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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 1
Valkā,

2017.gada 26.janvārī

Sēde sasaukta 2017.gada 26.janvārī plkst.10.00.
Sēdi atklāj 2017.gada 26.janvārī plkst.10.00.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Kancelejas vadītāja Gundega Ukre.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Valdis ROGAINIS,
Kristīne SIMONOVA, Maruta STABULNIECE, Aivars SJADEME, Aivars GAILIS, Sandra PILSKALNE,
Valdis ŠAICĀNS, Mārtiņš KREILIS, Sergejs KUNCEVIČS, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Vita BĒRZIŅA – slimo
Andis SULA - atvaļinājumā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Līga Čukure – novada domes jurists
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece
Aksana Markoviča – sabiedrisko attiecību speciāliste
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Vilnis Vilguts – vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Aivars Cekuls – novada domes izpilddirektors
Pēteris Pētersons – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
Toms Simtiņš – projektu vadītājs
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Mārīte Kalniņa – Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Krams – Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Gunta Smane – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Inga Aleksejeva – projektu vadītāja
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Māris Ozols – investīciju piesaistes speciālists
Uzaicināti:
Inga Karpova – SIA “RPD” laikraksta “Ziemeļlatvija” žurnāliste
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes sēdi un iepazīstina ar tās darba kārtību.
Atklāti
balsojot: PAR – 13 deputāti - V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš, PRET – nav, ATTURAS –
nav, nobalsoja par domes priekšsēdētāja piedāvāto DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Valkas novada domes administrācijads un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu.
2. Atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās.

3. Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada
pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta.
4. Par dabas resursu nodokļa izlietošanu.
5. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2017.gada savstarpējiem norēķiniem.
6. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Valkas novada domes 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”
apstiprināšanu.
9. Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai.
10. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas
novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”” apstiprināšanu.
11. Par dzīvokļa Raiņa ielā 12 – 7, Valkā iegādi.
12. Par atļaujas izsniegšanu alus mājražošanai nekustamajā īpašumā “Zvaigznītes”, Lugažos, Valkas
pagastā, Valkas novadā.
13. Par vieglās automašīnas Peugeot Partner norakstīšanu.
14. Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas organizētajos
sporta pasākumos.
15. Par noteikumu Nr.1 “Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Valkas novada izglītības
iestāžu izglītojamajiem” apstiprināšanu.
16. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Nagliņas” ēkā.
17. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2017.gada
1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam.
18. Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2017.gadam.
19. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
20. Par iecirkņu noteikšanu Valkas novadā pašvaldību vēlēšanās 2017.gada 3.jūnijā.
21. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Mežbrēķi”.
22. Par nedzīvojamo ēku Valkā, Tālavas ielā 10B uzņemšanu Valkas novada domes bilancē.
23. Par dzīvokļa “Māja 2”, dzīvoklis 10, uzņemšanu Valkas novada domes bilancē.
24. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā nomas tiesību izsoli.

1.§
Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
_______________________________________________________________________
(I.Grandava, A.Sjademe, V.A.Krauklis, V.Šaicāns, M.Kreilis,U.Ozoliņa)
Sastādot Valkas novada pašvaldības budžetu, pārrunās ar pašvaldības iestāžu vadītājiem, pēc
atsevišķu iestāžu vadītāju ieteikuma tika izstrādāti priekšlikumi izmaiņām amatu sarakstos. Izmaiņas
sagatavotas izvērtējot darbinieku darba apjomu un pašvaldības budžeta iespējas. Gadījumos, kad
apstiprinātajā amatu sarakstā atšķirībā no iepriekš spēkā esošā amatu saraksta kāds no amatiem netiek
iekļauts, uzskatāms, ka minētais amats ir likvidēts.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 1.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta un Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 6.daļas, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieku amatu sarakstus, darba algu
likmes un darba algu likmes ar samazinājumu uz nenoteiktu laiku pēc pievienotā saraksta (pielikumā).
2. Uzdot Valkas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem nepieciešamības gadījumā veikt darbinieku
darba līgumos grozījumus vai izbeigt darba tiesiskās attiecības.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2016.gada
28.janvāra lēmumu „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 2.§).
4. Iestāžu vadītājiem, līdz 2017.gada 15.februārim iesniegt Grāmatvedības un finanšu nodaļā
apstiprinātus amatu sarakstus ar darbinieku vārdiem un uzvārdiem.
5. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātā atlīdzība tiek piemērota ar 2017.gada 1.janvāri.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.februārī.

2.§
Atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās
_______________________________________________
(V.Zariņš)
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 2.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 12.punkta, Republikas pilsētas domes un
novada domes deputāta statusa likuma, 12.panta 2.daļas un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, S.Pilskalne, M.Kreilis,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
Noteikt atlīdzību Valkas novada domes deputātiem par deputāta pienākumu pildīšanu EUR 6,83 (seši
euro 83 centi) par vienu nostrādāto darba stundu.
2. Noteikt atlīdzību komisiju locekļiem par darbu komisijās EUR 6,83 (seši euro 83 centi) par vienu
nostrādāto darba stundu.
3. Noteikt atlīdzību komisiju locekļiem, kuri vienlaicīgi veic komisijas sekretāra (protokolista) pienākumus,
par darbu komisijās EUR 7,35 (septiņi euro 35 centi) par vienu nostrādāto darba stundu.
4. Noteikt, ka šī lēmuma 1.-3.punktā apstiprinātā atlīdzība tiek piemērota ar 2017.gada 1.janvāri.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu „Atlīdzība par
deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās” (protokols Nr.1, 2.§).
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.§
Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem
finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta
_______________________________________________
(I.Markova, V.Šaicāns)
Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžetā ir paredzēti līdzekļi nevalstiskajām
organizācijām un biedrībām. Ņemot vērā to, ka nevalstiskās organizācijas un biedrības nav Valkas
novada domes pakļautībā, bet dod nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju labklājībā,
nepieciešams atsevišķs lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 3.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt no Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta EUR 65030,00 (sešdesmit pieci
tūkstoši trīsdesmit euro) nevalstiskajām organizācijām un biedrībām saskaņā ar pielikumā pievienoto
sadalījumu.
2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 3.§)
1.

Nevalstiskām organizācijām un biedrībām paredzētie līdzekļi
no Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžeta
Nr.
p.k.

Iestādes nosaukums

Mērķis

1.

Latvijas nedzirdīgo savienības Smiltenes
reģionālā biedrība

uzturēšanas izdevumi

2.

Biedrība "Valkas Dāmu klubs"

konkursu organizēšana

Piešķirtais
finansējums
(EUR)
95
700

3.

Latvijas Sarkanā krusta Valkas komiteja

uzturēšanas izdevumi

3975

4.

Biedrība "Atbalsts cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām"

uzturēšanas izdevumi pēc
piestādītā rēķina

1000

5.
6.

Biedrība "Atbalsts Valkas ģimenēm"
Valkas-Lugažu evaņģēliskās luteriskā draudze

uzturēšanas izdevumi
svētbrīžu sagatavošana

3000
375

7.

Valkas pilsētas pensionāru klubiņš "Zelta rudens"

pasākumiem

700

8.
9.
10.

uzturēšanas izdevumi
uzturēšanas izdevumi
darbības nodrošināšanai

250
5200

11.

Latvijas Diabētu asociācija Valkas nodaļas
Biedrība florbola klubs "Valka" jaunieši
Biedrība florbola klubs "Valka" pieaugušie
Valkas - Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzes
kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde "Gaismiņa"

uzturēšanas izdevumi

3600

12.

Badmintona klubs "Lotos"

uzturēšanas izdevumi

900

13.

Futbola klubs Valka

uzturēšanas izdevumi

4200

14.

Biedrība Futbola klubs "Valka Junior"

uzturēšanas izdevumi

1200

15.

Valkas BMX klubs "Alko"

darbības nodrošināšanai

16.

Biedrība "Latvijas-Igaunijas institūts"

uzturēšanas izdevumi

12000

17.

Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām "Kastanis"

uzturēšanas izdevumi

1485

18.

Volejbola klubs "Valka"

uzturēšanas izdevumi

7500

19.

Latvijas politiski represēto apvienības Valkas
nodaļa

darbības nodrošināšanai

500

20.
21.
22.

Studija JOY
Biedrība dzīvnieku SOS "Sāra"
Biedrība "LDz/RSP sporta biedrība "Dārta"

uzturēšanas izdevumi
uzturēšanas izdevumi
uzturēšanas izdevumi

800
400
500

23.

Motoklubs "Valkas vanagi"

uzturēšanas izdevumi

700

24.

Valkas Vissvētākās Dievmātes Ibērijas ikonas
pareizticīgo draudze

uzturēšanas izdevumi

300

25.
26.
27.
28.

Jauniešu orķestris Livonija
Basketbola klubs "Valka/Valga"
Biedrība "Valkas sporta internāts"
Biedrība "Sporta klubs "Petanks Ērģeme""

uzturēšanas izdevumi
pasākuma organizēšanai
darbības nodrošināšanai
darbības nodrošināšanai

400
8500
2000
500

29.
30.

Jauniešu klubs "Pēda"
Kārķu evaņģēliski luteriskā draudze

600
300

31.

Latvijas sporta suņkopības federācija

32.
33.

Biedrība "Gadsimta griežos"
Biedrība "Sporta un interešu klubs "Ro"

darbības nodrošināšanai
darbības nodrošināšanai
uzturēšanas izdevumi pēc
piestādītā rēķina
Jaunsargu nometnes
organizēšanai
darbības nodrošināšanai

Kopā

700

450
1500
700
65030

4.§
Par dabas resursu nodokļa izlietošanu
__________________________________________
(I.Markova)
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 29.panta 1.daļu pašvaldības vides aizsardzības speciālā
budžeta līdzekļi un pašvaldības izveidotā vides aizsardzības fonda līdzekļi izmantojami tikai tādu
pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ar izglītību un
audzināšanu vides aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un
aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu,
atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, vides aizsardzības iestāžu
un sabiedrisko vides inspektoru veiktspējas stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo
atkritumu pārvaldību. Pašvaldība vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus vai pašvaldības izveidotā

vides aizsardzības fonda līdzekļus var izmantot arī kā kompensāciju atkritumu poligona ietekmes zonā
dzīvojošajiem iedzīvotājiem un administrēšanas izmaksu segšanai par Valsts kasē atvērto poligona
slēgšanas kontu.
Lai 2017.gadā veiktu ar vides aizsardzību un atjaunošanu saistītas aktivitātes Valkas novadā, kuras
finansējamas no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, nepieciešams lemt par dabas resursu nodokļa
izlietošanu. Paredzēts, ka dabas resursu nodoklis tiks izmantots sekojošiem mērķiem: Meža dienu
pasākumu norisei Valkas novadā, maksai par atkritumu apsaimniekošanu, ūdens sūkņa iegādei,
apzaļumošanai, puķu statīvu iegādei, sāls – smilts konteineru iegādei, atkritumu konteineru laukuma
ierīkošanai Kārķu pagastā, slūžu remontam Ērģemes pagastā, vides sakārtošanai.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 4.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta un Dabas resursu nodokļa
likuma 29.panta 1.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 40157,00 (četrdesmit tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro) no dabas resursu
nodokļa ieņēmumiem šādiem mērķiem: Meža dienu pasākumu norisei Valkas novadā, maksai par
atkritumu apsaimniekošanu, ūdens sūkņa iegādei, apzaļumošanai, puķu statīvu iegādei, sāls – smilts
konteineru iegādei, atkritumu konteineru laukuma ierīkošanai Kārķu pagastā, slūžu remontam
Ērģemes pagastā, vides sakārtošanai.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
3. Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5.§
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu
izdevumu tāmēm 2017.gada savstarpējiem norēķiniem
_______________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome izskata Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietnieka iesniegumu ar
lūgumu apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes un viena izglītojamā izmaksas mēnesī,
lai veiktu savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Aprēķini veikti
atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 5.§.) un vadoties no
Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem atbilstoši
Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” bez valsts dotācijām
(pielikumā).
2. Slēgt līgumus ar pašvaldībām par bērnu uzturēšanos izglītības iestādēs atbilstoši Ministru
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
5. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

6.§
Par saistošo noteikumu Nr.1
„Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu
_______________________________________________
(I.Markova, V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, V.Šaicāns)
Dome izskata saistošo noteikumu „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets” projektu.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 6.§.) un vadoties no
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET – 3
deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.1 „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets” triju dienu laikā
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami
Valkas novada domes ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 26.janvārī

Nr.1
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 6.§)

Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu

1. Apstiprināt 2017.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
(1.pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2.pielikums).

1.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra
Saistošajiem noteikumiem Nr.1

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra
Saistošiem noteikumiem Nr.1
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 1 „ Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets”
Valkas novada ekonomiskā situācija
Valkas novads ir viens no 110 Latvijas Republikas administratīvajiem novadiem un tas izveidots
2009.gada 1.jūlijā. Novada platība ir 906,8 km², iedzīvotāju skaits uz 2017.gada 1.janvāri ir 9296, blīvums
– 10,25 cilvēki./km².
Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, vēsturiskā Vidzemes reģionā.
Novadu veido Valkas pilsēta un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastu teritorijas.
Novada administratīvais centrs ir Valkas pilsēta.
Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes, Smiltenes, Strenču, Burtnieku un Naukšēnu
novadiem. Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku ir apmēram 75 km, no tiem aptuveni trešdaļa ir
pa Gaujas upi.
Valkas novads atrodas 170 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 50 km
attālumā no nacionālās nozīmes attīstības centra Valmieras, robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu un
atrodas 90 km attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas Igaunijā.
Novadu šķērso valsts nozīmes galvenais autoceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts reģionālie
autoceļi Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, dzelzceļš Rīga – Tallina, kas sekmē Valkas
novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.
Liela daļa Valkas novada teritorijas ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un
Aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” (NATURA 2000).
Valkas novads ir vieta, kur ir labvēlīga vide daudznozaru uzņēmējdarbības attīstībai. 62 %
teritorijas aizņem meži un novadā veiksmīgi darbojas vairāki mežsaimniecības un kokapstrādes
uzņēmumi. Lielākie uzņēmumi Valkas pilsētā ir putu polietilēna izstrādājumi un burbuļplēves ražošana
(SIA „PEPI RER”), auto rezerves daļu ražošana (SIA „efn NORD”), kūdras ieguve, mazo HES būvniecība,
meliorācijas darbu pakalpojumi (SIA „Valkas Meliorācija”), metālapstrāde (SIA „Akords – 3”, SIA „Valkas
MD”), šūšana (SIA „Elēģija Vīle”, SIA „SG Valka”,SIA SPE), pārtikas ražošana (gaļas produkcija – SIA
„Servilat”), maizes un konditorijas izstrādājumu ražošana, kokapstrāde (SIA „Prestižs”, SIA „Valkas
meliorācija”, SIA „Valkas Meži”, koka guļbūvju ražošana – SIA „Alfa Log Houses”), būvniecība (SIA
„Valkas Būvnieks”, SIA „MJ Eirobūve”, SIA „Indrāni V”), siltuma un elektrības ražošana (biomasas
koģenerācijas spēkstacija – SIA „Enefit Power & Heat Valka”), degvielas mazumtirdzniecība .
Visās 5 pagastu teritorijās galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība (graudkopība,
kartupeļu audzēšana, lopkopība – galvenokārt piena lopkopība), mežizstrāde un kokapstrāde. Lielākie
uzņēmumi lauku teritorijās ir: Ērģemes pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi Z/S „Dambīši”, Z/S
„Lejasciņi”, Kārķu pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi Z/S „Auri”, Z/S „Jasmīni” (brieži un savvaļas
govis), Vijciema pagastā – SIA „Cellīši un Partneri” (kokapstrāde), Z/S „Piekalnes”, KS „Vijupe”
(lauksaimniecības uzņēmumi), Valkas pagastā – SIA „Vārpas 1” (kokapstrāde), SIA „Valdro Agro”, Z/S
„Kalnieši” (lauksaimniecības uzņēmumi), Zvārtavas pagastā – Z/S „Avoti”.
Valkas novada sociālā situācija
Kopējais iedzīvotāju skaits Valkas novadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz
01.01.2017. – 9296 iedzīvotāji, no tiem:
Valkas pilsētā – 5389
Ērģemes pagastā – 884
Kārķu pagastā – 662
Valkas pagastā – 1268
Vijciema pagastā – 689
Zvārtavas pagastā – 404
Novadā līdz darbaspēju vecumam ir 1086 personas, darbaspēju vecumā 6053 personas un pēc
darbaspēju vecuma 2157 personas.
Faktiskais iedzīvotāju skaits novadā ir mazāks, jo iedzīvotāji ekonomisku apstākļu dēļ meklē
darbu gan ārvalstīs, gan galvaspilsētā. Nestabilā ekonomiskā un sociālā situācija, augstais bezdarbs un
salīdzinoši zemais atalgojums kavē iedzīvotāju atgriešanos novadā.
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2016. gada 31.
decembrī bija 8.4% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Zemākais bezdarba līmenis reģistrēts
Rīgā – 5.0%, Vidzemes reģionā – 9,2%, Valkas novadā – 6,7% .
Bezdarbnieku skaita sadalījums Valkas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem:

Valkas pilsētā 145 cilvēki;
Ērģemes pagastā 32 cilvēki;
Kārķu pagastā 22 cilvēki;
Valkas pagastā 66 cilvēki;
Vijciema pagastā 14 cilvēki;
Zvārtavas pagastā 23 cilvēki.
Kopā 302 cilvēki.
Valkas novadā joprojām ir salīdzinoši augsts bezdarba rādītājs un sociālās spriedzes
mazināšanai pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus. 2016. gadā Valkas novads
piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras „Aktīvā nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi”” (APSD). Aktīva pasākuma ietvaros Valkas novadā tika izveidotas 11 darba
vietas, kas tika sadalītas pēc pašvaldības pieprasījuma:
 Pilsētas Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa – 6 darba vietas;
 Ērģemes pagasts – 1 darba vieta;
 Kārķu pagasts - 1 darba vieta;
 Valkas pagasts – 2 darba vietas;
 Zvārtavas pagasts - 1 darba vieta.
Kopā pa pašvaldību 2016. gadā tika nodarbināti 46 bezdarbnieki:
 Pilsētas Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa – 28 bezdarbnieki;
 Ērģemes pagasts – 4 bezdarbnieki;
 Kārķu pagasts - 4 bezdarbnieki;
 Valkas pagasts – 7 bezdarbnieki;
 Zvārtavas pagasts - 3 bezdarbnieki.
Sociāli ekonomiskā situācija 2016. gadā Valkas novadā ir nedaudz uzlabojusies, ko pierāda
trūcīgo personu skaita samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kā arī mazāks testēto sociālo
pabalstu saņēmušo personu skaits. Saskaņā ar Valkas novada Sociālā dienesta datiem 2011. gadā
trūcīgas personas statuss bija piešķirts 1917 personām, 2012. gadā 1669 personai,2013. gadā 1258
personām, 2014. gadā 1128 personām, 2015. gadā – 689 personām, 2016. gadā 616 personām.
Sociālajos pabalstos 2011. gadā tika izmaksāti 316754 lati (450700 eiro), 2012. gada 11 mēnešos
250877 lati (356965), 2013. gadā 205697 lati (292680 eiro), 2014. gadā 166524 eiro, 2015. gadā 256346
eiro, 2016. gadā 247291 eiro. Samazinājies ir pabalsta garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai
saņēmēju skaits no 905 personām 2011. gadā, 782 personām 2012. gadā, 535 personām 2013. gadā uz
401 personu 2014. gadā. Savukārt pieaug to cilvēku skaits, kuriem ir nepieciešams pabalsts veselības
aprūpei un aprūpes pakalpojums, vai nu mājās vai institūcijā.
Sociālie pakalpojumi 2016. gadā kopā tika nodrošināti 200 personām, tajā skaitā 30 bērniem, 7
strādājošajām un 13 nestrādājošajām personām, 84 pensionāriem, 66 cilvēkiem ar invaliditāti.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti 58 personām.
Valkas novada uzdevumi saimnieciskajam gadam un nākamajiem gadiem.
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam vīzija ir, ka Valkas novads
ir cilvēkiem radīta labvēlīga, tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu infrastruktūru
uzņēmējdarbībai un dzīvošanai Ziemeļvidzemē.
Pašvaldība turpina darbu pie infrastruktūras izbūves un sakārtošanas, lai vide būtu pievilcīga gan
uzņēmējdarbībai, gan cilvēku dzīvošanai. 2016. gadā Valkas novadā pašvaldības ieviestajos Eiropas
Savienības līdzfinansētos projektos ir veikti darbi kopsummā par 915059.93 EUR un saņemtais ES fondu
līdzfinansējums ir 563346.48 EUR.
Attīstības un plānošanas nodaļa 2016. gadā ir uzsākusi darbu pie vairākiem projektiem ES 2014.
– 2020. gada programmēšanas perioda ietvaros izsludinātajām projektu atlase kārtām. Ir izstrādāti un
iesniegti 4 projekti Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF), 1 projekts Eiropas Sociālā fonda, 6
projekti LEADER, 3 Igaunijas – Latvijas programmā izsludinātās projektu atlases kārtās un tiek strādāts
pie 1 Kohēzijas fonda, 2 ERAF, 2 ESF projektu izstrādes.
Jau no 2015. gada visas novada skolas un pirmskolas izglītības iestādes ir iesaistījušās Eiropas
„Skolas piena” programmā. Saskaņā ar šo programmu, Eiropas Savienība izmaksātās subsīdijas un
valsts līdzfinansējums Valkas novada izglītības iestādēm skolēnu nodrošināšanai ar augstvērtīgu pienu
un piena produktiem 2016. gadā ir izlietota 20289.92 EUR ES un valsts budžeta dotācija.
Kā otrie Latvijā Attīstības un plānošanas nodaļa izstrādāja un iesniedza Centrālai finanšu un
līgumu aģentūrai (CFLA), bet pirmie parakstījām līgumu ar CFLA par Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Ielu pārbūve

uzņēmējdarbības attīstībai” ieviešanu, kura ietvaros tika veikta Meža ielas pārbūve, Parka ielas un
Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju seguma atjaunošana.
Projekta kopējie plānotie izdevumi ir EUR 619747,98, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir
EUR 608156,93, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 85 % vai EUR 516933,39, Valsts budžeta dotācija
pašvaldībām ir 4,5% vai EUR 27367,06. Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu EUR
75447,53.
Valkas novada dome ir uzsākusi Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"
5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana
atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” īstenošanu. Projekta mērķis ir Valkas pilsētas degradētās
teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas
teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu
nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā. Projekta ietvaros 2016. gadā veikta Parka ielas
seguma atjaunošana (2.kārta). Vēl projekta ietvaros 2017. un 2018. gadā tiks veikta jaunas ražošanas
ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība un teritorijas labiekārtošana degradētajā teritorijā
Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā. Projekta plānotās kopējās izmaksas 3 580 950,30 EUR, t.sk., attiecināmās
izmaksas 3 193 179,35 EUR un neattiecināmās izmaksas 387 770,95. EUR. 2 599 996,15 EUR ir ERAF
finansējums, 143 693,07 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 449
490,13 EUR attiecināmajām izmaksām un 387 770,95. EUR neattiecināmajām izmaksām.
2016. gada novembrī iesniegts pieteikums par Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) izveidi Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā) 2017.gadā. VPCKAC
mērķis ir nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespēju pieteikt noteiktus valsts
pakalpojumus vienkopus, kā arī saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkaršu
lasītāju. Reģionālās nozīmes valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā plānots valsts
tiešās pārvaldes iestāžu klientu apkalpošanas struktūrvienības (piem., Lauku atbalsta dienests,
Uzņēmumu reģistrs, Valsts darba inspekcija, Valsts zemes dienests, Valsts vides dienests, Pārtikas un
veterinārais dienests, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra) izvietot kopā ar pašvaldības klientu
apkalpošanas struktūrvienību, organizējot vienotu klientu apkalpošanas centru. VPVKAC izveidošanas
izmaksas plānotas 71 430 EUR apmērā, t.sk., valsts budžeta dotācija 50 000 EUR. Valsts budžeta
dotācija centra uzturēšanas izmaksām un nodarbināto atlīdzībai 2017.gadā plānota 4 600 EUR apmērā.
2016.gadā tika izstrādāti divi Ēku energoauditu pārskati un iesniegti projekta ideju koncepti
darbības programmai "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER
izmantošanu pašvaldību ēkās": „Energoefektivitātes paaugstināšana Valkas novada bērnu jauniešu
centra "Mice" ēkai” un „Energoefektivitātes paaugstināšana Valkas novada administrācijas ēkai”.
Projektu mērķis bija samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu
un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Valkas novada domei
piederošās ēkās, atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm. Šajā programmas
kārtā projekta idejas atbalstu neguva, bet tiek izskatītas citas iespējas ēku energoefektivitātes
paaugstināšanai.
Ir uzsākts darbs pie darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta par
katlumājas Varoņu ielā 39, Valkā rekonstrukciju.
Uzsākts darbs pie projekta izstrādes valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu
konkursam. Ir izstrādāti tehniskie projekti pieciem novadā prioritāri pārbūvējamiem grantsceļiem, un
izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšana. ELFLA līdzfinansēta projekta "Valkas novada grantsceļu
bez cietā seguma pārbūve" ietvaros plānots 2017. gadā veikt sekojošu ceļu pārbūvi:
1. "Pedele - Ķeizarpurvs" ceļa pārbūve, Valkas pagasts,
2. "Tūži - Stimperi" ceļa pārbūve, Kārķu pagasts,
3. "Arnieki - Meiši" ceļa pārbūve, Valkas pagasts,
4. "Priedītes - Vīciepi" ceļa pārbūve, Kārķu pagasts,
5. "Akmentiņi - Liepkalni" ceļa pārbūve, Vijciema pagasts.
Ar šīs programmas līdzfinansējumu plānots pārbūvēt grants seguma autoceļus, prioritāri, kurus
izmanto vismaz divi lauksaimniecības uzņēmumi visu piecu novada pagastu teritorijās. Kopējais plānotais
finansējums pašvaldības grants ceļu pārbūvei programmēšanas periodā no 2014.-2020. gadam ir 1,07
milj. EUR (tai skaitā 90% ES finansējums un 10% Valkas novada domes līdzfinansējums).
2016. gadā ir uzsākta tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas
līdz Zemgales ielai rekonstrukcija, šī posma pārbūve tika iekļauta Valsts autoceļu pārvaldīšanas,
uzturēšanas un atjaunošanas finansēšanas plānā 2016. – 2018.gadam un tiek finansēta no valsts
budžeta programmas „Valsts autoceļu fonds”. Būvdarbus veic SIA “RERE Vide 1”. Plānotās būvdarbu
izmaksas ir EUR 1 796 279 (bez PVN).
Valkas novada dome kā viens no partneriem piedalījās projekta idejas izstrādē “Kultūra,
vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”, iesniegšanai ideju priekšatlasei darbības programmas

„Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.
Projekta vadošais partneris ir Siguldas novada pašvaldība. Starp partneriem ir noslēgts
sadarbības līgums. Projekta ietvaros plānota Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa atjaunošana ar
ekspozīcijas no 14.gs cīņām līdz cīņām par Latvijas neatkarības atgūšanu (“Baltijas ceļš”u.c.).
Valkas novada domes kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 117647 euro,
tai skaitā ES ERAF finansējums – 100 000 euro un nacionālais publiskais finansējums - 17647
euro.
Nodaļas speciālisti, sadarbībā ar novada veselības speciālisti Edīti Balodi piedalījās projekta
iesnieguma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” izstrādē, kurš
tika iesniegts Eiropas Sociālā fonda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei”. Kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 106585.00
euro, tai skaitā ESF finansējums ir 90597.25 euro un valsts budžeta finansējums - 15987.75 euro.
Projektu plānots ieviest laikā no 2017. gada līdz 2019. gadam.
Attīstības un plānošanas nodaļa izstrādā projekta pieteikumu “Pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas novadā”, kas paredzēts iesniegšanai
projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada atbalsta pasākuma 4.3
“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projektu
iesniegšanas 3. kārtai. Projekta ietvaros paredzēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-16/30 projektēšana, autoruzraudzība un izbūve. Izbūvējamā
meliorācijas sistēma atrodas Valkas pagastā “Ķeizarpurvs - Pedele”. Kopējās plānotās projekta izmaksas
ir EUR 87063,00, kur 90% no kopējām projekta izmaksām jeb EUR 78356,70 līdzfinansē Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb
EUR 8706,30.
Gan 2017., gan 2018. gads ir ļoti nozīmīgi gadi Valkas novada attīstībā, jo pašvaldība sāk realizēt
vairāk lielus un nozīmīgus projektus.
Viens no tiem ir “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, kura ietvaros tiks atjaunotas divas ražošanas ēkas
Lauktehnikā, kas perspektīvā novadam dos vairākus desmitus jaunu darba vietu. Vēl viena ražošanas
ēka bijušās ķieģeļceltniecības teritorijā arī izveidos vairāk nekā 10 darba vietu. Kā arī ražošanas ēka
Kārķu pagastā, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo darba vietas laukos ir vairāk nekā vajadzīgas! Šī projekta
nosacījumi ir gana sarežģīti un grūti izpildāmi. No domes darbiniekiem tas prasīs saspringtu darbu.
Valkas – Valgas pilsētas ļoti nozīmīgs centra pārbūves projekts “Valgas – Valkas Dvīņu
pilsētas centra attīstība”, kuru Valkas novada dome realizē kopā ar Valgas pašvaldību. Šī projekta
tehnisko projektu izstrādā kataloniešu arhitekti. Gan no menedžmenta, gan no pārvaldības viedokļa, šīs
trīs dažādas puses “savilkt” kopā un panākt to, ka rezervētie vairāk nekā 3 miljoni eiro tiek izmantoti
maksimāli efektīvi un rezultātā tiek iegūts fantastisks pilsētas centrs, kas ir draudzīgs pilsētas
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem.
Autoceļa A3 ceļa posma rekonstrukcijas projekts. Pilnībā tik s rekonstruēts ielas posms no
rotācijas apļa līdz pagriezienam uz Valsts sociālās aprūpes centru Valkas filiāli, kā arī
izbūvēs apgaismotu ietvi. Šis ielas posms reizē ir arī Eiropas nozīmes transporta koridora
A3 Rīga-Tartu-Pēterburga posms un bija ļoti s liktā tehniskā stāvoklī. Ieguvēji būs gan visi
autobraucēji, gan vietējie iedzīvotāji, jo uzlabosies gan drošība, gan nebūs jālauž savas
automašīnas, gan spožāks kļūs pilsētas tēls. Līdz gada beigām šim projektam ir jābūt pabeigtam!
Svarīgi ir “Ūdens un kanalizācijas” projekti (“Ūdenssaimniecības attīstība Valkā, III kārta”), kas paredz
pieslēgt ūdenim un kanalizācijai vairākus rajonus, kas līdz šim nav bijuši pieslēgti.
Aktuāli ir māju siltināšanas projekti, jo apkures izmaksas Valkā ir ļoti augstas. Šobrīd mēs strādājam ar
finanšu institūciju “ALTUM” un pārējām valsts institūcijām, lai mums rastos iespējas un tiktu nosiltinātas
tās mājas, kuras ir vissliktākajā stāvoklī un cilvēku maksātspēja ir ļoti zema.
Ļoti aktuāls un svarīgs ir Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas projekts, kurā tiks ieguldīts vairāk nekā
1 miljons eiro: ģimnāzijas dienesta viesnīcas izveide un būve, ģimnāzijas modernizācija. Šī projekta
pozitīvs iznākums ir svarīgs, lai nākamajās desmitgadēs mēs varētu konkurēt izglītības jomā. Ar
Vidzemes augstskolu tiek strādāts pie tā, lai Valkā atsāktos pilnā laika studijas studentiem, kas vēlas uz
vietas saņemt augstāko izglītību tieši programmēšanas jomā. Tā ir ļoti perspektīva nozare, kura kļūst
arvien pieprasītāka un ir skaidrs, ka cilvēkiem vienmēr būs labi atalgots darbs.
Valkas Sociālā aprūpes nama modernizācijas un paplašināšanas projekts. Diemžēl, arvien
vairāk kļūst vecu vientuļu cilvēku, kuriem nav tuvinieku, bet vajadzīga īpaša aprūpe. Šis vairāk ir uz 2018.
gada attiecināms projekts, kad deinstitucionalizācijas projekta ietvaros cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
tiks veidoti grupu dzīvokļi, dienesta centrs. Deinstitucionalizācija ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas
sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās
vai ģimeniskā vidē.

Lauku skolu modernizācija – Ozolu skolas jēgpilna nākotne, skolā mācās ļoti maz skolnieku. Bet
jāsamēro arī pagasta intereses tā, lai bērni varētu mācīties tuvāk savai dzīvesvietai, lai arī pagastā
izglītības saņemšana būtu pieejama.
Ļoti intensīvi tiek strādāts ar investoriem, lai jauniegūto ēku Tālavas ielā 12 palaist ekonomiskajā
apritē. Ir cerība, ka šogad, vēlākais, nākamgad tas notiks. Tas radīs gan jaunas darba vietas, gan
nodokļu ieņēmumus pašvaldības budžetam.
Ārkārtīgi daudz uzdevumu šogad ir Tūrisma informācijas birojam jauno tūrisma produktu izveidē.
Ir jāizmanto situācija, ka uz Valku brauc daudz igauņu un somu tūristu iegādāties lētākas preces. Viņu
uzmanība ir jāpiesaista tā, lai Valka tiktu izvēlēta ne tikai lētākas preces iegādes nolūkos, bet kā tūrisma
maršrutu daļa un tādā veidā attīstīt lokālo ekonomiku.
Ērģemes pilsdrupu projekts, kur ar lielām pūlēm ir izdevies panākt Eiropas Savienības līdzekļu
piešķiršanu. Projekts ir iekļauts specifisko atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekts “Ērģemes pilsdrupu
Ziemeļu torņa atjaunošana”, bet pilsdrupu restaurācijai un attīstībai Valkas novada dome un biedrība
“Ērģemes bruņinieku pils” cenšas ieguldīt savus līdzekļus un piesaistīt no dažādām programmām,
fondiem un ziedotājiem. Šis arī ir ļoti svarīgs un interesants apskates objekts tūristiem.
Sporta un izglītības jomā svarīgs ir “Basketbola internāta” projekts, kas paredz jau nākamajā
mācību gadā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā uzņems 10 – 12 jaunus cilvēkus no visas Latvijas. Tas ir
pozitīvi gan no ģimnāzijas interešu viedokļa, gan no pilsētas atpazīstamības veicināšanas, gan tā, ka BK
“Valka/Valga” varēs konkurēt ar citiem klubiem ar mazākiem līdzekļiem.
Šis gads ir ļoti nozīmīgs ar to, ka gan šajā, gan nākamajā gadā esam ieguvuši ļoti lielus līdzekļus
no valsts Latvijas simtgades svinībām. Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes, kā arī tās pieņemtās
deklarācijas “Ārvalstīm un tautām” un rezolūcijas (1917. gada 2. decembrī) simtgadi Valkā sāks svinēt šī
gada 28. maijā. Simtgades jubilejas pasākums sāksies ar to, ka Valgas dzelzceļa stacijā pienāks VAS
“Latvijas dzelzceļa” projekta “Latvijas Ekspresis Simtgadei” vilciens ar aptuveni 300 Latvijas koru
dalībniekiem un notiks bezmaksas pasākums “Latvijas iecerēšana” (pagaidu nosaukums). Pasākuma
pamatā būs Kārļa Skalbes piezīmes “Latvijas iecerēšana”, kurā aprakstīti notikumi 1917. gadā Valkā un
mūsu pilsētas nozīme Latvijas kā valsts izveidē.
Tieši šajos gados lielie un sarežģītie projekti būs ļoti daudz. Bet cilvēku spēja, kapacitāte ir ierobežota,
tādēļ pašvaldības speciālisti būs ļoti noslogoti. Bet viss tiks darīts, lai novads attīstītos un augtu.
Visās jomās šie gadi būs interesanti, svarīgi un uz attīstību virzošies!
Valkas novada pašvaldības 2017.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību
budžetiem”, „Par pašvaldībām”, ”Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2017.gadam” , kā
arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības,
atbilstoši iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem plānoto līdzekļu ietvaros.
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Valkas novada 2017.gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi EUR 10452956 - tas ir par EUR 443558
vairāk kā iepriekšējā gadā .
Nodokļu ieņēmumi. Viena no lielākajām budžetu ieņēmumu sadaļām ir ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākumu nodokļa – 42.5 % no visiem ieņēmumiem, EUR 3988866. Salīdzinot ar 2016.gadā saņemtajiem
līdzekļiem, ir palielinājums par 5.9 % vai EUR 222249 . Ieņēmumi no īpašuma nodokļa plānoti 3.9 % vai
EUR 417145. Tas ir par EUR 12681 vairāk , kā iepriekšējā gadā.
Nodokļi par atsevišķiem pakalpojumu veidiem – plānoti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa EUR
40000, tas ir par EUR 2500 vairāk, kā iepriekšējā gadā.
Nenodokļu ieņēmumi kopumā plānoti EUR 68631,- ,tas ir 0.7 % no kopējiem ieņēmumiem
Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas – pašvaldība plāno pārdot īpašumus par EUR
47000. Valsts nodevas un kancelejas nodevas EUR 8250,-.Naudas sodi un sankcijas EUR 5500,-.
Pārējie nenodokļu ieņēmumi EUR 7881.
Transferti – veidojas no valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumiem –nākošā
lielākā ieņēmumu sadaļa – 36.1 % vai EUR 367741. Tie ir lielāki par 10.8 % vai EUR 367741.
Valsts budžeta transferti – valsts finansējums noteiktiem mērķiem EUR 3703034.- (izglītības iestāžu
pedagogu atlīdzība, speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš” finansējums, izlīdzināšanas
fonds). Tie ir lielāki par 12.3 % vai EUR 405741, jo lielāku finansējumu saņemsim no izlīdzināšanas
fonda un valsts finansējumu pedagogu darba atlīdzībai.
Pašvaldību budžeta transferti – 0.7 %, EUR 75402 ir finansējums, ko saņem no citām pašvaldībām
par izglītojamiem, kuri mācās mūsu izglītības iestādēs no citiem novadiem, un bērniem , kuri ievietoti
Valkas novada Ģimenes atbalsta centrā „Saulīte” no citām pašvaldībām.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 27% no kopējiem ieņēmumiem EUR 2159878. Plānoti
ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un komunālajiem pakalpojumiem (ūdeni,
kanalizāciju, siltumu). Salīdzinot ar 2016 .gadu, plānots samazinājums par 7.9 % vai EUR 171563.-..
Finansēšana
2017.gadā pašvaldībai valsts kasē veicama aizņēmumu atmaksa EUR 851454.-.
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Valkas novada pamatbudžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu
iespējas, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi un novada attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES
līdzekļus. Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās
funkcionālajās kategorijās. Valkas novada 2017.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 11404317..Salīdzinot ar 2016.gada sākumā plānotajiem izdevumiem, plānots palielinājums par 16.5 % vai EUR
1612587.-.
Vispārējie vadības dienesti – šajos izdevumos ietilpst Izpildvaras institūcijas (dome, administrācija,
dzimtsarakstu nodaļa, grāmatvedības un finanšu nodaļa, pagastu pārvaldes), pašvaldības parādu
procentu maksājumi. Izpildvaras institūciju izdevumi plānoti 9.5 % no kopējiem izdevumiem – EUR
1083848.-, tas sastāda EUR 116.59 uz vienu iedzīvotāju. Iepriekšējo un kārtējā gadā saņemto
aizņēmumu procentu nomaksai 2016.gadā plānots izlietot 0.5 % vai EUR 55000, tas ir par EUR 20000
mazāk , kā 2016.gadā.
Sabiedriskā kārtība un drošība –turpmāk tiks uzskaitīti izdevumi pašvaldības policijai EUR 33369.-.
Ekonomiskā darbība – budžeta finansējums ekonomiskajai darbībai 2017.gadā plānots 19.3 % no
kopējā budžeta vai EUR 2204785. Finansējums paredzēts ekonomiskās darbības struktūrvienību
uzturēšanai (Būvvalde, Attīstības nodaļa, novada autotransports) un projektu realizācijai ,palielinājums
pret 2016.gadu EUR 1752356.-,jo realizējamo projektu apjoms 2017.gada pieaugs. Lielākais finansējums
paredzēts projektam “Autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā” – EUR 1685928.-.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 2017.gadā plānots izlietot 20.5 % no kopējā
budžeta vai EUR 2339111, tas ir par 13.28 % vai EUR 358257 mazāk kā 2016.gadā. Šīs budžeta
sadaļas izdevumus veido Valkas novada komunālās saimniecības (siltumapgāde, ūdensapgāde un
kanalizācija, teritorijas apsaimniekošana, nedzīvojamo namu apsaimniekošana un uzturēšana, ielu
apgaismojums) uzturēšanas izdevumi .
Veselība – veselības aprūpei no budžeta plānoti EUR 20655, līdzekļi paredzēti feldšerpunktu
uzturēšanai.
Atpūta, kultūra un reliģija – 2017.gada budžetā plānoti līdzekļi 11.9 % apmērā no kopējā budžeta vai
EUR 1358871.-.Valkas novada dome finansē visas novada kultūras iestādes: kultūras namus, tautas
namus, bibliotēkas, muzeju, sporta iestādes un sporta pasākumus. Finansējuma pieaugums par 13.9%
vai EUR 165692.- saistīs ar Latvijas simtgades kultūras pasākumiem.
Izglītība – izglītības funkcijas finansēšanai 2017.gadā plānoti 29.5 % vai EUR 3367013.-. Salīdzinot
ar 2016.gada budžetu, plānots pieaugums par 2.6 % vai EUR 85733.-. Finansējums paredzēts visām
Valkas novada izglītības iestādēm (pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, ģimnāzija, mūzikas un
mākslas skola, sporta skola, bērnu un jauniešu centrs „Mice”, ).
Sociālā aizsardzība – 2017.gadā plānots finansējums 8.3 % vai EUR 941665.-. Sociālās
aizsardzības izdevumi ietver sociālo iestāžu (Sociālās aprūpes nams, nakts patversme, Valkas novada
ģimenes atbalsta centrs „Saulīte” , sociālais dienests, bāriņtiesa) uzturēšanas izdevumus un līdzekļus
sociālai palīdzībai trūcīgajiem novada iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 2016.gada budžetu, plānots
palielinājums par 2.4 % vai EUR 21812.- .
Pamatbudžeta izdevumi, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ar aizdevumu atmaksu
Kods
Ekonomiskās kategorijas
1000

Atlīdzība (d. a. un soc.n.)

2000

Preces un pakalpojumi

3000

Subsīdijas un dotācijas
Aizdevumu un procentu
atmaksa

4000

Izmaiņas
(+;-)
EUR

2016.gads
EUR
5442162

2017.gads
EUR

%

5768161

50.6

+325999

3325254

3286355

28.8

-38899

72291

66531

0.6

-5760

45000

15000

-30000
0.1

5000

Pamatkapitāla veidošana

488739

1853769

16.2

6000

Sociālie pabalsti

346384

316401

2.8

-29983

72000

98100

9791830

11404317

0.9
100.0

+26100

7000

Transferti
KOPĀ

+1365030

+1612487

Būtisku daļu no 2017.gada plānotā budžeta veido atlīdzības (atalgojums, darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksas) izdevumi – 50.6 % vai EUR 5768161.-,tas ir par 5.6 % vai EUR
325999 vairāk kā 2016.gadā.Pieaugums saistīts ar minimālās algas pieaugumu , algas pieaugumu
pedagogiem un pārējiem darbiniekiem . Budžeta līdzekļi preču un pakalpojumu apmaksai plānoti 28.8 %
apmērā no kopējā budžeta vai EUR 3286355.- , tas ir par 1.2 % vai EUR 38899.- mazāk , kā 2016.gadā .
Tie ir Valkas novada visu iestāžu uzturēšanas izdevumi (komandējumiem, remontiem, apkurei,

elektroenerģijai, sakariem, precēm). Pamatkapitāla veidošanai plānoti 16.2 % vai EUR 1853769..Salīdzinot ar 2016.gadu,finansējums pieaudzis 3.8 reizes .Lielākais ieguldījums A3 ceļa renovācijā
.Aizdevumu procentu atmaksa no kopējā budžeta veido 0.1 % vai EUR 15000, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu samazinājums EUR 30000.-. Finansējums sociāliem pabalstiem plānots 2.8 % vai EUR 316401..Transferti plānoti 0.9 % no kopējā budžeta – EUR 98000.
Pielikumā : aizņēmumi un galvojumi 2017.gadā un 2017.-2019.gadā
Pielikums
pie Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra
saistošiem noteikumiem Nr.1

Valkas novada domes aizņēmumi un galvojumi 2017.gadā un 2018.2020.gadā
Aizdevējs

Mērķis

Līguma
noslēgšana
s datums

2017.gads
EUR

2018.gads
EUR

2019.gad
s EUR

1
Aizņēmum
i

2

3

5

6

7

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valkas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes Pasaciņa
infrastruktūras attīstība P-36/2009
Ugunsdrošības signalizācijas
uzstādīšanai Valkas pamatskolā,
Valkas pilsētas PII "Pasaciņa" un
Valkas pilsētas domē P-84/2008
Vijciema pašvaldības ēku
remontdarbiem P-46/2004
Vijciema pašvaldības iestāžu
remontdarbiem un labiekārtošanai
P-405/2008
Kārķu pagasts Kokogļu ceha
celtniecībai p-135/1997
ELFLA projektu "Kārķu pagasta
sporta zāles būvniecība "
īstenošanai P-230/2009
Valkas pilsētas kultūras nama
renovācija" 2 un 3 kārta P231/2009
ERAF projekta "Dabas zinātņu
kabinetu labiekārtošana Valkas
ģimnāzija" īstenošanai P264/2009
SIA “Vidzemes slimnīca”
pamatkapitāla palielināšanai P375/2009
Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta projekta
""Valkas un Valgas kopējas
mākslas vides attīstība"
īstenošanai. P-357/2009
Valkas pilsētas infrastruktūras
sakārtošanai P-10/2004
Valkas pilsētas iestāžu materiālās
bāzes uzlabošanai un projektu
finansēšanai P-48/2005
Valkas pilsētas iestāžu materiālas
bāzes uzlabošanai P-138/2005
Lietotas ziemas dienesta
automašīnas iegāde P-252/2005
PHARE projekta "Pārrobežu
infrastruktūras attīstība ValkaValga" īstenošanai P-251/2005
Valkas pilsētas 1 kārtas 1 daļas
siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija

2020.gads
EUR

28.04.2009

9912

9876

9839

07.05.2008

2660

2645

2630

2614

21.04.2004

3233

3213

3194

3175

25.11.2008

4294

4270

4246

4221

20.12.1997

8740

8686

8633

6847

02.10.2009

8123

8094

8066

8037

03.10.2009

29383

29280

29177

29074

22.10.2009

3212

3176

3139

02.12.2009

5209

5179

5148

5118

02.12.2009

11588

11548

11507

11467

19.02.2004

26866

26230

25594

24958

09.04.2005

29821

29642

29462

29283

11.08.2005

1227

1219

1212

1205

21.12.2005

2880

2863

2846

2828

21.12.2005

1741

1731

1720

1710

13.10.2001

0

0

0

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Projektu finansēšanai un iestāžu
materiālas bāzes uzlabojumiem P18/2006
Projektu finansēšanai un iestāžu
materiālas bāzes uzlabojumiem P123/2006
Valkas pilsētas Rīgas ielas asfalta
seguma nomaiņai P-246/2008
ERAF projektu "e-Vidzeme"
īstenošanai P-75/2007
Ausekļa ielas trotuāra seguma
remonts Valkas pilsēta P-76/2007
Valkas pilsētas domes sociālās
aprūpes nama renovācija P77/2007
ERAF projekta "Valkas pilsētas
atkritumu izgāztuves rekultivācija"
P-55/2008
ERAF projekta "Rīgas ielas un
Vienības gatves krustojuma
rekonstrukcija Valka" īstenošanai
P-85/2008
Kohēzijas fonda projekta
"Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos"
īstenošanai P-86/2008
ERAF projekta "Dalītās atkritumu
vākšanas un kompostēšanas
sistēmas izveide un ieviešana
Valkā" īstenošanai P-87/2008
Valkas pilsētas starptautiskā
studiju centra izveide P-83/2008
ERAF līdzfinansētā IgaunijasLatvijas programmas projekta
"Valgas Valkas pilsētu
atraktivitātes uzlabošana" P1/2009
ēkas "Valžkalni" pagrabstāva
remontam (konferenču zāle) un
dziļurbuma izbūve P-296/2008
Finansu stabilizācijas aizdevums
FS-4/2001
Kārķu Tautas nama vienkāršotajai
rekonstrukcijai FS-7/2008
Turnas tautas nama teritorijas
labiekārtošana P-27/2010
ELFLA projektu ''Valkas novada
infrastruktūras objektu kvalitātes
uzlabošana" īstenošanai. P178/2010
ERAF projekta "Valkas pilsētas PII
"Pasaciņa" telpu renovācija. P239/2010
Valkas kultūras nama renovācija
īstenošanas pabeigšanai (4.kārtas
īstenošanai) P-291/2010
ERAF projekts "Tranzīta maršruta
ielu rekonstrukcija Valkas pilsēta"
īstenošanai. P-194/2010
Aizņēmums P-210/2011 Valkas
pagasta Lugažu ciema
Ūdenssaimniecības attīstība
Aizņēmums P-209/2011 Valkas
pagasta Sēļu ciema
Ūdenssaimniecības attīstība
Aizņēmums A2/1/11/803 P493/2011 Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Kārķu
ciema

17.02.2006

35598

35385

35172

34959

31.05.2006

2786

2769

2753

2736

31.05.2006

14674

14589

14504

14419

03.05.2007

6233

6195

6156

03.05.2007

2936

2919

2902

2884

02.06.2007

11466

11400

11333

11266

04.04.2008

19819

19705

19590

19476

08.05.2008

7697

7654

7610

7566

08.05.2008

22383

22253

22124

21995

08.05.2008

16882

16784

16687

16589

08.05.2008

3274

3255

3236

3217

27.02.2009

17753

17652

17565

17448

27.08.2008

12520

12447

12374

12301

02.02.2002

2930

2912

2895

5011

10.10.2008

4357

4331

4304

4276

27.02.2010

3371

3359

3347

3335

22.06.2010

16380

16322

16264

16205

03.08.2010

3966

3932

3916

0

20.08.2010

6257

6233

6209

6186

03.07.2010

28227

28115

28003

27890

06.07.2011

11756

11708

11659

11611

06.07.2011

9508

9470

9431

9392

20.12.2011

16414

16327

16240

16152

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Aizņēmums A2/1/11/803 P494/2011 Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā,2
kārta.
KPFI projekta "Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana
Valkas pilsētas publiskā
apgaismojuma infrastruktūrā P28/2012
Valkas mākslas skola, kā kopīga
pārrobežu kultūrizglītības centra
attīstība. P-140/2012,
A2/1/12/223
Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā
uzņēmējdarbības veicināšanai
P-420/2012, A2/1/12/629
Pašvaldības prioritāra investīciju
projekta "Vijciema kultūras nama,
Vijciema pagasta mājas un
aprīkojuma atjaunošana "
īstenošanai P-136/2013,
A2/1/13/215
Projekta "Ūdenssaimniecības
attīstība Valkas novada Lugažu
ciemā,2.kārta" īstenošanas
pabeigšanai P137/2013,A2/1/13/215
Projekta "Ūdenssaimniecības
attīstība Valkā, 2.kārta"
īstenošanai P-191/2013
Projekta "Vijciema kultūras nama,
Vijciema pagasta mājas un
aprīkojuma atjaunošana "
īstenošanai P-263/2013
KPFI projekta "Publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūras
rekonstrukcija Valkas novadā"
īstenošanai P-320/2013
KPFI projekta "Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai J.Cimzes
Valkas mūzikas skolā" īstenošanai
P-1/2014

21.12.2011

124866

124304

123659

123015

21.03.2012

6677

6639

6600

6560

08.06.2012

3401

3380

3360

0

25.10.2012

12565

12508

12456

12396

23.05.2013

7815

7772

7731

7684

23.05.2013

2772

2756

2741

2725

20.06.2013

28378

28263

28155

28033

03.08.2013

7171

7144

7119

7090

29.08.2013

3375

3360

3345

3329

24.01.2014

8475

8428

8383

8333

12.05.2014

2524

2510

2496

2482

21.05.2014

741

741

741

6697

Valsts
kase

Projekta "Bērnu rotaļu laukuma
ierīkošana Valkas pilsētā"
īstenošanai P-141/2014
Projekta "Ūdenssaimniecības
attīstība Valkas novada Ērģemes
pagasta Ērģemes ciemā"
īstenošanai P-179/2014
Projekta "Ūdenssaimniecības
attīstība Valkas novada Kārķu
pagasta Kārķu ciemā, 2.kārta"
īstenošanai P-180/2014

21.05.2014

274

274

274

2482

Valsts
kase

Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei P-181/2014

21.05.2014

39040

38802

38564

38327

Valsts
kase

Valkas novada izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanai P-184/2014

21.05.2014

22493

22367

22240

22113

17.06.2014

2513

2563

2549

2535

16.07.2014

4118

4096

4073

4050

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Sadzīves atkritumu izgāztuves
Celīši rekultivācija Valkas novada
Vijciema pagastā P-225/2014
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu īstenošana p308/2014

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valkas novada izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanai P-309/2014
Ceļa seguma periodiskā
uzturēšana Kronvalda un Tālavas
ielās P-334/2004
Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Valkas
pamatskolā P-414/2014
Prioritāru investīciju projektu
īstenošanai P-413/2014
Gājēju ietves renovācija Rīgas un
Ausekļa ielās P-310/2014
Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Valkas novada
Bērnu -jaunatnes sporta skolas
sporta zālē
Valkas pamatskolas ēdnīcas
aprīkojums
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā (Beverīnas,
Oškalna un Rīgas ielas)
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu īstenošanadatortehnikas iegāde
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu īstenošana
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu īstenošanatelts iegāde
Investīcijas Valkas novada
izglītības iestāžu infrastruktūras
un materiālās bāzes uzlabošanai
Investīcijas Valkas novada
izglītības iestāžu infrastruktūras
un materiālās bāzes uzlabošanaidatortehnika
Investīcijas Valkas novada
izglītības iestāžu infrastruktūras
un materiālās bāzes uzlabošanaiBērnu jaunatnes sporta skolas
sporta zāle
Investīcijas Valkas novada ceļu
atjaunošanā
Valkas novada autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamo
transportlīdzekļu iegādei
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu īstenošana
Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei A2/1/16/14
Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei A2/1/16/13 P5/2016
Projekts "Valkas novada izglītības
iestāžu infrastruktūras un
materiālās bāzes uzlabošanai
(sadalošā tīkla sporta zālei
iegādei Valkas pamatskolai un
mūzikas instrumentu iegādei
J.Cimzes mūzikas skolai)"
īstenošanai A2/1/16/164 P90/2016

16.07.2014

10388

10330

10272

10214

30.07.2014

493

2224

2215

2207

11.09.2014

3231

3231

3231

3231

11.09.2014

4868

4851

4835

4818

22.10.2014

6273

6247

6221

6195

20.01.2015

1626

1626

1626

17.02.2015

3467

3451

3434

3418

17.03.2015

10138

10113

10068

10010

20.05.2015

11994

11949

11935

5956

20.05.2015

3328

4387

4377

4366

20.05.2015

2278

2272

2267

2139

19.05.2015

13393

17440

17381

17323

19.06.2015

2495

2486

2477

1235

22.07.2015

2370

4512

4497

4482

22.07.2015

4735

8965

8939

8913

22.07.2015

14763

14711

14660

14609

22.07.2015

2188

4230

4216

4202

27.01.2016

7085

7072

7047

7022

27.01.2016

36147

36041

35914

35787

02.06.2016

34

1227

1661

1657

Valsts
kase

Projekts "Valkas novada izglītības
iestāžu infrastruktūras un
materiālās bāzes uzlabošanai
(telpu renovācijai Valkas
pamatskolā, Valkas ģimnāzijā un
J.Cimzes mūzikas skolā)"
īstenošanai A2/1/16/165 P91/2016
Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei A2/1/16/166, P92/2016
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu (Ražošanas
ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A,39A
būvprojekta izstrādei un
autoratlīdzībai un sadzīves
notekūdeņu sūkņa ar elektrokabeli
ūdensapgādes un kanalizācijas
nodaļai") īstenošanai,
A2/1/16/167,P-93/2016
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu ("Siltumtrases
Rīgas iela 25 projektēšana un
būvniecība" un "Valkas
novadpētniecības muzeja
ekspozīcijas zāles remonts")
īstenošana A2/1/16/168,P94/2016
Latvijas un Šveices sadarbības
programmas projekta nr.4-7/22
"Multifunkcionālā jaunatnes centra
izveide Valkā" īstenošanai
A2/1/16/286,P-195/2016
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu īstenošanai
A2/1/16/326,P-225/2016
Projekta "Investīcijas Valkas
novada sociālā aprūpes nama
infrastruktūrā" īstenošanai
A2/1/16/411,P-301/2016
Projekta "Valkas novada ceļu, ielu
atjaunošana- Viestura ielas
pārbūve Valkas pilsētā"
īstenošanai, 2/1/16/437,P314/2016
ERAF projekta
(Nr.3.3.1.0/16/1/002)"Ielu pārbūve
uzņēmējdarbības attīstībai Valkas
novadā" īstenošanai
A2/1/16/487,P-356/2016
Prioritārā investīciju projekta
"Parka ielas (posmā no Meža
ielas līdz Varoņu ielai Valkā)
atjaunošana" īstenošanai
A2/1/16/488, P-357/2016
Projekta "Valkas novada ceļu, ielu
atjaunošanai Parka ielā (posmā
no Meža ielas līdz Varoņu ielai,
Valkā)" īstenošanai,
A2/1/16/496,P-364/2016

KOPĀ:

x

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

1

2

02.06.2016

349

5952

7894

7875

02.06.2016

11331

11327

11298

11270

02.06.2016

8023

10649

10623

10596

02.06.2016

163

2755

3697

3688

26.07.2016

291

3427

6668

6652

30.08.2016

140

8743

17331

17288

30.09.2016

118

1390

2704

2698

18.10.2016

680

3924

13936

13903

30.11.2016

361

2301

8263

8243

30.11.2016

85

1121

4222

4212

30.11.2016

256

1460

5316

5303

x

866365

909689

944398

912814

3

0

Galvojumi
Parex
banka

Studiju kredīts

07.11.2006

0

0

Swedbank

Studiju kredīts

30.11.2009

1111

1111

1112

0

Swedbank

Studiju kredīts

26.11.2009

1814

1814

1814

0

0

Swedbank

Studiju kredīts

25.11.2009

532

532

532

SEB banka

Studiju kredīts

30.11.2010

228

228

228

228

SEB banka

Studiju kredīts

25.09.2012

170

170

170

170

SEB banka

Studējošā kredīts

25.09.2013

450

450

450

450

SEB banka

Studiju kredīts

09.10.2012

237

237

237

237

SEB banka
Valsts
kase

Studiju kredīts

14.04.2015

SIA Vidzemes slimnīca

06.11.2013

17550

17379

17207

17025

SEB banka

SIA Valkas namsaimnieks

13.12.2012

44463

43669

42874

42080

x

66555

65590

64624

60190

932920

975279

1009022

973004

KOPĀ:
x
Kopā
saistības
Saistību apjoms % no pamatbudžeta
ieņēmumiem
Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un
iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā saimnieciskajā gadā:

10,50

10,97

11,35

10,95

8886692

7.§
Par saistošo noteikumu Nr.2
„Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets”
apstiprināšanu
_______________________________________________
(I.Markova)
Dome izskata saistošo noteikumu „Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets” projektu.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 7.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets”
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.2 „Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets” triju dienu laikā
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami
Valkas novada domes ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 26.janvārī

Nr.2
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 7.§)
“Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu

1. Apstiprināt 2017.gada Valkas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
(pielikumā)

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra
Saistošajiem noteikumiem Nr.2

8.§
Par saistošo noteikumu Nr.3 „Valkas novada domes 2017.gada ziedojumu
un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu
________________________________________________________________
(I.Markova)
Dome izskata saistošo noteikumu „Valkas novada domes 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu
budžets” projektu.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 8.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Valkas novada domes 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu
budžets” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.3 „Valkas novada domes 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” triju
dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Apstiprināt ziedojumu līdzekļu atlikuma sadalījumu pa struktūrvienībām un mērķiem uz 2017.gada
1.janvāri (pielikums).
5. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 8.§)
Valkas novada domes ziedojumu līdzekļu atlikuma
uz 1.01.2017. sadalījums pa struktūrvienībām un mērķiem
Nr.
p.k.

Iestādes nosaukums

2.

Tūrisma informācijas birojs
Zvārtavas pagasta komunālā
saimniecība

3.

Valkas pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļa

4.

Valkas novada sporta pasākumi

5.

Ērģemes bibliotēka

6.

Kārķu bibliotēka

7.

Lugažu bibliotēka

8.

1.

Mērķis
Šūpoļu izgatavošana

Summa
EUR
15956,00

Aumeistaru kapu labiekārtošana

437,31

Dzīvnieku patversmes uzturēšanas izdevumiem

300,62

Basketbola klubam Valka - Valga

1999,72

Atbalsts jauniešu sporta attīstībai

1000,00

Skrējiena "Neiespējamā misija" izdevumiem

198,12

Bibliotēkas krājumu papildināšanai

15,71

Bibliotēkas krājumu papildināšanai

9,13

Bibliotēkas krājumu papildināšanai

1,65

Vijciema bibliotēka

Bibliotēkas krājumu papildināšanai

12,46

9.

Valkas novada Centrālā bibliotēka

Bibliotēkas krājumu papildināšanai

15,39

10.

Valkas novadpētniecības muzejs

Teritorijas labiekārtošana
Bērnu atrakcijām

100,68
57,34

Sieviešu korim “Ziemeļstīga”

194,79

Cirka pulciņa inventāra iegādei

157,71

Valkas teātra rekvizītu iegādei
Bērnu ziemassvētku pasākumu organizēšanai

228,08
80,99

11.

Valkas kultūras nams

Deju kopai Sudmaliņas
Kultūras pasākumu organizēšanai
12.

Mierkalna tautas nams
Vijciema pagasta tautas nams

13.

Tautas nama labiekārtošanai
Riharda Āboliņa veselības uzlabošanai
Amatierteātra "Čiekurs" rekvizītiem
Ērģemes pilsdrupu atjaunošanai

Pārējie kultūras pasākumi
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Kārķu pamatskola
Vijciema pamatskola
Ozolu pamatskola
Bērnu jaunatnes sporta skola

jauniešu aktivitātēm
Latvijai - 100 pasākumiem
Sporta inventāra iegādei
mācību vides sakārtošanai
rotaļu iegādei
Skolēnu zināšanu padziļināšanai
Futbola klubam transporta izdevumiem
uzturēšanas izdevumiem

Sociālajam aprūpes namam
20.

Ergonomiskās gultas iegādei

4,15
199,82
22,05
164,45
90,61
7115,13
771,92
19,00
814,70
8,57
4,25
5,69
140,00
50,00
204,64

Ģimenes atbalsta centram Saulīte

21.

Bērnu uzturēšanas izdevumiem

Kopā

250,00
30630,68

9.§
Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai
_______________________________________________
(I.Markova)
Izvērtējot Valkas novada domes iestāžu un struktūrvienību iesniegumus 2017.gada budžeta projektam,
secināms, ka nepieciešami apjomīgi ieguldījumi iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā.
Valkas novada domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi.
Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.pantam, pašvaldībai ir tiesības ņemt
aizņēmumus.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 9.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22¹.,23.pantiem, Ministru kabineta 2002.gada
17.decembra noteikumu Nr.543 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 11.punkta un
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta, 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns)
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt aizņēmumu ņemšanu:
1.1. Investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai
(1.pielikums);
1.2. Investīcijām Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transportlīdzekļu iegādei
(2.pielikums);
1.3. Investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai (3.pielikums);
1.4. Izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai (4.pielikums);
1.5. Izdevumiem Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei
(5.pielikums).
2. Pēc iepirkumu procedūru veikšanas precizēt nepieciešamos aizņēmuma apmērus.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 9.§)
Investīcijas Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
un materiālās bāzes uzlabošanai 2017
Nr.p.k.

Iestāde, struktūrvienība

Izdevumi

EUR ar PVN

1.

Ērģemes pamatskola

telpu renovācija

40000,00

2.

PII Pasaciņa
Kopā

telpu renovācija

96693,00
136693,00

2.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 9.§)
Investīcijas Valkas novada autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamo transportlīdzekļu iegādei
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Iestāde, struktūrvienība
Kārķu komunālā saimniecība
Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļa
Ērģemes komunālā saimniecība
Kopā

Autotransports
zāles pļāvējs
Vieglās kravas mašīna ar 7 sēdvietām un
kravas kasti
zāles pļāvējs

EUR ar PVN
7000,00
37500,00
7000,00
51500,00

3.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 9.§)
Investīcijas Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanā
Nr.p.k.

Iestāde, struktūrvienība

Izdevumi

EUR ar PVN

1

Valkas novada dome

A3 renovācija

346806,00

Kopā

346806,00
4.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 9.§)
Izdevumi Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai

Nr.
p.k.
1.

Iestāde, struktūrvienība

Pasākums

Valkas pagasta komunālā saimniecība

Jumta remonts garāžām Tālavas iela 68

2.

Vijciema komunālā saimniecība

Vijciema DEPO siltummezgla izbūve

3.

Valkas novadpētniecības muzejs

4.

Attīstības un plānošanas nodaļa

5.

Valkas kultūras nams
Kopā

Ekspozīcijas "Valka-Latvijas neatkarības
šūpulis" izveide
A3 ceļa renovācija- 25% līdzdalības
maksājums
Lugažu laukuma rekonstrukcija

EUR ar
PVN
25000
13547
25419
115602,18
70431,82
250000

5.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 9.§)
Izdevumi Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas
(tehniskā projekta) izstrādei
Iestāde, struktūrvienība

Nr.p.k.

Pasākums
Kārķu pagasta ražošanas teritorijas TP

1.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Kopā

Meliorācijas TP
Ūdenssaimniecības TP
Valkas/Valgas TP
Ķieģeļceplis TP

EUR ar PVN
40000
12000
24200
96750
30000
202950

10.§
Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”” apstiprināšanu
__________________________________________________________________________________
(I.Markova)
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Valkas
novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”” projektu, dome secina, ka nepieciešams
veikt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.3.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 10.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par

pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Valkas
novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”” trīs dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

2017.gada 26.janvārī

Nr.4

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 10.§)

Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
“Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu

Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un
izdevumu tāmes grozījumus (pielikumā).

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.4

11.§
Par dzīvokļa Raiņa ielā 12-7, Valkā iegādi
___________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome ir saņēmusi Vidzemes apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītājas Zanes Filatovas
2017.gada 13.janvāra paziņojumu Nr. 00686/098/2017-NOS, kurā uzaicināti kreditori paziņot par

nekustamā īpašuma Raiņa iela 12-7, Valka, Valkas novads, kadastra numurs 9401 900 0851, paturēšanu
sev par rīkotās izsoles sākumcenu EUR 750,-.
Uz minēto dzīvokli ir bijusi izsludināta otrā izsole, bet tā atzīta par nenotikušu, jo nosolītājs noteiktajā
termiņā nesamaksāja visu summu, kas no viņa pienākas.
Dzīvoklis ir 28,7 kv.m platībā. Platības ziņā tas ir piemērots dzīvokļu rindas mazināšanai Valkas
pilsētā. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 1000,-.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski
balsojot, deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada domes
NOLEMJ:
1. Iegādāties nekustamo īpašumu – dzīvokli Raiņa ielā 12-7, Valkā, Valkas novadā, kadastra
numurs 9401 900 0851 par EUR 750,2. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot visus nepieciešamos dokumentus lēmuma
1.punktā minētā dzīvokļa iegādei, Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai veikt
samaksu tiesu izpildītājas Zanes Filatovas kontā pēc dzīvokļa iegādes apstiprinājuma
saņemšanas.
12.§
Par atļaujas izsniegšanu alus mājražošanai nekustamajā īpašumā “Zvaigznītes”,
Lugažos, Valkas pagastā, Valkas novadā
(V.Zariņš)
Valkas novada dome izskata Edītes Ieviņas, dzīvo “***”, Lugažos, Valkas pagastā, Valkas novadā,
2016.gada 23.decembra iesniegumu (saņemts 27.12.2016., reģ Nr.3.1.1/16/2379) „Par iespēju dažādot
savu saimniecisko darbību” ar lūgumu izsniegt atļauju alus mājražošanai viņai piederošajā nekustamajā
īpašumā “Zvaigznītes”, Lugažos, Valkas pagastā, Valkas novadā. Nekustamā īpašuma kadastra
Nr.94880060270.
Edīte Ieviņa, kura
2014.gada 3.janvārī ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vēlas
paplašināt savu saimniecisko darbību nekustamajā īpašumā Valkas pagasta Lugažos, “Zvaigznītēs”, un
uzsākt alus mājražošanu. Mājražošanai plānots pielāgot saimniecības ēku (pirts ēka vai bijusī dzīvnieku
novietne). Viņa norāda, ka alu, iespējams, tirgotu novada rīkotajos tirdziņos, tādējādi dažādojot
mājražotāju piedāvātās produkcijas klāstu. Ražošanas apjomi ir plānoti nelieli, jo vienā reizē ir iespējams
izvārīt 30 l alus, un tas gadā varētu būt līdz 1000 l, skatoties no pieprasījuma. Edīte Ieviņa pieļauj iespēju
nākotnē turpināt attīstīt ražošanu, sagatavojot projektu, lai piesaistītu ES finansējumu.
Valkas novada teritorijas plānojums pieļauj veikt mājražošanu nekustamajā īpašumā – tā ir
savrupmāju blīvas dzīvojamās apbūves teritorija un tajā ir atļauta savrupmāju apbūve, kā arī papildus
darbības, tai skaitā tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve.
Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1.panta otro daļu mazā alkoholisko dzērienu darītava
ir komersants, kuram ir tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt speciālo atļauju (licenci)
apstiprināta noliktavas turētāja darbībai un atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrēšanai,
lai ražotu vīnu, raudzētos dzērienus vai pārējos alkoholiskos dzērienus no savā īpašumā vai valdījumā
esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai
citu saražotos alkoholiskos dzērienus), turklāt nodrošinot, ka:
1) saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā;
2) absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000
litrus kalendāra gadā.
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta (13) daļa paredz, ka mazajai alkoholisko dzērienu
darītavai ir jāsaņem vietējās pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā. Vietējās pašvaldības lēmumu, ar kuru netiek atļauta vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošana attiecīgās pašvaldības teritorijā, kā arī
vietējās pašvaldības faktisko rīcību komersants ir tiesīgs apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 10.
un 11.punkta, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1.panta otrās daļas un 3.panta (1 3) daļas, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Atļaut Edītei Ieviņai, dzīvo “Zvaigznītes”, Lugažos, Valkas pagastā, Valkas novadā, uzsākt alus
mājražošanu nekustamajā īpašumā “Zvaigznītes”, Lugažos, Valkas pagastā, Valkas novadā.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas ir paziņots pieteikuma iesniedzējam, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas var
tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu nams – Voldemāra Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201).
13.§
Par vieglās automašīnas Peugeot Partner norakstīšanu
(J.Krams)
Dome izskata Valkas novada Ērģemes pagasts pārvaldes vadītāja Jāņa Krama 2017.gada 5.janvāra
iesniegumu par Ērģemes pagasts pārvaldes komunālās daļas uzskaitē esošās vieglās automašīnas
Peugeot Partner, valsts Nr.FH 1285, izlaiduma gads - 2005., norakstīšanu.
Automašīna ir tehniski nolietojusies un prasa lielus ieguldījumus: jāremontē dzinējs, priekšējā tilta
uzkare, ir vizuāli bojājumi. Tā vairs nav nepieciešama novada pašvaldības iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Automašīna ir noņemta no uzskaites CSDD.
Automašīnas atlikuši bilances vērtība 2016.gada 31.decembrī ir EUR 540,37 (pieci simti četrdesmit
euro 37 centi).
Automašīnai Peugeot Partner ir konstatēti būtiski bojājumi un trūkumi, kuru novēršanai nepieciešami
lieli finansiāli ieguldījumi. Automašīna tālākai ekspluatācijai nav derīga.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punkta un Valkas novada domes 2011.gada 30.augusta rīkojumu Nr.68-v “Par pamatlīdzekļu
pieņemšanas un norakstīšanas komisijām”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Norakstīt vieglo automašīnu Peugeot Partner, valsts reģistrācijas Nr. FH 1285, izlaiduma gads - 2005.
2. Pēc lēmuma 1.punkta izpildes automašīnu Peugeot Partner, valsts reģistrācijas Nr. FH 1285, nodot
lietoto automašīnu pārstrādes uzņēmumam, pirms tam nomontējot auto daļas, kas izmantojamas citu
Valkas novada domes īpašumā esošo automašīnu ekspluatācijā (akumulators, riepas u.tml.).
3. Par lēmuma izpildi atbild Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
14.§
Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Valkas novada Bērnu-jaunatnes
sporta skolas organizētajos sporta pasākumos
(R.Rastaks)
Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola sagatavojusi priekšlikumu par dalībnieku
līdzmaksājumiem sporta skolas organizētājos sporta pasākumos. Līdzmaksājums paredzēts tiem sporta
pasākumiem, kuros tiks noteikti sportiskie rezultāti individuālajās un komandu sacensībās.
Līdzmaksājums paredzēts citu novadu vai republiku dalībniekiem un komandām. Novada skolēniem
dalība sacensībās ir bezmaksas. Saņemtie finanšu līdzekļi tiks izmantoti pasākuma organizatorisko
izdevumu segšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
9.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 2.§), Finanšu komitejas 2017.gada 13.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dalībnieku līdzmaksājumus Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas organizētajos
sporta pasākumos (pielikumā). Valkas novada skolēniem dalība sacensībās ir bezmaksas.

2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,14.§)

Skolēnu sporta spēles
Sporta sacensības

Vienība

dalības maksa, EUR

Valkas novada atklātās sacensības Tautas bumbā un
Netradicionālajās stafetēs

Komanda

10,00

Valkas
florbolā

Komanda

10,00

novada

atklātās

skolēnu

sporta

spēles

Profesionālās ievirzes mācību – treniņu grupu organizētās sacensības
Vienība
Valkas novada BJSS divcīņas sacensības
Valkas novada BJSS šaušanas sacensības

dalības maksa, EUR

Individuāli

3,00

Individuāli

1,00

Valkas novada BJSS kauss futbolā ” Pavasaris”
Komandām, kuras spēlē pēc noteikumiem 8 x 8
Komandām, kuras spēlē pēc noteikumiem 6 x 6
Valkas novada BJSS kauss florbolā
Valkas novada BJSS sporta zālē rīkotās
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas hallē rīkotās

Komanda

Komanda

30,00
20,00

10,00
20,00

15.§
Par noteikumu Nr.1 „Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību
Valkas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem” apstiprināšanu
(R.Rastaks, U.Ozoliņa)
Valkas novada dome 2011.gada 29.septembrī pieņēma noteikumus Nr.6 “Par braukšanas izdevumu
kompensēšanas kārtību vispārējās, pamata un vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu izglītojamajiem Valkas novadā”, ar kuriem noteica braukšanas izdevumu kompensāciju 1.12.klasei 100% apmērā un Valkas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu (Valkas mākslas skola, J.Cimzes Valkas mūzikas skola, Valkas novada bērnu –
jaunatnes sporta skola) audzēkņiem 100% apmērā.
Valkas pilsētā atrodas Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Pumpuriņš”, kuru
apmeklē arī bērni, kuriem šīs izglītības iestādes programma ir noteikta ar Valkas novada pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinumu. Tā kā minētās izglītības iestādes programmas izmanto ne tikai Valkas
pilsētas, bet visa novada bērni, tad ir ierosinājums paredzēt braukšanas izdevumu kompensēšanas
kārtību arī bērnu pavadoņiem, kuri pavada bērnu no deklarētās dzīvesvietas līdz Valkas pilsētas
speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei “Pumpuriņš” un atpakaļ vienu reizi nedēļā, jo minētā izglītības

iestāde nodrošina nakšņošanas iespējas. Pirmsskolas vecuma bērniem braukšanas kompensācija 100%
apmērā ir paredzēta jau saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumiem Nr.153
“Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos”, bet braukšanas kompensāciju neparedz bērnu pavadoņiem. Tajā pašā laikā
bērns līdz 7 gadu vecumam nedrīkst sabiedriskajā transportā braukt bez pavadoņa.
Ņemot vērā to, ka ir nepieciešams grozīt Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra noteikumus
Nr.6 “Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību vispārējās, pamata un vidējās izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Valkas novadā”, grozot arī noteikumu
nosaukumu, un šajos noteikumos jau iepriekš ir veikti grozījumi, ir priekšlikums apstiprināt jaunus
noteikumus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
9.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1., 4.§), Finanšu komitejas 2017.gada 13.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
4.punkta, 41.panta 1.daļas 2.punkta, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešās daļas,
Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir
tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 10. un 11.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.1“Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Valkas novada
izglītības iestāžu izglītojamajiem” (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

NOTEIKUMI
2017.gada 26.janvārī

Nr.1
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 15.§.)

Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Valkas novada
izglītības iestāžu izglītojamajiem
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2015.gada 31.marta
noteikumu Nr.153 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir
tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu
tīkla maršrutos” 10. un 11.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Valkas novada dome (turpmāk - Pašvaldība) sedz
braukšanas izdevumus izglītojamajiem, kuri mācās Valkas novada izglītības iestādēs.
2. Braukšanas izdevumu kompensāciju nosaka gadījumos, kad nav iespējams nodrošināt pašvaldības
organizēto bērnu (audzēkņu, izglītojamo) pārvadāšanu.
3. Braukšanas izdevumus aprēķina un atmaksā pagasta pārvalde vai Pašvaldības Grāmatvedības un
finanšu nodaļa.
4. Pašvaldība neapmaksā braukšanas izdevumus uz citu pašvaldību izglītības iestādēm.
II. Braukšanas izdevumu kompensācijas apjoms
5. Tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem izmantojot sabiedrisko
transportu, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā vai reģionālajā vietējās
nozīmes maršrutā, no dzīvesvietas līdz Valkas novada izglītības iestādei un atpakaļ ir:
5.1. personām, kuras pavada pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamos speciālajā izglītības
programmā Valkas pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē “Pumpuriņš”;
5.2. vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes izglītojamajiem;
5.3. profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (Valkas Mākslas skola, J.Cimzes Valkas Mūzikas skola,
Valkas novada bērnu – jaunatnes sporta skola) audzēkņiem.
6. Ja izglītojamais izmanto diennakts uzturēšanās iespēju izglītības iestādē (diennakts pirmsskolas
grupa, internāts), tad kompensāciju aprēķina par divām dienām nedēļā par ceļa posmu no izglītojamā
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

7. Personām, kuras pavada pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamos, kompensācijas apjomu
aprēķina par braucienu no izglītojamā dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ par katru reizi,
kad izglītojamais nogādāts līdz izglītības iestādei vai no izglītības iestādes līdz dzīvesvietai, ievērojot
šo noteikumu 6.punktu.
8. Ja uz izglītības iestādi nekursē sabiedriskais vai pašvaldības transports vai, ja dzīvesvieta atrodas 2
km un vairāk km pa ceļu veicamā attālumā no autobusa pieturas, izņemot Valkas pilsētas teritoriju,
tad nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ var izmantot personīgo transportlīdzekli. Pašvaldība
izdevumu kompensāciju aprēķina EUR 0,10 par 1 km.
III. Braukšanas izdevumu atmaksas kārtība
9. Uzsākot mācību gadu vai iestājoties izglītības iestādē, izglītojamā vecāki vai personas, kas ir viņu
likumiskie pārstāvji, iesniedz iesniegumu par braukšanas izdevumu atlīdzināšanu pagasta pārvaldē
pēc dzīvesvietas.
10. Izglītojamais, viņa vecāki / likumiskie pārstāvji iesniedz pagasta pārvaldē braukšanas biļetes par
kārtējā mēnesī izmantotā sabiedriskā transporta pakalpojumiem līdz nākamā mēneša 5.datumam.
11. Izglītības iestāde iesniedz pagasta pārvaldē vai izsniedz izglītojamajam izziņu par izglītības iestādes
apmeklējumu kārtējā mēnesī līdz nākamā mēneša 3.datumam.
12. Citos novados dzīvesvietu deklarējušie izglītojamie vai viņu vecāki / likumiskie pārstāvji iesniegumu
par braukšanas izmaksu atlīdzināšanu un braukšanas biļetes iesniedz attiecīgajā izglītības iestādē.
13. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija iesniegtās biļetes kopā ar izziņu par izglītojamā skolas apmeklējumu
kārtējā mēnesī iesniedz apmaksai Pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļā līdz nākamā
mēneša 5.datumam.
14. Kompensāciju par braukšanas izdevumiem izmaksā iesniegumā norādītajai personai pagasta
pārvalžu kasēs, vai pārskaitot, uz iesniegumā norādīto kontu vienu reizi mēnesī.
15. Izdevumus par personīgā transporta izmantošanu izglītojamā/o (t.sk. izglītojamo no vienas ģimenes)
nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ kompensē šādā apmērā:
15.1.
vispārizglītojošo skolu skolēniem 1 reizi dienā turp un atpakaļ;
15.2.
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem nodarbību dienās 1 reizi turp un
atpakaļ.
16. Lai saņemtu kompensāciju par personīgā transporta izdevumiem, tās pieprasītājam (izglītojamā
vecākiem / likumiskiem pārstāvjiem) jāiesniedz Pašvaldībā vai pagasta pārvaldē šādi dokumenti:
16.1.
Iesniegums kompensācijas saņemšanai, kurā jānorāda:
16.2.
iesniedzēja vārds, uzvārds; personas kods;
16.3.
izglītojamā/o vārds, uzvārds, personas kods;
16.4.
izglītojamā/o deklarētā dzīvesvieta;
16.5. izglītojamā/o faktiskā dzīvesvieta;
16.6.
iesniedzēja tālruņa numurs.
17. Pirmo reizi pēc iesnieguma saņemšanas pagasta pārvaldes vadītājs kopā ar izglītojamā vecākiem /
likumiskajiem pārstāvjiem sastāda aktu par attālumu no izglītojamā dzīvesvietas līdz tuvākajai
izglītības iestādei un atpakaļ.
IV. Noslēguma jautājumi
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra noteikumus Nr.6 “Par
braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību vispārējās, pamata un vidējās izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Valkas novadā”.
19. Noteikt, ka kompensāciju šo noteikumu 5.1.punktā minētajām personām ir tiesības saņemt šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā par laika periodu sākot no 2017.gada 1.janvāra.
20. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.februārī.
16.§
Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Nagliņas” ēkā
(L.Čukure)
Valkas novada dome 2015.gada 26.novembrī pieņēma lēmumu “Par telpu nomu notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu “Nagliņas” ēkā” (protokols Nr.16, 10.§), ar kuru nolēma slēgt nomas līgumu ar , dzīvo
***, Valkā, par 10m 2 palīgtelpas nomu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Nagliņas” ēkā uz vienu gadu.
Pamatojoties uz domes lēmumu, 2015.gada 8.decembrī tika noslēgts nomas līgums ar *** par 10m2
palīgtelpas nomu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Nagliņas” ēkā uz vienu gadu.
2017.gada 3.janvārī Valkas novada dome ir saņēmusi *** iesniegumu par telpu nomas līguma Nr.
VND/4-29/15/429 “Par “Nagliņu” palīgtelpu” pagarināšanu, kurā viņš lūdz pagarināt līgumu par telpu
nomu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Nagliņas” palīgtelpās.
Ar Valkas novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumu “Par telpu nomu notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu “Nagliņas” ēkā” nomas maksa par palīgtelpas nomu ir noteikta 0,895 EUR/m 2 (bez PVN) mēnesī.

*** iesniegumā par nomas līguma noslēgšanu norādītais notekūdeņu attīrīšanas iekārtu palīgtelpu
izmantošanas mērķis bija vēsturisku priekšmetu krājuma pagaidu uzglabāšana.
Sakarā ar to, ka nomas līguma termiņš ir beidzies un domes lēmums paredzēja noslēgt nomas līgumu
par palīgtelpas nomu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Nagliņas” ēkā uz vienu gadu, ir nepieciešams
pieņemt lēmumu par nomas līguma pagarināšanu.
Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst
pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto
nomas līguma termiņu. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.1 panta 1.daļa paredz, ka zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita
nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas
3.punkta, 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta, Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt noslēgto nomas līgumu ar *** par 10m2 palīgtelpas nomu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
“Nagliņas” ēkā uz 1 gadu, nosakot nomas maksu EUR 0,895 par 1m 2 (bez PVN). mēnesī.
2. Uzdot Valkas novada domes juristam veikt grozījumus telpu nomas līgumā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes jurists.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas ir paziņots pieteikuma iesniedzējam, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas var
tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu nams – Voldemāra Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201).
17.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā
no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Saskaņā ar 2017. gada 18. decembra likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam” ir noteikts
finansējums pedagogu atalgojumam 2017.gada 8 mēnešiem, t.i. no 1.janvāra līdz 31.augustam. Valkas
novadam pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām iedalīti:
- pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm EUR 667 808 (programmas 05.00.00 daļa);
- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā EUR 57 776 (programma 10.00.00);
- interešu izglītības programmu realizēšanā EUR 32 718 (programmas 05.00.00 daļa);
- speciālās pirmsskolas izglītības iestādei EUR 91 008 (programmas 01.00.00 daļa).
Mērķdotācijas lielums 2017.gadam tiek noteikts saskaņā ar izglītojamo skaitu uz 2016.gada
1.septembri. Mērķdotācijas sadale Valkas novadā tiek veikta saskaņā ar izglītojamo skaitu katrā izglītības
iestādē.
2016.gada 1.septembrī tika konstatēts, ka Valkas novadā ir samazinājies izglītojamo skaits un tāpēc
mērķdotācijas sadalē interešu izglītības programmu realizācijā 2016.gada septembrim – decembrim tika
plānota rezerve, lai varētu no 2017.gada janvāra nosegt mērķdotācijas samazinājumu saglabājot
pedagogiem 1.semestra atalgojuma līmeni.
2017.gada mērķdotācijas sadalē ir iekļauta iepriekš neizmantotā rezerve.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
9.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām sadali Valkas novadā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam (1.4.pielikums).

2.
3.
4.
5.
6.

Iekļaut valsts mērķdotācijas daļu katras izglītības iestādes budžetā.
Izglītības iestāžu vadītājiem atbilstoši iedalītajam finansējumam veikt pedagogu tarificēšanu.
Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,17.§)
Valsts budžeta programmas 05.00.00. daļas mērķdotācijas sadale
pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam

Izglītības iestāde

Normatīvi
aprēķinātā
Piemaksa par Tarificētā darba
pedagoģiskā
kvalitātes
samaksa mēnesī
darba samaksa pakāpi, EUR
kopā, EUR
mēnesī, EUR

Kopā
finansējums
mēnesī, EUR

Ērģemes pamatskola

5616,13

208.30

6691.11

8270

Kārķu pamatskola

4380,15

156.96

5294,30

6543

Ozolu pamatskola

2558,70

106,90

4096,22

5063

Vijciema pamatskola

5811,29

123,00

6281,67

7764

Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzija

47525,78

1191.35

48837.08

60358

Kopā

65892,05

1641,95

71200.38

87997

2.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 17.§)

Valsts budžeta programmas 10.00.00. mērķdotācijas sadale pašvaldību izglītības iestādēs
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam
Normatīvi
Tarificētā
Kopā
aprēķinātā
Piemaksa par
darba samaksa finansējums
Izglītības iestāde
pedagoģiskā darba
kvalitātes
mēnesī kopā,
mēnesī,
samaksa mēnesī,
pakāpi, EUR
EUR
EUR
EUR
Ērģemes pamatskola
Kārķu pamatskola
Ozolu pamatskola
Vijciema pamatskola
Valkas pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestāde “Pasaciņa”
Kopā

850.50
450.45
122.54
526.05

10,12
0,00
0,00
33,75

860.62
450.45
122.54
559.80

1064
557
151
692

3663.45

40,50

3703.95

4578

5612.99

74,25

5697.36

7041

3.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,17.§)
Valsts budžeta programmas 05.00.00. daļas mērķdotācijas sadale
interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam
Kopā
Normatīvi aprēķinātā
Piemaksa par
Tarificētā darba finansējums
pedagoģiskā darba
kvalitātes pakāpi, samaksa mēnesī mēnesī,
samaksa mēnesī,
EUR
kopā, EUR
EUR
EUR

Izglītības iestāde

Valkas novada Bērnu un
jauniešu centrs "Mice"

3067.20

91.88

3235.98

4000

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

Stundu
skaits

Slodze

1. Jauniešu radošās iniciatīvas grupas

7

0,233

2. Koris

8

0,267

15.2

0,507

24

0,800

30.01

1.000

6. Teātris

10

0,333

7. Tehnika

9

0,300

8. Vides izglītība

8

0,267

9. Sports

11

0,367

16.5

0,550

138.71

4,624

3. Mazie mūzikas kolektīvi
4. Māksla
5. Tautas dejas

10. Cits veids
Kopā:

4.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,17.§)
No valsts budžeta mērķdotācijas finansēto
Valkas novada izglītības iestāžu vadītāju amata algas
no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam
Nr.
Izglītības
Algas likme
p.k.
iestāde
EUR
Valkas Jāņa Cimzes
1.
1200.00
ģimnāzija
2.

Ērģemes pamatskola

900.00

3.

Kārķu pamatskola

900.00

5.

Vijciema pamatskola

900.00

7.

SPII “Pumpuriņš”

900.00

18.§
Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2017.gadam
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju Valkas novadam 2017. gadā piešķirts
finansējums EUR 15 732,00 mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei pašvaldības vispārizglītojošo
izglītības iestāžu obligātā izglītības vecuma izglītojamajiem. Finansējums aprēķināts saskaņā ar izglītības
iestādēs uz 2016.gada 1.septembri reģistrēto izglītojamo skaitu. 2016.gada 1.septembrī pašvaldības
izglītības iestādēs reģistrēti 111 izglītojamie 5.-6.gadīgo apmācības programmā un 767 izglītojamie 1.12.klasēs. Vienam izglītojamam 2017.gadā paredzēts vidēji EUR 18,91 mācību līdzekļu un mācību
literatūras iegādei. Finansējuma sadalē ievērota proporcija 64% mācību literatūrai un 36% mācību
līdzekļiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
9.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali Valkas novadā 2017.gadam mācību līdzekļu un mācību
literatūras iegādei (pielikumā).
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt finanšu līdzekļu iekļaušanu izglītības iestāžu budžeta
tāmēs.
3. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,18.§)
Mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto
valsts budžeta līdzekļu sadale 2017.gadam
Valkas novada pašvaldības izglītības iestādēm

Finansējums

kopā, EUR

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

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

Obligātā
izglītības
vecuma
izglītojamie

Ērģemes pamatskola

1134

726

408

60

Kārķu pamatskola

908

581

327

48

Ozolu pamatskola

264

169

95

14

Vijciema pamatskola

1230

787

443

65

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

10854

6947

3907

574

Pirmsskolas izglītības iestāde
Pasaciņa

1342

859

483

71

15732

10069

5663

832

Kopā:

19.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
__________________
(V.Rogainis )
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2017. gada 16.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1 ) ,vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības I kārtas
reģistrā, 1-istabas dzīvokli Varoņu ielā 40-18 , Valkā, kopējā platība 34,8 m2, dzīvojamā platība
18,5 m2, 2.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta “***”, *** pagastā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2-istabu dzīvokli Nr.20 ,“Pūcītēs”, Ērģemes pagastā,
kopējā platība 47,8 m2, dzīvojamā platība 29,0 m2 1. stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –
labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Ērģemes pagasta
pārvaldi.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta mājā ***, ***, *** pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II
kārtas reģistrā, 2-istabu dzīvokli Nr.20-8 , Sēļos, Valkas pagastā, kopējā platība 40,6 m2,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta
pārvaldi.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta “***” *** pagasts, reģistrēts dzīvokļu apmaiņas palīdzības
reģistrā, 2-istabu dzīvokli “Mežinieki-3”, Kārķu pagastā, kopējā platība 46,1 m2, dzīvojamā
platība 31,2 m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots, apmaiņā pret
pašreiz īrēto dzīvokli.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Kārķu pagasta
pārvaldi.
5. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētā *** vārda, jo
***, ar kuru noslēgts īres līgums, ir mirusi.
20.§
Par iecirkņu noteikšanu Valkas novadā pašvaldību vēlēšanās 2017.gada 3.jūnijā
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Atbilstoši 2017.gada pašvaldību vēlēšanu norisei, līdz 2.februārim nepieciešams noteikt vēlēšanu
iecirkņus pašvaldības teritorijā. Valkas novadā ir 5 iecirkņi pagastu teritorijās un divi iecirkņi pilsētā. Lai
nodrošinātu vēlētajiem ērtāku nokļūšanu iecirknī un ievērojot Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
rekomendācijas, šogad tiek mainīta Kārķu un Vijciema pagastu iecirkņu atrašanās vieta no pagasta
pārvaldes ēkas 2.stāva uz Tautas nama 1.stāvu. Uz 1.stāvu tiek pārcelts Zvārtavas pagasta iecirknis.
Precizētā iecirkņu informācija ir jāiesniedz CVK iecirkņu apstiprināšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 17.punkta,
21.panta 1.daļas 25.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Vēlēšanu iecirkņus Valkas novadā 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām
(pielikumā).
2.
Par lēmuma izpildi atbild vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
3.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
1.

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 20.§)
Vēlēšanu iecirkņi Valkas novadā 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās
Iecirkņa
numurs
884

Iecirkņa nosaukums

Adrese

Piezīmes

Pilsētas kultūras nams Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas
novads, LV-4701

885

Mākslas skola

894

Ērģemes pamatskola

898

Kārķu tautas nams

906

Lugažu muiža

908

Vijciema tautas nams

909

Zvārtavas pagasta
pārvalde

1.stāvs, daļēji pieejams
cilvēkiem ar kustības
traucējumiem (ir manuālais
pacēlājs)
Beverīnas iela 5, Valka, Valkas
1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar
novads, LV-4701
kustības traucējumiem
Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes
1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar
pagasts, Valkas novads, LV-4711
kustības traucējumiem
Kārķu kultūras nams, Kārķi, Kārķu
1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar
pagasts, Valkas novads, LV-4716
kustības traucējumiem
Lugažu muiža, Lugaži, Valkas
1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar
pagasts, Valkas novads, LV-4701
kustības traucējumiem
Dalderi, Vijciems, Vijciema pagasts, 1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar
Valkas novads, LV-4733
kustības traucējumiem
Luturskola, Stepi, Zvārtavas pagasts, 1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar
Valkas novads, LV-4735
kustības traucējumiem

21.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Mežbrēķi”
(L.Engere)
Pamatojoties uz 2016.gada 27.oktobra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.13.,9.§)
ar kuru tika apstiprināta pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - Zvārtavas pagastā “Mežbrēķi”,
Izsoles noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē, kā arī apstiprināt izsoles objekta
nosacīto cenu EUR 4210.- (četri tūkstoši divi simti desmit euro un 00 centu) apmērā, 2016.gada
14.decembrī, plkst 11:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole.
Nekustamais īpašums: Zvārtavas pagastā “Mežbrēķi”, kas sastāv no zemes gabala, kadastra
apzīmējums 9496 008 0128 ar kopējo platību 1.65ha un uz zemes gabala esošas dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9496 008 0128 001.
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr. 1, vienīgais izsoles dalībnieks solīja vienu soli un nosolīja izsoles
objektu par: EUR 4310.- (četri tūkstoši trīs simti desmit euro un 00 centi). Samaksā par pirkumu tiek
ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda EUR 420.0 apmērā.
Ņemot vērā izsoles noteikumu 44.2 punktu, un Pircēja iesniegtajā pieteikumā norādīto samaksas
veidu “maksāt ar atlikto maksājumu, sadalot summu uz 4 gadiem”, Pircējam mēneša laikā no Izsoles
dienas ir jāveic avansa maksājums 10% apmērā no savas nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto
nodrošinājuma naudu. Par šo faktu tika sagatavota un izsniegta Izziņa norēķinam par izsolē iegūto
īpašumu.
Ņemot vērā Izsoles noteikumu 34.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Valkas novada dome, ne vēlāk
kā 30 dienu laikā pēc 44.punktā noteikto maksājumu saņemšanas.
Valkas novada domē 2016.gada 21.decembrī ir saņemts *** maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka
ir apmaksa 10% apmērā, par izsolē nosolīto objektu, saskaņā ar 2016.gada 14.decembra Izsoles
protokolu Nr.1.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, un ņemot vērā 2016.gada
14.decembrī notikušās izsoles rezultātus (protokols Nr.1), kā arī to, ka ***, saskaņā ar 2016.gada
14.decembra Izziņu norēķiniem par izsolē iegūto īpašumu un 22.11.2016. Valkas novada domes Rēķinu
Nr.PR12690 ir samaksājis 10% no kopējās maksājuma summas par objekti, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Mežbrēķi”, kadastra numurs 9496 008 0128,
izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju – ***, personas kods ***-***, [..]kas izsolē nosolīja
augstāko cenu EUR 4310.- (četri tūkstoši trīs simti desmit euro un 00 centi).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar ***, par nekustamo īpašumu: Zvārtavas pagastā “Mežbrēķi”, kas sastāv no
zemes gabala, kadastra apzīmējums 9496 008 0128 ar kopējo platību 1.65ha un uz zemes gabala
esošas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0128 001.
3. Uzdot Valkas novada domes juristei sagatavot šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu, ar atlikto maksājumu uz 5 gadiem, ņemot vērā, ka *** līdz pirkuma līguma
noslēgšanai ir veicis 10% avansa maksājumu par lēmuma 2.punktā minēto Pirkuma objektu.
4.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.,
77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
22.§
Par nedzīvojamu ēku Valkā, Tālavas ielā 10B uzņemšanu Valkas novada domes bilancē
(L.Engere)
Nekustamais īpašums Valkas novada Valkā, Tālavas ielā 10B, sastāv no sekojošām ēkām: palīgēka un
garāžu ēka. Īpašuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu nav nostiprinātas zemesgrāmatā, jo tās nav
funkcionāli saistāmas ar uz zemes gabala Valkā, Tālavas iela 10, esošajām dzīvojamām mājām ar
adresēm: Tālavas iela 10, Valka, un Tālavas iela 10A. Lai sakārtotu minēto ēku īpašuma tiesības, ir
nepieciešams tās uzņemt Valkas novada domes ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā.
Ar 1991.gada 28.decembra Nodošanas – Pieņemšanas Aktu Nr.1, Valkas rajona Dzīvokļu
saimniecības pārvalde nodod un Valkas pilsētas valde pieņēmusi citu starpā arī nedzīvojamu ēku Tālavas
ielas 10B, to inventarizācijas plānus.
Abu minēto ēku, ar adresi Tālavas iela 10B, būvdarbi pabeigti līdz 1993.gada 5.aprīlim, ko apliecina
Valkas novada Būvvaldes 2017.gada 13.janvāra Izziņa Nr.1-6/3.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu
Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un 9.2.punktu; Ministru kabineta
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 92.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzņemt no 2017.gada Valkas novada domes ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā Valkas novada domei
piekritīgo palīgēku un garāžas ēku, ar adresi: Tālavas iela 10B, Valka, kas atrodas uz zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 9401 001 0108, ēku vērtības tiks reģistrētas pēc ēku tehniskās inventarizācijas
veikšanas.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
23.§
Par dzīvokļa “Māja 2”, dzīvoklis 10, uzņemšanu Valkas novada domes bilancē
(L.Engere)
Nekustamais īpašums Valkas novada Kārķos, “Māja 2” dzīvoklis 10, 35.5m 2, nav nostiprināts
zemesgrāmatā. Lai sakārtotu minētā dzīvokļa īpašuma tiesības, ir nepieciešams to uzņemt Valkas novada
domes ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā.
Ar 1992.gada 26.novembra Vienošanos SIA “Kārķi” nodeva dzīvokli Nr.10, kas atrodas daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā “Māja 2”, *** īpašumā pret 7 kapitāla daļām.
Ar 1997.gada 20.novembra Vienošanos starp *** un Kārķu pagasta padomi, *** nodod dzīvokli Nr.10,
kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Māja 2”, Kārķu pagasta padomei, sakarā ar komunālo
maksājumu parādiem.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu
Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un 9.2.punktu; Ministru kabineta
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 92.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,

A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzņemt no 2017.gada Valkas novada domes ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā dzīvokli Nr.10, kas atrodas
“Māja 2”, Kārķi, Kārķu pagasts, dzīvokļa vērtība tiks reģistrēta pēc tehniskās inventarizācijas veikšanas.
2. Uzdot Kārķu pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot nepieciešamos dokumentus minētā īpašuma
uzņemšanai bilancē.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
24.§
Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā nomas tiesību izsoli
___________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2016.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā
22, Valkā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.15, 33.§), nosakot nedzīvojamām telpām Rīgas ielā 22,
Valkā (pirmajā stāvā, telpu grupa Nr.001, 92,3 m 2 platībā) nomas tiesību izsoli 2017.gada 17.janvārī
plkst.14:00, piedāvājumus iesniedzot rakstveidā. Minētajā termiņā neviens pretendents piedāvājumus
neiesniedza.
Izsoles noteikumu 10.punkts paredzēja, ka izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai
juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos
priekšnoteikumus un atbilst šādiem nosacījumiem:
 saskaņā ar Valkas novada Attīstības programmu 2015.-2021.gadam pretendentam ir jādarbojas
kādā no papildus attīstāmajām nozarēm Valkas novadā:
 ekoloģiskās produkcijas tirdzniecība;
 amatniecība;
 tūrisms;
 vai jānodrošina sadzīves pakalpojumi (foto darbnīca / studija, pulksteņu remonts, atslēgu
izgatavošana u.tml.)
 saskaņā ar Valkas novada Attīstības programmu 2015.-2021.gadam, lai attīstītu vienotu ValkasValgas uzņēmējdarbības vidi, pretendentam veiksmīgākai idejas īstenošanai no nomas līguma
noslēgšanas brīža ir jāuzsāk sadarbība ar biznesa inkubatoru.
 uzņēmuma īpašniekiem jābūt deklarētiem Valkas novadā.
Tā kā par minētajām telpām iepriekš bija izrādījuši interesi vairāki iespējamie nomnieki, tad secināms,
ka uzstādītie noteikumi būtiski ierobežojuši pretendentu loku. Ņemot vērā minēto, ir ierosinājums atcelt
Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumu “Par telpu statusa noteikšanu Rīgas ielā 22,
Valkā” (protokols Nr.14, 26. §), ar kuru tika noteikts telpām Rīgas ielā 22, telpu grupai Nr.001 statusu
biznesa inkubācijas vajadzībām un izsludināt jaunu nomas tiesību izsoli.
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
regulē rakstiskas nomas tiesību izsoles kartību.
Nomas objekta nosacītā nomas maksa mēnesī ir EUR 1.70 par 1 m2 bez PVN (PVN tiek aprēķināts
atbilstoši normatīvajiem aktiem).
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.1.nodaļas noteikumiem, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 3 deputāti
(A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
Atzīt Valkas novada domes īpašumā esošo telpu Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpas
grupas Nr.001, 92,3 m2 platībā), kadastra numurs 9401 001 0503 001 nomas tiesību izsoli, kas bija
izsludināta 2017.gada 17.janvārī, plkst.14:00, par nenotikušu.
2.
Atcelt Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumu “Par telpu statusa noteikšanu
Rīgas ielā 22, Valkā” (protokols Nr.14, 26. §).
3.
Apstiprināt nomas objektam Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpu grupa Nr.001, 92,3 m 2
platībā) nosacīto nomas maksu mēnesī EUR 1.70 par 1 m2 bez PVN.
1.

Uzdot Valkas novada domes Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai rīkot atklātu,
rakstisku nomas objekta nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar izsoles noteikumiem
(pielikumā).
5.
Noteikt izsoles laiku – 2017.gada 10.februārī plkst.15:00.
6.
Publicēt sludinājumu par izsoli pašvaldības mājaslapā www.valka.lv un izvietot publiski pieejamā
vietā Valkas novada domes ēkā, Valkā, Beverīnas ielā 3.
7.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4.

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 24.§)
Nekustamā īpašuma
Rīgas ielā 22, Valkā, nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
I Vispārīgie noteikumi
1. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.
2. Izsoles organizētājs – Valkas novada domes Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas
komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija), Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
3. Izsoles mērķis – noteikt Valkas novada domes (turpmāk testā - iznomātājs) īpašumā esošo telpu
Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpas grupas Nr.001, 92,3 m2 platībā), kadastra numurs 9401
001 0503 001, izdevīgāko nomas piedāvājumu.
II Izsoles objekta raksturojums
4. Izsoles objekts ir nedzīvojamas iekštelpas – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete Valkā, Rīgas ielā
22, (pirmajā stāvā, telpas grupas Nr.001, 92,3 m2 platībā), kadastra numurs 9401 001 0503 001
(turpmāk tekstā - nomas objekts).
5. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure,
koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.
6. Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo
Meļķi, tālr.64781272; mob.tālr.: +37126465346.
III Izsoles noteikumi un nosacītā cena
7. Nomas objekta nosacītā cena: nosacītā nomas maksa mēnesī EUR 1.70 par 1 m2 bez PVN.
Nomas maksa noteikta bez PVN (PVN tiek aprēķināts atbilstoši normatīvajiem aktiem).
8. Pieteikumu atvēršana notiks 2017.gada 10.februārī plkst.15:00, Valkas novada domes telpās,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, pirmajā stāvā – apspriežu telpā.
9. Tiek rīkota nomas objekta pirmā izsole - atklāta, rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
10. Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos
noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
11. Minētajās telpās nedrīkst nodarboties ar šādu komercdarbību:
 jebkādu lietotu preču tirdzniecību un uzglabāšanu;
 rūpnieciski ražotu alkoholisko produktu tirdzniecību.
12. Piedaloties izsolē, izsoles dalībnieks iesniedz šajos noteikumos paredzēto pieteikumu, kurā
piedāvātais nomas maksas apmērs (mēnesī) nav zemāks par nomas objekta nosacīto cenu.
Pieteikumam jābūt parakstītam.
IV Izsoles dalībnieki un tās norise
13. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, nomas tiesību pretendentam līdz 2017.gada 10.februārim
plkst.12:00 jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē Valkas novada domē Beverīnas ielā 3,
Valkā vai jaatsūta pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads,
LV-4701, lai sūtijums tiktu saņemts līdz šajā punktā norādītajam termiņam.
Pieteikumā norāda:
13.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska
persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
13.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
13.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
13.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi un kadastra numuru;

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

13.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
13.6. piedāvāto nomas maksas apmēru.
Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas un, ja tiek atklāts, ka
izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no dalībnieku saraksta un nepieļauj dalību
izsolē. Atkārtotas izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.
Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.
Nomas tiesību pretendents pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums
tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi un nomas
tiesību pretendentu.
Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un
laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.
Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā par
nomas tiesību izsoli norādītajā termiņā.
Pieteikumu atvēršanu publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā datumā, laikā un vietā rīko
izsoles komisija.
Izsoles komisija publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu atvēršanas datumā, laikā
un vietā klātesošajiem paziņo, ka sākusies izsole un pieteikumu pieņemšana ir pabeigta.
Pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā.
Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 13.punktā minētā informācija vai nomas pieteikumā
piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksas
apmēru, izsoles komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības
rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskata.
Izsoles komisijas loceklis pēc pieteikumu atvēršanas nosauc nomas tiesību pretendentu, pieteikuma
iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru
un parakstās uz pieteikuma (parakstās arī pārējie komisijas locekļi). Nomas pieteikumu atvēršanu
protokolē. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.
Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem iznomāšanas
nosacījumiem, pēc pieteikumu atvēršanas paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskas izsoles
rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas paziņo, ka
rakstiskā izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nomas maksu un nomas tiesību pretendentu,
kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanu
protokolē.
Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu
augstāko nomas maksu, izsoles komisija veic vienu no šādām darbībām:
25.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no nomas tiesību pretendentiem vai to
pārstāvjiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās pieteikumu
atvēršanā, un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu;
25.2. rakstiski lūdz nomas tiesību pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu,
izteikt rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot piedāvājumu
iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.
Ja neviens no nomas tiesību pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu,
neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu,
iznomātājs pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā minētajiem pretendentiem slēgt nomas
līgumu atbilstoši to nosolītajai nomas maksai.
Iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu
paziņošanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā
internetā.
Ja publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas
tiesību pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt nosacīto nomas maksu un rīkot
atkārtotu izsoli.

V Nomas līguma noslēgšana un tā nosacījumi
29. Par izsoles uzvarētāju kļūst nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu.
30. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko
nomas maksu. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles
rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas
līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz
attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir
atteicies.
31. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu,
iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš piedāvāja
nākamo augstāko nomas maksu. Iznomātājs divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma
nosūtīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā
internetā.

32. Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo noteikumu
31.punktā minēto piedāvājumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas tiesību
pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, septiņu
darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Iznomātājs ne
vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina minētās
informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
33. Gadījumā, ja arī nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu,
neizmanto tiesības noslēgt nomas līgumu, izsole atzīstama par nenotikušu.
34.
Nomas līgumu iznomātāja vārdā kā ēkas apsaimniekotājs ir tiesīga slēgt SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
35.
Nomas objekts tiek iznomāts uz 10 gadiem.
36. Par komunālajiem pakalpojumiem, ēkas apsaimniekošanas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem
nomnieks slēdz līgumus ar Valkas novada domi, SIA “Valkas Namsaimnieks” un citiem pakalpojumu
sniedzējiem.
37. Nomniekam atsevišķi jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši maksājuma paziņojumam.
VI Noslēguma jautājums
38. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

