas ēkā

1

258

Algas likme ar
samazinājumu
(LVL mēnesī/
stundas tarifa
likme (LVL/h)
258

2.

Apkopējs pirmskolas
grupas ēkā

0,5

200

200

100

3.

Saimniecības
pārzinis

1

300

300

300

4.

Kurinātājs

1,5

200

200

300

5.

Sētnieks

1

200

200

200

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

Darba alga
mēnesī
(LVL)

Darba
alga
mēnesī
(EUR)

258

320

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Komendantsapkopējs
Lietvedis
Pavārs
Pavāra palīgs
Pirmsskolas skolotājs

Interešu izglītības
skolotājs

1

315

315

315

448.20

1
1
1
0.6

255
215
200

238.43
210
200

238.43
210
200

339.26
298.80
320

Zemākā mēnešalga
un piemaksa par
kvalitātes
pakāpi
pēc MK noteik. Nr.
836

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

Zemākā mēnešalga
un piemaksa par
kvalitātes
pakāpi
pēc MK noteik. Nr.
836

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

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes
pakāpi
pēc
MK noteik. Nr.
836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteik. Nr. 836

0.7

2. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 63.pielikumā
„Valkas novada ăimenes atbalsta centra „Saulīte” darbinieku amata vietu un darba samaksas kārtība”,
izsakot 12.un 13.punktu šādā redakcijā:

12.

Sociālais
aprūpētājs

1

275,00

Algas likme ar
samazinājumu
(LVL mēnesī/
stundas tarifa
likme (LVL/h)
275,00

13.

Aprūpētājs

1

220,00

220,00

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

10%
piemaksa

Darba alga
mēnesī
(LVL)

27,50

302,50

22,00

242,00

Darba
alga
mēnesī
(EUR)

3. Uzdot Kārėu pamatskolas direktoram veikt lēmuma 1.punktā minētos grozījumus kurinātāju darba līgumos.
4. Uzdot Valkas novada ăimenes atbalsta centra „Saulīte” direktorei pieĦemt darbā lēmuma 2.punktā minētos
darbiniekus.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.decembrī.
4.§
Par pašvaldības budžeta līdzekĜu iedalīšanu izglītības procesa
nodrošināšanai izglītības iestādēs
_______________________________________________________
(R.Rastaks)
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības funkcijām ir gādāt par
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs).
2013.gada jūlijā Izglītības likumā veiktajos grozījumos ir dots termina “mācību līdzekĜi” skaidrojums.
Izglītības likumā ir noteikts, ka pašvaldība finansē no sava budžeta valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām,
valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības standartiem atbilstošu mācību līdzekĜu - papildu literatūras,
uzskates līdzekĜu, didaktisko spēĜu, digitālo mācību līdzekĜu un resursu, izdales materiālu, mācību tehnisko
līdzekĜu, mācību materiālu, iekārtu un aprīkojuma - iegādi tās padotībā esošām izglītības iestādēm.
Atbilstoši izglītības iestāžu vadītāju ieteikumiem ir veikti aprēėini, lai noteiktu vienotu pašvaldības budžeta
sadali atsevišėos punktos atkarībā no izglītojamo un pedagogu skaita.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 8.novembra
sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 1.§), Finanšu komitejas 2013.gada 14.novembra lēmumu (sēdes protokols
Nr.7, 5.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2014.gadā izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības un pirmsskolas izglītības programmas, šādu finansējumu uz izglītojamo un pedagogu skaitu:
1.1. Papildu literatūras iegādei:
1.1.1. uz vienu skolas izglītojamo
Ls 1.75
EUR 2.50
1.1.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
Ls 1.05
EUR 1.50
1.2. Uzskates līdzekĜu iegādei:
1.2.1. uz vienu skolas izglītojamo
Ls 1.40
EUR 2.00
1.2.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
Ls 1.05
EUR 1.50
1.3. Didaktiskās spēles
1.3.1. uz vienu skolas izglītojamo
Ls 0.35
EUR 0.50
1.3.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
Ls 0.35
EUR 0.50
1.4. Digitālo mācību līdzekĜu un resursu iegādei
1.4.1. uz vienu skolas izglītojamo
Ls 1.55
EUR 2.20
1.4.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
Ls 1.05
EUR 1.50
1.5. Izdales materiālu iegādei
1.5.1. uz vienu skolas izglītojamo
Ls 5.60
EUR 8.00
1.5.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
Ls 2.80
EUR 4.00
1.6. Mācību materiālu iegādei
1.6.1. uz vienu skolas izglītojamo
Ls 12.60
EUR 18.00
1.6.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
Ls 5.60
EUR 8.00
1.7. Dienasgrāmatu iegādei uz vienu skolas izglītojamo
Ls 1.05
EUR 1.50
1.8. Mācību ekskursiju organizēšanai:
1.8.1. uz vienu skolas izglītojamo
Ls 5.05
EUR 7.20
1.8.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
Ls 1.40
EUR 2.00
1.9. Balvu iegādei (diplomi, medaĜas, grāmatas utml.):
1.9.1. uz vienu skolas izglītojamo
Ls 1.05
EUR 1.50
1.9.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
Ls 0.49
EUR 0.70
1.10. Metodisko līdzekĜu un materiālu iegādei uz vienu pedagoăisko darbinieku
Ls 2.80
EUR 4.00
1.11. Kursu, semināru, lekciju organizēšanai uz vienu pedagoăisko darbinieku
Ls 5.05
EUR 7.20.
2. Katrai izglītības iestādei iedalīt finansējumu mācību tehnisko līdzekĜu, iekārtu un aprīkojumu iegādei
atbilstoši iestādes attīstības plānā paredzētajam un izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajam.
3. Katrai izglītības iestādei iedalīt finansējumu mēbelēm un telpu remontiem atbilstoši to nolietojumam,
izglītojamo veselības un drošības nodrošināšanai un iestādes attīstības plānā paredzētajam.
4. IekĜaut katras izglītības iestādes budžeta tāmē atsevišėu ierakstu par 1.punktā apstiprināto finansējumu.
5. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaĜas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
5.§
Par noteikumu Nr.5 „Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas
darba kārtības noteikumi” apstiprināšanu
________________________________________________________________________
(I.Vehi)
Valkas novada dome 2011.gada 31.martā pieĦēma noteikumus Nr.3 „Valkas novada pašvaldības darba
kārtības noteikumi” (protokols Nr.4, 17.§.). Noteikumu 1.5.punkts nosaka, atsevišėus darba kārtības
jautājumus papildus Noteikumiem var noteikt vai precizēt iestādes vai struktūrvienības kārtības noteikumi.
Darba specifikas dēĜ nodaĜai ir nepieciešams noteikt citu darba laiku.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 14.novembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.7, 6.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daĜas 2.punkta
un Darba likuma 55.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis,
A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks,
V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Noteikumus Nr.5 „Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas darba
kārtības noteikumi”.
2. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas vadītājam ar lēmuma 1.punktā minētajiem noteikumiem
iepazīstināt visus Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas darbiniekus.
3. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas vadītājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.

NOTEIKUMI
Valkā
2013.gada 28.novembrī

Nr.5
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013.gada 28.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.21, 5.§)

VALKAS NOVADA DOMES
PILSĒTAS TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANAS NODAěAS
DARBA KĀRTĪBAS
NO T EI KUM I
Izdoti saskaĦā ar likuma
„Par pašvaldībām” 41. panta
pirmās daĜas 2.punktu,
Darba likuma 55.pantu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Darba kārtības noteikumu (turpmāk – Noteikumi) mērėis ir veicināt darba disciplīnas nostiprināšanu,
racionālu darba laika un materiālo resursu izmantošanu, labvēlīgu darba apstākĜu radīšanu.
2. Noteikumi ir saistoši visiem Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas
darbiniekiem (turpmāk – Darbinieki).
3. Darba devējs šo noteikumu izpratnē ir Valkas novada dome, ko darba tiesiskajās attiecībās ar
darbiniekiem pārstāv izpilddirektors.
4. Darba attiecības tiek nodibinātas, noslēdzot darba līgumu. Darbinieka pienākumi ir noteikti darba līguma
pielikumā – amata aprakstā.
5. Atsevišėus darba kārtības jautājumus papildus Noteikumiem var noteikt vai precizēt darba koplīgums un
Darba devēja rīkojumi.
6. Darba devējam ir tiesības grozīt Noteikumus. Ar Noteikumu izmaiĦām Darbinieki tiek iepazīstināti vienu
mēnesi pirms izmaiĦu stāšanās spēkā.
7. Papildus darba tiesību normatīvajiem aktiem un Noteikumiem, Darbinieki ievēro arī augstus morāles,
profesionalitātes un ētikas standartus.
II. Darba devēja pienākumi
8. Darba devējam ir pienākums:
8.1. darba vidi organizēt tā, lai tā būtu droša un veselībai nekaitīga, lai darba apstākĜi atbilstu normatīvajos
aktos noteiktajām darba aizsardzības un darba higiēnas prasībām;
8.2. nodrošināt darba veikšanai nepieciešamos darba līdzekĜus un darba apstākĜus;
8.3. nodrošināt darba aizsardzības sistēmu, kurā ietilpst: darba vides riska novērtēšana, darba vides
iekšējā uzraudzība, darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana, konsultēšanās ar
nodarbinātajiem;
8.4. nodrošināt, ka darba aizsardzības ievadinstruktāžu un darba aizsardzības instruktāžu, kā arī
nepieciešamās konsultācijas Darbiniekiem veic nodaĜas speciālists;
8.5. nodrošināt iespēju veikt obligātās veselības pārbaudes un tās apmaksāt Darbiniekiem, kuru amatiem
tās ir noteiktas normatīvajos aktos (MK 10.03.2009. noteikumi Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama
obligātā veselības pārbaude” u.c.);
8.6. nodrošināt, ka darba aizsardzības speciālists regulāri novērtē un pārbauda Darbinieku darba drošību
un veselības aizsardzības prasību ievērošanu attiecībā uz iespējamo risku redzei, fizisko un garīgo
pārslodzi;
8.7. nodrošināt ugunsdrošības aprīkojumu, garantēt tā uzturēšanu darba kārtībā un apmācīt Darbiniekus
ar to rīkoties;
8.8. veikt un kontrolēt ugunsdrošības pasākumus, izstrādāt un redzamā vietā izlikt evakuācijas plānus;
8.9. noteikt katra Darbinieka veicamos pienākumus un iepazīstināt ar šiem pienākumiem Darbinieku pirms
darba līguma noslēgšanas;
8.10. sastādīt un saskaĦot ar Darbiniekiem atvaĜinājuma grafiku (un tā grozījumus) katram kalendāra
gadam.
III. Darbinieku pienākumi
9. Darbiniekiem ir pienākums:
9.1. ievērot darba līguma nosacījumus, Darba devēja rīkojumus, šos Noteikumus;

9.2. ievērot tehnisko iekārtu, instrumentu, ierīču ekspluatācijas instrukcijas, darba drošības, aizsardzības,
higiēnas u.c. normatīvo aktu prasības, kā arī lietot spectērpus un individuālos aizsardzības līdzekĜus,
t.sk. atstarojošās vestes strādājot uz ielām;
9.3. saudzīgi izturēties pret Darba devēja mantu un racionāli izmantot visa veida resursus (elektroenerăiju,
siltumapgādi, ūdeni, izejvielas, iekārtas, aparatūru, instrumentus, datortehniku, automašīnas u.c.);
9.4. ievērot uzdoto darbu izpildes termiĦus;
9.5. uzturēt labā kārtībā savu darbavietu;
9.6. darba dienas beigās vai atstājot savu darbavietu uz laiku, pēdējam no telpas aizejošajam
Darbiniekam izslēgt elektroierīces (izĦemot ierīces kuru darbībā nedrīkst būt pārtraukumi atbilstoši to
darbības instrukcijām), ja tādas lietotas, izslēgt apgaismojumu un aizslēgt durvis;
9.7. nekavējoties paziĦot Darba devējam par šėēršĜiem, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt darba
gaitu vai uzdevumu izpildi;
9.8. vienas stundas laikā (izĦemot gadījumus, kad tas nav iespējams objektīvu iemeslu dēĜ) paziĦot
tiešajam vadītājam par aizkavēšanās vai darbā neierašanās iemeslu un iespējamo neierašanās laika
periodu;
9.9. darbā ierasties tīrā un kārtīgā apăērbā;
9.10. saskarsmē ar citiem Darbiniekiem un personām izturēties lietišėi, laipni un korekti. Gadījumā, ja
jautājums, kas apmeklētājam risināms, neietilpst Darbinieka kompetencē, sniegt nepieciešamo
informāciju par jautājuma risināšanas kārtību vai par to informēt attiecīgo darbinieku un
apmeklētāju;
9.11. neizpaust trešajām personām ar darba pienākumu veikšanu saistītu sensitīvo datu informāciju, kā
arī informāciju par citu Darbinieku privāto dzīvi;
9.12. nekavējoties ziĦot tiešajam vadītājam un attiecīgajam dienestam par darbā notikušu nelaimes
gadījumu;
9.13. neatrasties darba vietā alkohola, narkotisko vai apreibinošu vielu iedarbības stāvoklī;
9.14. darbavietā un arī ārpus tās nepieĜaut rīcību vai uzvedību, kas varētu kaitēt pašvaldības prestižam.
VI. Darba laiks
10. NodaĜas vadītājam, darbu vadītājam, speciālistam, kapsētas pārvaldniekiem, strādniekiem,
atslēdzniekam-metinātājam, ekskavatora vadītājiem un traktora-automašīnu vadītājiem, apkopējam un
elektriėim ir noteikta piecu dienu darba nedēĜa ar divām brīvdienām – sestdienu un svētdienu. Darba laiks
ir no pulksten 08:00 līdz 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no 12:00 līdz 13:00.
11. Strādniekiem, kas uzkopj teritorijas, darba laiks ir no pulksten 06:00 līdz 17:00 ar pusdienas pārtraukumu
no 10:00 līdz 13:00.
12. Ja sestdienā kapsētā tiek rīkotas bēres, tad kapsētas pārvaldniekiem brīvdiena ir pirmdiena.
13. Sabiedriskās tualetes apkalpotājam ir noteikta piecu dienu darba nedēĜa ar divām brīvdienām – svētdienu
un pirmdienu. Darba laiks ir no pulksten 08:00 līdz 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no 12:00 līdz 13:00.
14. RotaĜu laukuma uzraugiem darba laiks noteikts pēc maiĦu grafika.
15. Darba laiks var tikt mainīts ar tiešā darba vadītāja rīkojumu sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākĜiem
(stiprs lietus, vējš, Ĝoti zema vai Ĝoti augsta gaisa temperatūra).
16. Ziemas sezonā stipra sniega snigšanas un atkalas laikā jāstrādā arī sestdien, svētdien un svētku dienās.
Par darbu brīvdienās piešėir brīvdienu citā nedēĜas dienā.
17. Ziemas sezonā sniega snigšanas laikā ar tiešā darba vadītāja rīkojumu Darbinieki var tikt nodarbināti
nakts darbā. Nakts darbs ir ikviens darbs, ko veic vairāk nekā divas stundas laikposmā no pulksten 22:00
līdz 6:00. Par to saĦem 50 procentu piemaksu no stundas algas likmes.
18. SaskaĦā ar grafiku viens strādnieks sestdienā strādā, savācot atkritumus pilsētas teritorijā.
Nepieciešamības gadījumā nodaĜas darbinieki arī citās brīvdienās un svētku dienās var tikt norīkoti
darbos, kas saistīti ar pilsētas teritorijas sakopšanu. Sestdien, svētdien un svētku dienās saskaĦā ar
grafiku dežūrē viens transporta līdzekĜu vadītājs dežūras režīmā. Par to piešėir brīvdienu citā nedēĜas
dienā.
19. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par vienu stundu vai saskaĦā ar Koplīgumu.
20. Darbadienas laikā divas reizes dienā var tikt atvēlētas 15 minūtes ilgai atpūtai.
5. Citi noteikumi
21. Darbinieka attaisnota prombūtne (īslaicīga saslimšana bez attaisnojošiem dokumentiem, ārsta
apmeklējums u.tml.) ir pieĜaujama ar tiešā vadītāja atĜauju uz laiku, kas nepārsniedz divas darbadienas.
22. Darbiniekam slimības gadījumā, ja tas neattiecas uz Noteikumu 21.punktu, ir jāsaĦem darbnespējas lapa
un pēc atgriešanās darbā tā nekavējoties jāiesniedz Grāmatvedības un finanšu nodaĜā.
23. Vispārējās Darbinieka tiesību aizsardzības, darba samaksas, atvaĜinājumu piešėiršanas, kā arī atbildības
piemērošanas kārtības normas, kas nav minētas šajos Noteikumos, piemērojamas saskaĦā ar Darba
likumu, Valkas novada pašvaldības darba kārtības noteikumiem un citiem attiecīgajiem normatīvajiem
aktiem.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

6.§
Par automašīnas ZIL-130 ar hidropacēlāju BC-22-MC
(valsts reăistrācijas Nr. BV 9426) pārdošanu
_______________________________________________
(I.Vehi)
Dome izskata Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas vadītājas Ineses Vehi
2013.gada 11.novembra iesniegumu par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas uzskaitē esošās
automašīnas ZIL-130 ar hidropacēlāju BC-22-MC (valsts reăistrācijas Nr. BV 9426, izlaiduma gads-1974.)
pārdošanu. SIA „Rodau” bīstamo iekārtu pārbaudes slēdziens 2013.gada 9.oktobrī ir: „Pirmā izlices posmā ir
pamatmetāla plaisa ap 20 cm. Ekspluatācija ir aizliegta.” Pati automašīna ZIL 130 ir nolietojusies, kabīnes
galvenie stiprinājumi ir sarūsējuši, galvenā rāmja un ritošās daĜas kniedējums ir atslābis un izkustējies, dzinējs
20 gadus nav remontēts. Automašīnas atlikusī vērtība pēc grāmatvedības uzskaites ir 0.00 Ls. Aptuvenā
lūžĦu vērtība ir 940.00 lati.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 14.novembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.7, 7.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta
un Ħemot vērā Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta rīkojuma Nr.89-v „Par pamatlīdzekĜu un materiālo
vērtību pieĦemšanas un norakstīšanas kārtību, to pieĦemšanas un norakstīšanas komisijām”, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārdot automašīnu ZIL-130 ar hidropacēlāju BC-22-MC (valsts reăistrācijas Nr.BV 9426, izlaiduma gads1974.) par brīvu cenu, kas pārsniedz automašīnas metāllūžĦu cenu.
2. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas vadītāja Inese Vehi.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors Aivars Cekuls.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
7.§
Par reklāmas stenda atjaunošanu
_________________________________________
(V.ZariĦš)
Valkas novada dome 2013.gada 4.novembrī ir saĦēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „***”, reă.
Nr.***, juridiskā adrese: *** iela ***, Valka, Valkas novads iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt reklāmas
stenda atjaunošanu tranzītielas malā Parka ielā, kas tika sabojāts 2013.gada 26.oktobrī vētras laikā uzkrītot
eglei. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Valkas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada
14.novembra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 10.§) un vadoties no Publiskas personas finanšu līdzekĜu
un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 1.daĜas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane,
M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Simulis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Finansiāli neatbalstīt SIA „***”, reă. Nr.***, juridiskā adrese: *** iela ***, Valka, Valkas novads, reklāmas
stenda atjaunošanu tranzītielas malā Parka ielā, Valkā, Valkas novadā.
8.§
Par Valkas novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmuma „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz
nekustamo īpašumu „Jaunalieši”, Valkas pagastā” (protokols Nr.20, 31. §) atcelšanu
__________________________________________________________________
(V.ZariĦš, V.A.Krauklis, A.Sjademe,U.OzoliĦa, V.Šaicāns, A.Simulis)
2013.gada 31.oktobrī Valkas novada dome pieĦēma lēmumu „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz
nekustamo īpašumu „Jaunalieši”, Valkas pagastā” (protokols Nr.20, 31.§), ar kuru nolēma izmantot
pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaunalieši”, Valkas pagasts, Valkas novads, kadastra Nr.9488
005 0053 un pirkt minēto nekustamo īpašumu par Pirkuma līgumā norādīto pirkuma maksu Ls 2249,00 (divi
tūkstoši divi simti četrdesmit deviĦi lati un 00 santīmi).
Pirmpirkuma tiesību izmantošanas mērėis bija iegādāties nekustamā īpašuma sastāvā esošo
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0094, 5,66 ha platībā un apvienot to ar robežojošo zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0332, tādējādi teritoriju izveidojot kā vienotu īpašumu, dodot
iespēju izvietot dabas takas gar Pedeles upes krastu arī Valkas pagasta teritorijas daĜā.
2013.gada 7.novembrī Valkas novada domē bija ieradies nekustamā īpašuma pircējs Māris Drille un
piedāvāja Valkas domei uzdāvināt nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu

9488 005 0094, 5,66ha platībā, jo viĦam minētais zemes gabals gar upes krastu nav nepieciešams, bet uz
pārējās īpašumā esošās lauksaimniecības zemes viĦš esot iecerējis uzstādīt saules enerăijas paneĜus,
tādējādi attīstot elektrības ražošanu un izveidojot atsevišėas darba vietas Valkas novadā.
2013.gada 7.novembrī starp Valkas novada domi un MārtiĦu Drilli tika parakstīts līgums Nr.
VND/2013/515 “Nodoma līgums par dāvinājuma līguma noslēgšanu”, kurš paredz, ka Māris Drille pēc
nekustamā īpašuma, “Jaunalieši”, Valkas pagasts, Valkas novads, kadastra Nr.94880050053, 34,6ha
platībā, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0053, 9488 005 0062, 9488 005
0093, 9488 005 0094 iegūšanas īpašumā (šobrīd īpašuma tiesības pieder Silvijai Funkai (Silvija Funk)
dzim.24.01.1952, Vācijas Federatīvās Republikas pilsone, saskaĦā ar Valkas pagasta zemesgrāmatas
apliecību Nr.100000526206) apĦemas atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0094 5,66ha
platībā un reăistrēt to zemesgrāmatā kā atsevišėu nekustamo īpašumu. Atdalīto nekustamo īpašumu, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0094 5,66ha platībā Māris Drille apĦemas
dāvināt Valkas novada domei, noslēdzot atsevišėu dāvinājuma līgumu. [..]
Tā kā saskaĦā ar likuma “Par pašvaldībām 21.panta 1.daĜas 17.punktu tikai dome var lemt par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, un Valkas novada dome jau 2013.gada 31.oktobrī bija
lēmusi par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu, tad līguma 8.punkts nosaka, ka Valkas
novada dome ir tiesīga vienpusēji atkāpties no šī līguma, ja Valkas novada domes sēdē šis līgums netiek
apstiprināts”.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas lēmumu (protokols Nr.7., 11.§.) un
vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punkta un 2010.gada 28.septembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un
termiĦiem” 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece,
V.BērziĦa, A.Sula, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS – 4
deputāti (U.OzoliĦa, A.Simulis, S.Pilskalne, V.Šaicāns),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2013.gada 7.novembra līgumu Nr. VND/2013/515 “Nodoma līgums par dāvinājuma līguma
noslēgšanu”.
2. Atcelt Valkas novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmumu „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz
nekustamo īpašumu „Jaunalieši”, Valkas pagastā” (protokols Nr.20, 31.§).
3. [..]
9.§
Saistošo noteikumu Nr.45
„Kārtība, kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas būves”
apstiprināšana
__________________________________________________________________
(A.Jurjāne)
2013.gada 26.septembrī Valkas novada dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.19 „Par nekustamā
īpašuma nodokĜa piemērošanu Valkas novadā”. Saistošo noteikumu 4.punkts nosaka, ka būvi, kas klasificēta
kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokĜa likmi
3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves
klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.
Ar domes 2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 47.§) tika apstiprināta Vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisija piecu locekĜu
sastāvā.
Dome izskata saistošo noteikumu „Kārtība, kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi
degradējošas būves” projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 14.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 12.§.) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punkta, 21.panta
pirmās daĜas 16.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis,
A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks,
V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.45 „Kārtība, kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli apliek
vidi degradējošas būves”.
2. Saistošos noteikumus Nr.45 „Kārtība, kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi
degradējošas būves” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reăionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus pēc to reăistrēšanas Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijā publicēt
laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv.

4. Apstiprināt Nolikumu Nr.5 „Valkas novada domes vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves klasificēšanas komisijas nolikums”.
5. Par lēmuma izpildi atbild Kancelejas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.

SAISTOŠIE

Valkā

NOTEIKUMI

2013.gada 28.novembrī

Nr.45
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013.gada 28.novembra sēdes lēmumu
( protokols Nr.21,9.§)

Kārtība, kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas būves
Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli”
4
3.panta 1 .daĜu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valkas novada domes (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā
teritorijā tiek novērtētas vidi degradējošas būves, sagruvušas būves un cilvēku drošību apdraudošas
būves, kā arī nosaka būvju īpašnieka, valdītāja vai lietotāja pienākumu uzturēt būves atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Šo saistošo noteikumu mērėis ir nodrošināt sakārtotu vidi, veicināt būvju uzturēšanu, kā arī bīstamu, vidi
degradējošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu.
3. Noteikumos lietotie termini:
3.1. sagruvusi būve – būve, kurai stihiskas nelaimes, avārijas (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.) rezultātā
vai īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēĜ ir daĜēji vai pilnīgi sagrautas
nesošās konstrukcijas un tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;
3.2. vidi degradējoša būve – būve, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
3.2.1. sagruvusi būve, kas divu mēnešu laikā nav fiziski norobežota vai kurai normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā gada laikā nav uzsākta atjaunošana, konservācija vai nojaukšana;
3.2.2. īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēĜ savu sākotnējo izskatu zaudējusi
būve, kura būtiski negatīvi ietekmē ainavu;
3.2.3. būvniecības stadijā pamesta (ilgāk par gadu netiek veikti darbi vai nav atjaunota būvatĜauja)
būve, ja tai nav veikta konservācija un tā nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekĜūšanu;
3.3. cilvēku drošību apdraudoša būve – pret nepiederošu personu iekĜūšanu nenodrošināta būve,
kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
3.3.1. kurai trūkst nosedzošu konstrukciju vai ir atklātas ailas;
3.3.2. kurā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot
apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai.
II. Būvju klasificēšana
4. Pašvaldības Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas
komisija (turpmāk – Komisija) pēc savas iniciatīvas vai saĦemtās informācijas apseko būves pašvaldības
administratīvajā teritorijā, veic šo būvju fotofiksāciju un novērtē būvju atbilstību Noteikumu 3.punktam.
5. Komisija sagatavo atzinumu vai brīdinājumu, kurā norāda apsekotās būves vispārējo vizuālo stāvokli,
priekšlikumus īpašniekam būves un teritorijas savešanai pienācīgā kārtībā, šo darbu izpildes termiĦu, kas
nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un izsūta brīdinājumu.
6. Pēc Komisijas brīdinājuma saĦemšanas būves īpašniekam, valdītājam un lietotājam ir pienākums
brīdinājumā noteiktajā termiĦā sakārtot būvi.
7. Pēc brīdinājuma noteiktā termiĦa Komisija veic atkārtotu būves pārbaudi un pēc atkārtotās pārbaudes
rezultātu izvērtēšanas pieĦem lēmumu (turpmāk– lēmums) par būves klasificēšanu par vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu objektu.
8. Ja būves īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir veicis nepieciešamos pasākumus un iesniedzis Komisijai
iesniegumu ar lūgumu atcelt Noteikumu 7.punktā minēto lēmumu, Komisija var pieĦemt lēmumu par
sagruvušas, vidi degradējošas vai cilvēku drošību apdraudoša objekta statusa atcelšanu.
III. Nekustamā īpašuma nodokĜa likmes piemērošana

9. Pēc lēmuma stāšanās spēkā, Komisija to iesniedz domes nekustamā īpašuma nodokĜa administratoram
nekustamā īpašuma nodokĜa aprēėināšanai.
10. Pamatojoties uz lēmumu, būve tiek aplikta ar nekustamā īpašuma nodokĜa likmi 3% apmērā no būvei
piekritīgās zemes kadastrālās vērtības (būvei piekritīgā zeme ir zemes gabals uz kura atrodas ēka, ja ar
pašvaldības lēmumu nav noteikta platība ēkas uzturēšanai), sākot ar nākamo mēnesi pēc būves
klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.
11. Maksāšanas paziĦojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību
apdraudoša, nekustamā īpašuma nodokĜa administrators nosūta nodokĜa maksātājam viena mēneša laikā
no dienas, kad lēmums par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kĜuvis neapstrīdams vai ir beidzies
termiĦš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums,
pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.
12. Nekustamā īpašuma nodokĜa pārrēėinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā
kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi pēc Noteikumu 8.punktā minētā lēmuma stāšanās spēkā.
IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
13. Komisijas lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvi var apstrīdēt Valkas novada domē.
14. Domes lēmumu par pašvaldības Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
V. Noslēguma jautājums
15. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.45 „Kārtība, kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas būves”
Paskaidrojuma raksta sadaĜas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Nodrošināt sakārtotu vidi, veicināt būvju uzturēšanu, kā arī
bīstamu, vidi degradējošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība, kādā
pašvaldības izveidota Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisija konstatē
būves atbilstību vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku
drošību apdraudošām būvēm, kurām var piemērot nekustamā
īpašuma nodokĜa likmi 3% apmērā no būvei piekritīgās
kadastrālās vērtības.
Vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas
būves tiks apliktas ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli
3% apmērā, lai veicinātu to sakārtošanu vai nojaukšanu, kā arī
novērstu cilvēku drošības apdraudējumu un ainavas bojāšanu.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nosakot aplikt ar paaugstinātu likmi vidi degradējošas,
sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves ietekme uz
pašvaldības budžetu nav precīzi nosakāma.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzĦēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Netiek plānota būtiska ietekme uz uzĦēmējdarbības vidi.
Saistošo noteikumu izpildei izveidojama Vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas
komisija, kas veiks būvju apsekošanu un iekĜaušanu attiecīgajā
būvju kategorijā.
Lēmumu pieĦemšana un apstrīdēšana, pārsūdzēšana atbilstoši
Administratīvā procesa likuma normām.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

V.A.Krauklis

10.§
Par vieglās automašīnas AUDI A6 (valsts reăistrācijas Nr.JH 6585) norakstīšanu
_______________________________________________________________________
(V.ZariĦš)
Deputāts I.Noviks lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
ĥemot vērā AAS Balta 07.11.2013.gada 7.novembra atzinumu Nr. A471280-40210-01.2/13/634027, kurā
teikts, ka automašīnas Audi A6, valsts reă. Nr. JH6585 remonts ir ekonomiski nepamatots un transporta
līdzeklis atzīts par bojā gājušu, Valkas novada dome lemj par vieglās automašīnas Audi A6 norakstīšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 14.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 14.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām ” 21.panta 1.daĜas
27.punkta un Ħemot vērā Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta rīkojuma Nr.89-v „Par pamatlīdzekĜu
un materiālo vērtību pieĦemšanas un norakstīšanas kārtību, to pieĦemšanas un norakstīšanas komisijām”,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece,
V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot AAS „Balta” rīcībā vieglo automašīnu AUDI A6 (valsts reăistrācijas Nr.JH 6585, izlaiduma gads2009.).
2. Izslēgt no Valkas novada domes bilances vieglo automašīnu AUDI A6 (valsts reăistrācijas Nr.JH 6585,
izlaiduma gads-2009.).
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaĜa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors Aivars Cekuls.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
11.§
Par pašvaldības īpašuma dzelzceĜa līnija „Valka (no Tālavas ielas) –
Igaunijas valsts robeža” izsoles atzīšanu par nenotikušu
_______________________________________________
(L.Engere, V.A.Krauklis)
Atbilstoši Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra sēdes lēmumam (sēdes protokols Nr.19, 12.§),
„Par pašvaldības īpašuma dzelzceĜa līnija „Valka (no Tālavas ielas) – Igaunijas valsts robeža” atsavināšanas
izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu”, šā gada 8.novembrī
plkst.10:00 bija paredzēta nekustamā īpašuma - dzelzceĜa līnija „Valka (no Tālavas ielas) – Igaunijas valsts
robeža” izsole.
Līdz noteiktajam termiĦam uz izsoli nebija reăistrējies neviens dalībnieks, neskatoties uz to, ka informācija
par izsoles rīkošanu, izsoles vietu un laiku bija publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (07.10.2013.), vietējā
rajona laikrakstā „ZiemeĜlatvija”, kā arī Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv. Visos sludinājums ir
publicēts identisks teksts, kurā norādīts gan izsoles objekta apraksts, izsoles sākumcena, reăistrācijas maksa,
nodrošinājuma naudas apjoms, maksāšanas veids, kā arī izsoles laiks, vieta un reăistrācijas pieteikumu
pieĦemšanas laiks un vieta.
Tādējādi nav konstatēts fakts, ka par izsoles dalībnieku reăistrācijas laiku un vietu nav bijusi informācija
attiecīgi izziĦota.
Apspriežot jautājumu par tālāko rīcību ar nekustamo īpašumu - dzelzceĜa līnija „Valka (no Tālavas ielas) –
Igaunijas valsts robeža”, ir jāĦem vērā fakts, ka šī bija jau otrā neveiksmīgā izsole uz minēto objektu (pirmā
izsole notika 2012.gada 9.novembrī).
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2013.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 1.§) un saskaĦā Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 31.panta 1.daĜu, kas nosaka, ka izsole atzīstama par nenotikušu, ja neviens pircējs nav
pārsolījis izsoles sākumcenu un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
17.punkta, kas nosaka vietējas pašvaldības domes kompetenci īpašuma atsavināšanas jautājumos, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa,
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzelzceĜa līnija „Valka (no Tālavas ielas) – Igaunijas
valsts robeža”, 2013.gada 8.novembra izsoli par nenotikušu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
12.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
_______________________________________________
(L.Engere )
Pamatojoties uz 2013.gada 28.marta Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.4. 1.§) ar kuru tika
apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Valkas novada Ērăemes pagastā „Pauguržēguri”,
izsoles noteikumi (turpmāk tekstā Izsoles noteikumi), kas noteica nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē un
norēėiniem par atsavināmo objektu pieĦemt 100% latus, kā arī apstiprināt izsoles objekta nosacīto cenu,
2013.gada 28.maijā plkst. 13:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole.
Kopumā tika izsolītas nekustamā īpašuma „Pauguržēguri”, sastāvā esošās piecas zemes vienības:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 007 0069, platība 38 ha, nosacītā cena Ls 34 000.00;
2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 007 0070, platība 28.2ha, nosacītā cena Ls 34 500.00;
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 007 0071, platība 9.7 ha, nosacītā cena Ls 3 500.00;
4) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0125, platība 22.6 ha, nosacītā cena Ls 17 500.00;
5) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0131, platība 4.1 ha, nosacītā cena Ls 2 500.00.
Izsole notika par katru zemes vienību atsevišėi. Katrs pretendents varēja pieteikties uz vienu vai vairākām
zemes vienībām.
Sludinājumi par nekustamā īpašuma Valkas novada Ērăemes pagastā „Pauguržēguri”, izsoles noteikumu
apstiprināšanu tika publicēti laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” (12.04.2013. laidienā Nr.71 (4877) un
„ZiemeĜlatvija” (12.04.2013).
Šā gada 28.maijā Valkā, Semināra ielā 9, Valkas novada domes ēkā, notika nekustamā īpašuma Valkas
novada Ērăemes pagastā „Pauguržēguri”, izsole, kuras gaita tika protokolēta noformējot izsoles protokolus
atsevišėi par katru zemes vienību. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2013.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 2.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma, un Ħemot vērā 2013.gada 28.maijā notikušās izsoles rezultātus (protokols
Nr.3), kā arī to, ka SIA „Oši V” saskaĦā ar 2013.gada 22.oktobra IzziĦu Apliecinājumu par vēlmi iegūt izsolē
nosolīto zemes gabalu un ir veicis maksājumu par objekta pirkumu Ls 17 900.00 (septiĦpadsmit tūkstoši deviĦi
simti latu) apmērā, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis,
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ērăemes pagastā „Pauguržēguri” izsoles rezultātus par zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu: 9452 007 0071, platība 9.7 ha, nosakot par izsoles uzvarētāju attiecībā uz minēto
zemes gabalu - SIA „OŠI V”, reăistrācijas Nr. ***.
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „Oši V”, reăistrācijas Nr.***, par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu:
9452 007 0071, platība 9.7 ha, kas tiks atdalīts no nekustamā īpašuma „Pauguržēguri”, Ērăemes pagastā.
3. Uzdot Valkas novada domes juristei sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu pirkuma līgumu.
4. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pauguržēguri”, Ērăemes pagastā, kadastra numurs 9452 009 0125 zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 007 0071, platība 9.7 ha saglabājot tam noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi un piešėirot jaunu nosaukumu: „Žagari”, Ērăemes pagasts, Valkas novads.
13.§
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Lejassilmājas” atsavināšanu
___________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 11.novembrī
iesniegto iesniegumu par nekustamā īpašuma „Lejassilmājas”, Valkas pagastā atsavināšanu. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2013.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 3.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daĜas 3.punkta, 8.punkta; 5.panta 4.daĜas, 37.panta 4.daĜas un
44.panta; likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daĜas, 28.panta 1.daĜas; likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 1. un
2.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”; likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka
ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas
spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes,
ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta

2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punkta, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa,
A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns,
I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Sadalīt nekustamo īpašumu „Lejassilmājas”, kadastra numurs 9488 006 0052, kas atrodas Valkas novada
Valkas pagastā, atdalot no tā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0427, platība 2.92 ha,
piešėirot atdalītajam zemes gabalam jaunu nosaukumu: “Lejassilmājas 1”, Valkas pagasts, Valkas novads un
saglabājot zemes gabalam reăistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērėi.
2. Slēgt Vienošanos ar *** par grozījumiem 2007.gada 18.septembrī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.119,
izslēdzot no nomas līguma zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0052, platība 0.5 ha, uz kura
atrodas JeĜenai Verbecai piederošs ēku īpašums.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar *** par zemes gabalu „Lejassilmājas”, kadastra apzīmējums 9488 006 0052,
platība 0.5 ha.
4. Turpināt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Lejassilmājas”, kadastra apzīmējums 9488 006 0052, platība
0.5 ha, kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
5. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un
organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
14.§
Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvēta zemes gabala
Valkā, Valmieras iela 5 atsavināšanai
__________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot *** (***), personas kods ***, dzīvo *** iela **, Baranoviči, Baltkrievija, 2013.gada 16.oktobrī
iesniegto iesniegumu par zemes gabala Valkā, Valmieras iela 5, ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0118,
nodošanu atsavināšanai. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2013.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 4.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta 1.daĜas
1.punkta un tā paša panta 2.daĜas; Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.640 „Noteikumi par
pilsētas zemes izpirkšanas reăistrā ierakstāmajām ziĦām un reăistra vešanas kārtību”, likuma „Par zemes
1
lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta 1.daĜas 10.punkta un 33.panta 2 .daĜas; Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” V.daĜas, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 6.daĜas, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IekĜaut Valkas pilsētas zemes izpirkšanas reăistrā ar kārtas numuru 232, Valkas pilsētas domes Zemes
komisijas atzinumu Nr.697, par *** pieteikumu ½ (viena puse) domājamās daĜas no zemes gabala Valkā,
Valmieras ielā 5, kadastra apzīmējums 9401 004 0118, izpirkšanu.
Noteikt, ka *** zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu Valkā, Valmieras iela 5, ar kadastra
apzīmējumu 9401 004 0118 platība 0.2825 ha ir izbeigtas no 2008.gada 1.septembra.
Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā minētā ½ domājamās daĜas no zemes gabals piekrīt Valkas novada
pašvaldībai saskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 6.daĜu, un reăistrējams zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
Slēgt nomas līgumu ar *** (***) par ½ domājamās daĜas no apbūvēta zemes gabala Valkā, Valmieras iela
5, kadastra apzīmējums 9401 004 0118, platība 0.2825 ha, nosakot nomas līguma termiĦu 10 gadi.
Noteikt, ka Minimālā nomas maksa par zemes gabalu Valmieras iela 5, Valka, ar apbūves tiesībām ir 28
eiro gadā, ja aprēėinātā nomas maksa (1.5% no zemes gabala kadastrālās vērtības) ir mazāka nekā 28
eiro gadā.
Uzsākt pašvaldībai piekrītošās ½ domājamās daĜas no zemes gabala Valkā, Valmieras iela 5, kadastra
apzīmējums 9401 004 0118, kopējā platība 0.2825 ha, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā
īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Reăistrēt šī lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala ½ domājamo daĜu zemesgrāmatā uz Valkas novada
domes vārda.
Pēc zemes gabala reăistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma
novērtēšanu.
15.§

Par noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un
atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekĜu izlietošana Valkas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
____________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā
minētās personas iesniedz pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumu, tiek izskatīti saĦemtie atsavināšanas
ierosinājumi, tiek pieĦemts lēmums par valsts vai pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai vai
ierosinājuma noraidīšanu un tiek atcelts lēmums par nodošanu atsavināšanai.
Attiecībā uz pašvaldības mantas atsavināšanas izdevumu apmēra noteikšanu un kārtību, kādā
atsavināšanā iegūtos līdzekĜus ieskaita pašvaldības budžetā atsavinot pašvaldības zemi, nepastāv tiesiskais
regulējums.
Lai noteiktu vienotu kārtību pašvaldības mantas atsavināšanas izdevumu apmēra noteikšanā un kārtību,
kādā atsavināšanā iegūtos līdzekĜus ieskaita pašvaldības budžetā, ir izstrādāti noteikumi „Par pašvaldības
mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā pašvaldības mantas atsavināšanā iegūtie līdzekĜi
ieskaitāmi budžetā.”
Noteikumi nosaka atsavināšanas izdevumu apmēra noteikšanu un kārtību kādā atsavināšanā iegūtos
līdzekĜus ieskaita Valkas novada pašvaldības budžetā atsavinot pašvaldības zemi Valkas novadā, saskaĦā ar
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu un
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2013.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 5.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daĜas, 2006.gada 30.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.425
“Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 26.punkta, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis,
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, V.ZariĦš), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Noteikumus Nr.6 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas
process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekĜu izlietošana Valkas novada pašvaldībā”.
2. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.

2013.gada 28.novembrī

NOTEIKUMI
Valkā

Nr.6
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013. gada 28.novembra sēdes lēmumu
( protokols Nr.21, 15.§)

Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un
atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekĜu izlietošana Valkas novada pašvaldībā
Izdoti pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturto daĜu
2006.gada 30.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.425
“Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta”
26.punktu

1. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu un
atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekĜu izlietošana Valkas novada pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi),
nosaka kārtību, kādā notiek Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process,
kuru ierosinājušas Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daĜā norādītās
personas, un kā tiek izlietoti atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekĜi.
2. Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana, reăistrācija un izskatīšana
2. Atsavināšanas ierosinājumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (turpmāk tekstā – likums)
norādītās tiesīgās personas var iesniegt Valkas novada domē.
3. Personas atsavināšanas ierosinājumu reăistrē Valkas novada domē, Attīstības un plānošanas nodaĜā
norādot atsavināmā nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru.
4. SaĦemot atsavināšanas ierosinājumu pašvaldība pārliecinās vai:

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

4.1. iesniegtajā ierosinājumā ir ietverta Ministru kabineta noteikumos Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, turpmāk – MK noteikumi, norādītā informācija;
4.2. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienoti MK noteikumos norādītie dokumenti, kas pierāda personas
tiesības iegūt nekustamo īpašumu;
4.3. nekustamais īpašums, kura atsavināšana ierosināta, ir reăistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda.
Atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanas termiĦam tiek piemērotas Administratīvā procesa likuma
normas.
Gadījumā, ja konstatē, ka atsavināšanas ierosinājumā nav iekĜauta visa informācija un nav iesniegti visi
nepieciešamie dokumenti, ierosinātājam tiek pieprasīta papildus informācija un iztrūkstošie dokumenti.
Gadījumā, kad atsavināmais nekustamais īpašums nav reăistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,
Valkas novada dome pieĦem lēmumu par ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
Atbilstoši Valkas novada domes lēmumam Attīstības un plānošanas nodaĜas Teritorijas plānošanas daĜa
veic darbības nekustamā īpašuma reăistrācijai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Pašvaldībai
nekustamā īpašuma reăistrācija zemesgrāmatā jāveic 1 (gada) laikā no ierosinājuma un visu MK
noteikumos norādīto dokumentu saĦemšanas brīža.
Pēc atsavināmā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanas un zemesgrāmatu apliecības saĦemšanas,
ierosinājums tiek virzīts tālākai tā izskatīšanai atbilstoši šo noteikumu 10.punktam.
Ja atsavināšanas ierosinājums atbilst Ministru kabineta noteikumu prasībām, tam pievienoti visi
nepieciešamie dokumenti un atsavināmā nekustamā īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, Attīstības un plānošanas nodaĜas Teritorijas plānošanas daĜa sagatavo lēmuma
projektu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
Ja ierosinātājs Ministru kabineta noteikumu 4.1.punktā un 4.2.punktā pieprasīto informāciju un
dokumentus nav iesniedzis sešu mēnešu laikā pēc atsavināšanas ierosinājuma iesniegšanas, Attīstības
un plānošanas nodaĜas Teritorijas plānošanas daĜa sagatavo lēmuma projektu par atteikumu izskatīt
atsavināšanas ierosinājumu.
Pamatojoties uz sagatavoto lēmuma projektu Valkas novada dome izskata un pieĦem lēmumu par
nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai atteikumu izskatīt atsavināšanas ierosinājumu.
Pašvaldība, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ievēro pašvaldības līdzekĜu lietderīgas
izmantošanas principu un izvēlas sertificētu vērtētāju.
Nosakot atsavināmā nekustamā īpašuma nosacīto cenu cenā iekĜauj arī:
14.1. izdevumus par nekustamā īpašuma uzmērīšanu, zemes robežu plāna izgatavošanu;
14.2. izdevumus par kadastra izziĦas saĦemšanu un par nekustamā īpašuma reăistrāciju zemesgrāmatā;
14.3. izdevumus par nekustamā īpašuma novērtēšanu u.c.
Valkas novada dome ar lēmumu apstiprina nosacīto cenu un nosaka maksāšanas līdzekĜus par
nekustamo īpašumu.
Pamatojoties uz domes pieĦemto lēmumu, Attīstības un plānošanas nodaĜas Teritorijas plānošanas daĜa
mēneša laikā izsūta atsavināšanas ierosinātājam PaziĦojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu (klāt
pievienojot arī attiecīgo pašvaldības lēmumu) par nosacīto cenu un lūgumu četru mēnešu laikā no
paziĦojuma saĦemšanas dienas sniegt atbildi - Apliecinājumu, norādot izvēlēto samaksas veidu:
16.1. veikt samaksu uzreiz, veicot samaksu par visa Objekta nosacīto cenu divu mēneša laikā no
Pirkuma līguma parakstīšanas dienas;
16.2. veikt samaksu ar atlikto maksājumu norādītā termiĦā (nepārsniedzot 5 gadus) no pirkuma līguma
noslēgšanas dienas, iemaksājot avansu 10% apmērā no pirkuma maksas.
SaĦemot no atsavināšanas ierosinātāja Apliecinājumu - piekrišanu atsavināt (nopirkt) attiecīgo nekustamo
īpašumu, tiks sagatavots Pirkuma līguma projekts un kopā ar Uzaicinājumu nosūtīts atsavinātājam.
Pēc pirkuma līguma projekta un Uzaicinājuma saĦemšanas Atsavinātājam mēneša laikā jāierodas Domē
un jāparaksta Pirkuma līgums.
Pēc Pirkuma līguma parastīšanas tiek sagatavots rēėins, kurš noteiktajā terminā ir jāapmaksā un
jāiesniedz domei pirkuma maksas samaksu apliecinoša dokumenta oriăināls vai avansa samaksu
apliecinoša dokumenta oriăināls.
Visas pirkuma maksas samaksu apliecinoša dokumenta oriăināla vai avansa samaksu apliecinoša
dokumenta oriăināla iesniegšanas diena tiek uzskatīta par pirkuma līguma spēkā stāšanās dienu.
Pēc visu augstāk minēto dokumentu iesniegšanas, Dome sagatavo nostiprinājuma lūgumu iesniegšanai
zemesgrāmatā.
Ja Atsavinātājs pēc šo noteikumu 16.punktā minētā PaziĦojuma saĦemšanas četru mēnešu laikā
nesniedz atbildi, Valkas novada dome atceĜ lēmumu par nosacītās cenas apstiprināšanu un tiek turpināts
iepriekš noslēgtais zemes nomas līgums.
Ja persona sniedz atbildi un lūdz noslēgt pirkuma līgumu pēc 4 mēnešu noteiktā termiĦa, attiecīgā
zemesgabala novērtēšana tiek organizēta tikai pēc tam kad persona iemaksājusi avansu 10% apmērā no
iepriekšējās atsavināšanas paziĦojumā norādītās pirkuma maksas.
Sludinājums par pašvaldības mantas pārdošanu nav publicējams un izsole nav rīkojama, ja nekustamo
īpašumu atsavina bijušajam zemes lietotājam vai ēku īpašniekam atbilstoši Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daĜai.
3. Atsavināšanas procesa finansēšana un atsavināšanas rezultātā
iegūto līdzekĜu sadalījums un izlietošana

25. Ar atsavināšanu saistītos izdevumus sedz no Valkas novada domes budžeta līdzekĜiem.
26. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekĜus, atsavināšanas ierosinātājs
ieskaita Valkas novada pašvaldības kontā.
4. Nobeiguma noteikumi
27. Atsavināšanas iesniegumus, kuri iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un par kuriem vēl nav
pieĦemts Valkas novada domes lēmums par atsavināšanas cenas noteikšanu, izskata šo noteikumu
noteiktajā kārtībā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

16.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Valkā, Meža ielā 2C nodošanu valstij bez atlīdzības
_____________________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome jau 2012.gada 13.jūlijā nosūtīja AS „Sadales tīkli” vēstuli, kurā pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 2.daĜu, piedāvāja pārĦemt īpašumā bez atlīdzības
Valkas novada domei piederošo nekustamo īpašumu Valkā, Meža ielā 2C, kadastra numurs 9401 007 5107.
2013.gada 7.novembrī ir saĦemts Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas, juridiskā adrese Brīvības
ielā 55, Rīga, vēstule, kurā ir norādīts, ja pašvaldība vēlas nodot minēto objektu valsts īpašumā par to ir
jāpieĦem lēmums.
2
2
Nekustamais īpašums Valkā, Meža ielā 2C, ar kopējo platību 86m (astoĦdesmit seši m ), ar kadastra
2
numuru 9401 007 5107, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 007 5107, 86 m platībā un
uz zemes gabala atrodošos nedzīvojamo ēku (transformatora punkts T-3177) ar kadastra apzīmējumu 9401
007 5107 001. SaskaĦā ar Nekustamais īpašums ir reăistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.1000 0044 3636, uz Valkas novada pašvaldības vārda.
SaskaĦā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Valkas novada teritorijas plānojuma
grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas noteikumi” (apstiprināts ar 26.05.2011. Valkas novada domes
lēmumu (protokols Nr.6, 6.§. Publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2011.gada 9.jūnijā)), zemes gabals
atrodas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijā. Zemes gabalam noteikts nekustamā īpašuma lietošanas
mērėis - maăistrālo elektropārvades un sakaru līniju un maăistrālajiem naftas, naftas produktu, ėīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruĜvadiem saistītā apbūve (kods 1201).
Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.pants nosaka, ka
pašvaldībām, jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem un mantu lietderīgi. Pašvaldības funkcijas nav apsaimniekot
transformatora punktu.
Pamatojoties uz augstākminēto un izsverot nekustamā īpašuma nodošanas lietderību, Ħemot 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.daĜas un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punkta, kas nosaka vietējas pašvaldības domes kompetenci
īpašuma atsavināšanas jautājumos, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa,
A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns,
V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai bez atlīdzības nekustamo īpašumu Valkā, Meža ielā 2C,
2
platība 86 m , kadastra numuru 9401 007 5107, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
2
9401 007 5107, 86m platībā un uz zemes gabala atrodošos nedzīvojamo ēku (transformatora punkts T3177) ar kadastra apzīmējumu 9401 007 5107 001.
17.§
Par Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam aktualizāciju un
Valkas novada ilgstspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam
gala redakcijas projekta nodošanu plānošanas reăionam atzinuma saĦemšanai
_________________________________________________________________________
(K.SalniĦa, V.A.Krauklis)
Attīstības programma ir pamats vietējās pašvaldības rīcību un investīciju mērėtiecīgai plānošanai un valsts
atbalsta plānošanai vietējā līmenī. Attīstības programma var kalpot arī par pamatu vietējo un ārvalstu
investīciju piesaistei, jo investori nevēlas ieguldīt līdzekĜus teritorijās, par kuru attīstību nav skaidra priekšstata,
kur ir nedroša un nesagatavota vide investīcijām, jo situācija laika gaitā var būtiski mainīties.
SaskaĦā ar 2013.gada 25.aprīĜa Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 5.§) „Par Valkas
novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam aktualizāciju”, ar kuru tika apstiprināts darba uzdevums,
tika uzsākta „Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizācija” 1.redakcija, kuru
atbilstoši pašvaldības ilgtermiĦa attīstības dokumentos definētajiem stratēăiskajiem mērėiem un prioritātēm
veido vairāku daĜu kopums:

1) Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana).
2) Stratēăiskās daĜa.
3) Attīstības programmas rīcības plāns.
4) Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns.
Pamatojoties uz to, ka attīstības programmas stratēăiskajā daĜā noteiktie mērėi un Rīcības plāns vairs nav
aktuāls un ir novecojis, daudzi projekti ir uzsākti un realizēti, tika aktualizēta Valkas novada attīstības
programmas 2010-2016.gadam stratēăiskā daĜa.
SaskaĦā ar 2013.gada 25.aprīĜa Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 4.§) „Par Valkas
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu”, ar kuru tika apstiprināts
darba uzdevums, tika uzsākta Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēăija 2013.-2037.gadam (turpmāk
IAS) izstrāde. IAS ir plānošanas dokuments, kurš nosaka novada ilgtermiĦa attīstības virzienus, mērėus,
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvas struktūru. IAS ietver šādas sadaĜas:
1) Pašreizējās situācijas analīze (analīzes kopsavilkums);
2) Stratēăiskā daĜa, kurā definēts ilgtermiĦa attīstības redzējums (vīzija), stratēăiskie mērėi, ilgtermiĦa
prioritātes un specializācija (perspektīvie uzĦēmējdarbības virzieni).
3) Telpiskās attīstības perspektīva, kura ietver grafiski attēlotu teritorijas telpisko struktūru un vēlamās
ilgtermiĦa izmaiĦas.
4) Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.
SaskaĦā ar 2013.gada 26.septembra Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.19.
13.§.) “Par Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam un aktualizētās Valkas novada
attīstības programmas 2010.-2016.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai”,
tika nolemts plānošanas dokumentu 1.redakcijas nodot sabiedriskai apspriešanai, organizējot sabiedriskās
apspriedes pasākumus.
PaziĦojumi par plānošanas dokumentu 1.redakciju publisko apspriešanu tika publicēti mājas lapā
www.valka.lv, vietējā laikrakstā „ZiemeĜlatvija” un „Valkas Novada Vēstis”. Publiskā apspriešana ilga laika
posmā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 29.oktobrim, tai skaitā tika noorganizētas 7 sabiedriskās
apspriedes sanāksmes.
Attīstības un plānošanas nodaĜa ir apkopojusi sabiedriskajās apspriedēs izteiktos priekšlikumus, labojumus
un ierosinājumus, sagatavojot Valkas novada aktualizētās attīstības programmas 2010. –
2016.gadam gala redakcijas projektu un Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas
projektu. Ar 2013.gada 15.oktobra Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr.51 (saĦemts un reăistrēts
Valkas novada domē 15.10.2013. Nr.1166), tika nolemts nepiemērot stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūru Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijai 2013.-2037.gadam un Valkas novada aktualizētajai
attīstības programmai 2010.-2016.gadam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 1.punktu un 21.pantu, saskaĦā ar
2008.gada 8.maija Attīstības plānošanas sistēmas likumu un 2011.gada 13.oktobra Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.panta 1.punktu, 21.pantu un 22.pantu ir izstrādāta Valkas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēăija 2013.- 2037.gadam gala redakcijas projekts un aktualizētās Valkas novada attīstības programmas
2010.-2016.gadam gala redakcijas projekts.
ĥemot vērā augstāk minēto un saskaĦā ar 2013.gada 28.oktobra Vidzemes plānošanas reăiona atzinumu
„Par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam 1.redakciju” (saĦemts un reăistrēts
Valkas novada domē 28.10.2013. Nr.1230), Valkas novada dome ir veikusi nepieciešamos labojumus un
precizējumus.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Attīstības lietu komitejas 2013.gada 14.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.1, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daĜas
1.punkta, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, Ministru kabineta 2012.gada
16.oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
4.1.daĜas 68.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas procesā”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa,
A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns,
V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt aktualizētās Valkas novada attīstības programmas gala redakcijas projektu – „Valkas novada
attīstības programma 2010. – 2016.gadam (ar 2013.gada grozījumiem)” (pielikumā).
2. Apstiprināt Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas projektu
(pielikumā).
3. Nodot Valkas novada aktualizētās Attīstības programmas 2010.-2016. (ar 2013.gada grozījumiem) gala
redakcijas projektu Vidzemes plānošanas reăionam atzinuma saĦemšanai.
4. Nodot Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas projektu
Vidzemes plānošanas reăionam atzinuma saĦemšanai.
5. Lēmumu par aktualizētās Attīstības programmas 2010.-2016. (ar 2013.gada grozījumiem) gala redakcijas
projektu un Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas projektu
publicēt novada mājas lapā www.valka.lv.
6. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja Gunta Smane.
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
18.§
Par līdzekĜu piešėiršanu
__________________________
(I.GRANDAVA )
Valkas novada dome ir saĦēmusi iesniegumu no Nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” ar lūgumu atbalstīt
grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanu un izdošanu krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur palika tēvi”
veidošanu.
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 8.novembra
sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 2.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 5.punkta un
21.panta 1.daĜas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis,
A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks,
V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešėirt Ls 200,- (divi simti lati) Nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni” grāmatas „Sibīrijas bērni”
tulkošanai un izdošanai krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur palika tēvi” veidošanai.
2. Veikt attiecīgos grozījumus Valkas novada domes pamatbudžetā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaĜas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
5. Lēmums stājas spēkā ar pieĦemšanas brīdi.
19.§
*** iesnieguma izskatīšana
___________________________________
(N.Dubrovska)
Valkas novada dome ir saĦēmusi iesniegumu no ***, kura lūdz Valkas novada domi piešėirt brīvpusdienas
un segt ceĜa izdevumus viĦas dēlam ***, kurš mācās Smiltenes ăimnāzijā un no mācībām brīvajā laikā
trenējas futbolā Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolā.
Valkas novada 2012.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.22 „Par sociālās palīdzības pabalstu
piešėiršanu Valkas novada pašvaldībā” 22.punkts nosaka, ka ēdināšanas pabalsts tiek piešėirts trūcīgām
ăimenēm, kuru bērni apmeklē Valkas novada izglītības iestādes vai mācās profesionālās izglītības iestādes
dienas nodaĜā un nestrādā. Līdz ar to konkrētajā gadījumā neizpildās divi būtiski nosacījumi – ăimenei nav
piešėirts trūcīgas ăimenes statuss, kā arī *** nemācās Valkas novada izglītības iestādē vai profesionālās
izglītības iestādes dienas nodaĜā.
SaskaĦā ar 2009.gada 4.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.punktu
ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9.klase) izglītojamiem ir
tiesības saĦemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību
gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaĜ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā. SaskaĦā ar minēto noteikumu 10.punktu ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās
izglītības iestādēs (klātienes 10.–12.klase) izglītojamiem ir tiesības saĦemt kompensāciju 50 % apmērā par
braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un
atpakaĜ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Tā kā *** mācās Smiltenes ăimnāzijā, tad Valkas novada pašvaldība par viĦa izglītošanu maksā
Smiltenes novada domei savstarpējos norēėinus (Ls 42.48 mēnesī) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 8.novembra
sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 3.§) un Sociālo lietu komitejas 2013.gada 7.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 2.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, Valkas novada
2012.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.22 „Par sociālās palīdzības pabalstu piešėiršanu Valkas
novada pašvaldībā” 22.punkta un 2009.gada 4.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.872 „Noteikumi par
pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”
9. un 10.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis,
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav,
ATTURAS – 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atteikt piešėirt brīvpusdienas un neapmaksāt ceĜa izdevumus uz izglītības iestādi ***, kurš mācās
Smiltenes ăimnāzijā.
20.§
Par BMX trases celtniecību Valkas novadā

___________________________________________
(V.A.KRAUKLIS)
Dome izskata Latvijas RiteĦbraukšanas Federācijas iesniegumu par iespējamo BMX trases celtniecību
Valkas novadā, kurā federācija piedāvā 3 sertificētus BMX trases noteikumu variantus.
Izglītības, kultūras un sporta komiteja atbalsta 2.variantu, par nacionālā līmeĦa sacensību organizēšanai
atbilstošu BMX trasi. Piemērotākā vieta trases būvniecībai varētu būt Valkas pagasts SēĜi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada
8.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 4.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas
6.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis,
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt un perspektīvā risināt jautājumu par BMX trases būvniecību Valkas novadā.
2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes priekšsēdētājs.
3. Par pieĦemto lēmumu rakstiski informēt Latvijas RiteĦbraukšanas Federāciju (Grostonas iela 6b, Rīga,
LV-1013).
21.§
Par izdevumu „LATVIJA.FESTIVĀLI.2014”
________________________________________
(L.Lāne)
Dome izskata nodibinājuma „KārĜa fonds” piedāvājumu Valkas novadam publicēties izdevumā
„LATVIJA.FESTIVĀLI.2014”. Izdevums ir pasākumu kalendārs par notikumiem novadā. Dalības maksa par
informācijas ievietošanu Ls 150. Samaksu var veikt līdz 2014.gada 1.februārim.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada
8.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 6.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Ikšelis, M.Stabulniece,
V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt
Valkas
novada
informācijas
par
notikumiem
novadā
ievietošanu
„LATVIJA.FESTIVĀLI.2014”, piešėirot Ls 150, samaksu veicot līdz 2014.gada 1.februārim.
2. Par lēmuma izpildi atbild kultūras darba organizatore L.Lāne.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.

izdevumā

22.§
Saistošo noteikumu Nr.46 „Par aizgādĦa pabalstu” apstiprināšana
___________________________________________________________
(A.Jurjāne, K.Briedis)
Dome ir saĦēmusi bāriĦtiesas priekšsēdētāja iesniegumu, kur aprakstīta problēma atrast aizgādĦus
personām, kurām ar tiesas spriedumu ierobežota rīcībspēja un kurām nav radinieku, kas piekristu uzĦemties
aizgādĦa pienākumus. Pēc Tiesībsarga aizrādījumiem arī aprūpes centru darbinieki vairs nepiekrīt uzĦemties
aizgādĦa pienākumus. Lielākoties personām ar ierobežotu rīcībspēju nav mantas, no kuras atmaksāt aizgādĦa
izdevumus, kā to paredz Civillikuma 307.pants, līdz ar to izdevumi, kas radušies pildot aizgādĦa pienākumus,
netiek kompensēti.
Pašlaik bāriĦtiesas lietvedībā atrodas 15 aizgādnības lietas par personām ar ierobežotu rīcībspēju, no tām
12 personas atrodas kādā no Valsts sociālās aprūpes centriem, 3 – ăimenē.
Vairākās pašvaldībās ir pieĦemti saistošie noteikumi par pabalstu personām, kas pilda aizgādĦa
pienākumus. BāriĦtiesa lūdz domi izvērtēt iespēju arī Valkas novadā paredzēt pabalstu aizgādĦiem par viĦu
pienākumu pildīšanu.
Dome izskata saistošo noteikumu „Par aizgādĦa pabalstu” projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Sociālo lietu komitejas 2013.gada 7.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.5,1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 8.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.46 „Par aizgādĦa pabalstu”.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reăionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus pēc to reăistrēšanas Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijā publicēt
laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv.
4. Ieplānot budžetā papildus izdevumus sakarā ar saistošajiem noteikumiem EUR 3500,- apmērā
5. Par lēmuma 1.un 2.punkta izpildi atbild kancelejas vadītājs.
6. Par lēmuma 4.punkta izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaĜas vadītājs.
7. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.

SAISTOŠIE
2013.gada 28.novembrī

NOTEIKUMI

Valkā

Nr.46
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013.gada 28.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.21, 22.§)

Par aizgādĦa pabalstu
Izdoti saskaĦā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmā daĜas 8.punktu

I. Vispārīgie nosacījumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešėirts pašvaldības pabalsts aizgādĦiem un pagaidu
aizgādĦiem.
2. Tiesības saĦemt pabalstu ir personai, kuru Valkas novada bāriĦtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu
aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju (turpmāk – aizgādnis).
3. Valkas novada bāriĦtiesa, ieceĜot aizgādni, rakstveidā informē šo personu par tiesībām saĦemt aizgādĦa
pabalstu.
4. Pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošo personu mēnesī ir:
4.1. EUR 30,00, ja aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai
ārstniecības iestādē;
4.2. EUR 15,00, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai
ārstniecības iestādē.
II. Pabalsta piešėiršanas un izmaksāšanas kārtība
5. Lai saĦemtu pabalstu, aizgādnis vēršas Valkas novada Sociālajā dienestā, uzrāda tās atbildīgajam
darbiniekam personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu, kurā
norāda konta numuru, uz kuru pārskaitīt pabalstu.
6. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešėiršanu vai atteikumu piešėirt pabalstu aizgādnim desmit
darba dienu laikā paziĦo rakstveidā, norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
7. Pabalsts pieprasāms 12 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas (pieĦemts lēmums par personas
iecelšanu par aizgādni), par laika periodu, sākot no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Ja šis
termiĦš nokavēts, pabalstu izmaksā tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem, skaitot no pabalsta
pieprasīšanas dienas.
8. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam atbilstoši šo saistošo
noteikumu 4.punktā noteiktā pabalsta apmēram.
9. Pabalstu pamatojoties uz Sociālā dienesta vadītāja apstiprinātu sarakstu, Valkas novada domes
Grāmatvedības un finanšu nodaĜa izmaksā aizgādnim reizi mēnesī, pārskaitot to uz aizgādĦa norādīto
kontu par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 5.datumam no pašvaldības budžeta līdzekĜiem.
10. Aizgādnis, kuram piešėirts pabalsts, nekavējoties informē Sociālo dienestu un bāriĦtiesu gadījumos, kad
aizgādnībā esoša persona:
10.1. mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Valkas novada administratīvās teritorijas vai Latvijas
Republikas teritorijas;
10.2. ievietota specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ilgstoši atrodas ārstniecības iestādē;
10.3. atgriezusies ăimenē no specializētā sociālās aprūpes centra vai ilgstošas atrašanās ārstniecības
iestādē;
10.4. mirusi.
11. Ja aizgādnis šo saistošo noteikumu 10.2. un 10.4.apakšpunktā un 12.punktā minētos nosacījumus nav
pildījis, bet ir saĦēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums pārmaksāto pabalsta summu Sociālajam
dienestam atmaksāt labprātīgi. Ja aizgādnis to neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceĜā.

12. Aizgādnim līdz kārtējā gada 1.februārim jāiesniedz bāriĦtiesā norēėins par iepriekšējā gada aizgādnības
pārvaldību.
13. Ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1.februārim nav iesniedzis bāriĦtiesā norēėinu par iepriekšējā gada
aizgādnības pārvaldību, bāriĦtiesas atbildīgais darbinieks par to nekavējoties informē Sociālā dienesta
atbildīgo darbinieku, un pabalsta izmaksas tiek aizturētas.
14. Pabalsta izmaksu aizgādnim atjauno pēc bāriĦtiesas atbildīgā darbinieka informācijas sniegšanas Sociālā
dienesta atbildīgajam darbiniekam par norēėina par aizgādnības pārvaldību saĦemšanu. Ja norēėina par
aizgādnības pārvaldību iesniegšana tiek kavēta ilgāk par trim mēnešiem, pabalsta izmaksa tiek atsākta
tikai no norēėina iesniegšanas dienas, anulējot aizturēto pabalstu summu.
15. Ja aizgādnis laikus nav saĦēmis piešėirto pabalstu bāriĦtiesas vai Sociālā dienesta vainas dēĜ, to izmaksā
aizgādnim bez termiĦa ierobežojuma.
16. Pabalsta izmaksu Sociālais dienests pārtrauc vai izbeidz:
16.1 ja bāriĦtiesa pieĦēmusi lēmumu par aizgādĦa:
16.1.1. atcelšanu no pienākumu pildīšanas;
16.1.2. atstādināšanu uz laiku no aizgādĦa pienākumu pildīšanas;
16.1.3. atlaišanu no aizgādĦa pienākumu pildīšanas;
16.2. mirusi aizgādnībā esošā persona;
16.3. miris aizgādnis.
17. BāriĦtiesa nekavējoties informē Sociālo dienestu par šo saistošo noteikumu 16.punktā minētā lēmuma
pieĦemšanu.
III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
18. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Valkas novada domē.
19. Valkas novada domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājums
20. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

23.§
Par stipendijas piešėiršanu ***
_______________________________________________
(V.A.Krauklis)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 27.septembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.2
“Kārtība, kādā Valkas novada dome piešėir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”, tika izsludināts
konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši,
kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās specialitātes – sporta skolotājs/treneris, mūzikas
pedagogs, vispārējās izglītības skolotājs ar specializāciju bioloăija un/vai ėīmija, fizioterapeits, cita novadam
nepieciešamā specialitāte. Stipendijai dokumentus iesniedza 11 pretendenti. Stipendiju piešėiršanas komisija
izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka Valkas novada domes stipendiju piešėiršanas Kārtībā
noteiktajām prasībām atbilst *** iesniegums. ViĦa ir Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības akadēmijas Cēsu
filiāles studiju programmas “Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” nepilna laika 2.kursa studente. Papildus
mācībām strādā Valkas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē “PasaciĦa” par muzikālo audzinātāju un Valkas
ăimnāzijā par mūzikas pedagogu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa,
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešėirt ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, Valkas novada
stipendiju citā novadam nepieciešamā specialitātē.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešėiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2012.gada 27.septembrī
apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.2 “Kārtība, kādā Valkas novada dome piešėir stipendijas studējošajiem
novada jauniešiem”.
24.§
Par stipendijas piešėiršanu ***
________________________________
(V.A.Krauklis)

Pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 27.septembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.2
“Kārtība, kādā Valkas novada dome piešėir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”, tika izsludināts
konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši,
kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās specialitātes – sporta skolotājs/treneris, mūzikas
pedagogs, vispārējās izglītības skolotājs ar specializāciju bioloăija un/vai ėīmija, fizioterapeits, cita novadam
nepieciešamā specialitāte. Stipendijai dokumentus iesniedza 11 pretendenti. Stipendiju piešėiršanas komisija
izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka Valkas novada domes stipendiju piešėiršanas Kārtībā
noteiktajām prasībām atbilst *** iesniegums. ViĦa ir Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas, studiju
programmas “Izglītības un sporta darba speciālists” volejbola trenere, pilna laika 1.kursa studente un Latvijas
Universitātes studiju programmas “Sociālais pedagogs”, pilna laika 3-semestra studente.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece,
V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešėirt ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, Valkas novada
stipendiju sporta skolotājs/treneris specialitātē.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešėiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2012.gada 27.septembrī
apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.2 “Kārtība, kādā Valkas novada dome piešėir stipendijas studējošajiem
novada jauniešiem”.
25.§
Par stipendijas piešėiršanu ***
___________________________
(V.A.Krauklis)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 27.septembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.2
“Kārtība, kādā Valkas novada dome piešėir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”, tika izsludināts
konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši,
kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās specialitātes – sporta skolotājs/treneris, mūzikas
pedagogs, vispārējās izglītības skolotājs ar specializāciju bioloăija un/vai ėīmija, fizioterapeits, cita novadam
nepieciešamā specialitāte. Stipendijai dokumentus iesniedza 11 pretendenti. Stipendiju piešėiršanas komisija
izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka Valkas novada domes stipendiju piešėiršanas Kārtībā
noteiktajām prasībām atbilst *** iesniegums. ViĦa ir Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas, studiju
programmas “Sporta Zinātne”, vecākais treneris (vieglatlētika) un sporta skolotājs, pilna laika 2.kursa
studente.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece,
V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešėirt ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, Valkas novada
stipendiju sporta skolotājs/treneris specialitātē.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešėiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2012.gada 27.septembrī
apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.2 “Kārtība, kādā Valkas novada dome piešėir stipendijas studējošajiem
novada jauniešiem”.
26.§
Par stipendijas piešėiršanu ***
_____________________________
(V.A.Krauklis)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 27.septembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.2
“Kārtība, kādā Valkas novada dome piešėir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”, tika izsludināts
konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši,
kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās specialitātes – sporta skolotājs/treneris, mūzikas
pedagogs, vispārējās izglītības skolotājs ar specializāciju bioloăija un/vai ėīmija, fizioterapeits, cita novadam
nepieciešamā specialitāte. Stipendijai dokumentus iesniedza 11 pretendenti. Stipendiju piešėiršanas komisija
izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka Valkas novada domes stipendiju piešėiršanas Kārtībā
noteiktajām prasībām atbilst *** iesniegums. ViĦš ir Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas, studiju
programmas “Sporta zinātne”, vecākais treneris (florbolā) un sporta skolotājs, pilna laika 2.kursa students.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa,

A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešėirt ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, Valkas novada
stipendiju sporta skolotājs/florbola treneris specialitātē.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešėiršanu atbilstoši Valkas novada domes apstiprinātajai “Kārtība,
kādā Valkas novada dome piešėir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”.
27.§
DzīvokĜu jautājumu izskatīšana
_________________________________
(V.A.Krauklis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokĜu palīdzības jautājumos, Ħemot vērā Valkas novada
domes DzīvokĜu komisijas 2013.gada 21.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12 ), vadoties no likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 9.punkta, 21.panta 1.daĜas 23.punkta, likuma “Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu
risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daĜas 1.punkta, 14., 15.pantiem, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ė i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reăistrēts dzīvokĜu palīdzības I kārtas
reăistrā, 1-istabas dzīvokli Tirgus ielā 12-31, Valkā, 4.stāvs, kopējā platība 26,3 m², dzīvojamā platība
17,4 m², dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe – daĜēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” ( Valkā, Rīgas ielā 22 ).
Maksa par ūdeni tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu.
2. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reăistrēts dzīvokĜu palīdzības I kārtas
reăistrā, 1- istabas dzīvokli VaroĦu ielā 36 - 8, Valkā , 2.stāvs, kopējā platība 35,0 m², dzīvojamā
2
platība 17,3 m , dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).
Maksa par ūdeni tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu.
3. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta Ērăemes pagasts, „***”, reăistrēta dzīvokĜu palīdzības I kārtas
2
reăistrā, 1- istabas dzīvokli Tirgus ielā 12–29, Valkā, 4.stāvs, kopējā platība 27,2 m , dzīvojamā
2
platība 19,1 m , labiekārtotības pakāpe – daĜēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).
Maksa par ūdeni tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu.
4. P i e š ė i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reăistrēta dzīvokĜu palīdzības reăistra II
2
kārtas reăistrā, 2 - istabu dzīvokli AusekĜa ielā 26 – 46, Valkā, 3.stāvs, kopējā platība 53,3 m ,
2
dzīvojamā platība 32,3 m , labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).
Maksa par ūdeni tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu.
5. A t Ĝ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim Tālavas ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo
viĦas māte ***, ar kuru noslēgts īres līgums, ir mirusi.
6. A t Ĝ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim RaiĦa ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo
***, ar kuru noslēgts īres līgums, ir mainījusi dzīves vietu un no minētā dzīvokĜa izdeklarējusies.
28.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Rīgas ielā ***
_________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome saĦēma dzīvokĜa Rīgas ielā ***, Valkā, Valkas novadā, īrnieka *** (dzīvo “***”, ***
pag., Valkas novadā, LV-4735) iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k.***-***) un viĦas
nepilngadīgajai meitai *** (p.k.***-***) Rīgas ielā ***, Valkā, pamatojoties uz to, ka minētās personas tur
nedzīvo, deklarējās un dzīvoja šajā dzīvoklī uz mutiskas vienošanās pamata.[..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daĜas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14

deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Rīgas ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, *** personas kods ***-*** un
*** personas kods ***-***, jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētām minētajā dzīvesvietā.
29.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ērăemes pagastā
_________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2013.gada 23.septembrī saĦēma īpašuma “***”, Ērăemes pagasts, Valkas novads,
īpašnieka *** iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k.***-***) un viĦas nepilngadīgajiem
bērniem: *** (p.k.***-***), *** (p.k.***-***), *** (p.k.***-***) “***”, Ērăemes pagastā, Valkas novadā, pamatojoties
uz to, ka minētām personām nav tiesiska pamata būt tur deklarētām. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daĜas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu “***”, Ērăemes pagastā, Valkas novadā, LV-4711, jo zudis tiesiskais pamats
būt deklarētiem minētajā dzīvesvietā šādām personām:
1.1. ***, (personas kods ***-***);
1.2. ***, (personas kods ***-***);
1.3. ***, (personas kods ***-***);
1.4. ***, (personas kods ***-***).
30.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, BlaumaĦa ***
_________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome saĦēma SIA „Valkas Namsaimnieks” iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu BlaumaĦa ielā ***, Valkā, *** (p.k.***-***), pamatojoties uz to, ka *** zudis tiesiskais pamats būt
deklarētai minētajā adresē. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daĜas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu BlaumaĦa ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, *** personas kods ***-***,
jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētai minētajā dzīvesvietā.
31.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, RaiĦa ielā ***
_________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome saĦēma dzīvokĜa RaiĦa ielā ***, Valkā, Valkas novadā, īpašnieces *** (dzīvo ***
bulvāris ***, Jelgava, LV-3001) iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k.***-***) RaiĦa ielā
***, Valkā, pamatojoties uz to, ka 2013.gada 11.jūlijā saĦēmusi Zemesgrāmatu apliecību par minētā dzīvokĜa
īpašumtiesību nostiprināšanu uz sava vārda. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daĜu, likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis,
V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Atteikt anulēt deklarēto dzīvesvietu RaiĦa ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, ***, personas kods ******.
32.§
Par aizĦēmuma Ħemšanu projekta
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā”
(identifikācijas Nr. KPFI-15.2/80)
_______________________________________________________________
(I.Grandava, V.A.Krauklis)
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par Latvijas Republikas
dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” 10.panta pirmās daĜas 2.punktu un Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiĦu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” VIII nodaĜas
noteikumiem, izvērtējot projektu iesniegumus atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem, ir lēmusi atbalstīt
Valkas novada domes iesniegto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā” (identifikācijas Nr. KPFI-15.2/80)
Projektā apstiprinātas izmaksas:
1) Projekta iesniegumā norādītas kopējās attiecināmās izmaksas ir 111918.35 lati.
2) Projekta iesniegumā pieprasītais KPFI finansējums ir 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām,
t.i., 95130.60 lati.
3) Projekta iesniegumā norādītais projekta iesniedzēja līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai
ir 15% no kopējām attiecināmajām izmaksām, t.i., 16787.76 lati.
4) Projekta iesniegumā norādītās neattiecināmās izmaksas ir 97266.59 lati.
5) Projekta kopējās izmaksas 209184.94 lati.
6) Avansa maksājums ir 15% no KPFI finansējuma ,t.i. 14269.59 lati.
Valkas novada dome ir izlietojusi 7639.51 latus projekta realizācijai.
Lai realizētu projektu, nepieciešams aizĦēmums 187275.- lati.
Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Lai realizētu Klimatu pārmaiĦu finanšu instrumenta projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā” (identifikācijas Nr. KPFI-15.2/80), Ħemt
aizĦāmumu LVL 187275 (Viens simts astoĦdesmit septiĦi tūkstoši divi simti septiĦdesmit pieci lati) apmērā
no LR Valsts kases ar atlikto aizĦēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizĦēmumu atmaksāšanu veikt 22 gadu laikā no aizĦēmuma saĦemšanas brīža ar atlikto
maksājumu 2 gadi, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par
aizĦēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizĦēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu .
4. Pēc Pašvaldības aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saĦemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizĦēmuma līgumu ar LR Valsts kasi.
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaĜai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
33.§
Par izmaiĦām Zemes komisijas sastāvā
_________________________________________
(A.Jurjāne)
Sakarā ar to, ka ir notikušas izmaiĦas domes darbinieku sastāvā un arī Valsts Zemes dienesta
Vidzemes reăionālās nodaĜas Valkas klientu apkalpošanas centra darbinieku sastāvā, nepieciešams veikt
izmaiĦas arī domes izveidotās Zemes komisijas sastāvā.
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Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 61.panta 1.daĜas, likuma „Par zemes komisijām” 1. un 2. pantiem,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece,
V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskane, M.Kreilis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā „Valkas novada pašvaldības Zemes
komisijas apstiprināšana” (protokols Nr.15, 15.§) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt lēmuma 1.4.punktu šādā redakcijā:
„1.4. Māris Pandalons – Būvvaldes vadītāja p.i.”
1.2. Izteikt 1.5.punktu šādā redakcijā:

„1.5. Ilona Opmane – VZD pārstāve”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
Sēde slēgta 2013.gada 28.novembrī plkst.12:00
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

