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S Ē D E S     P R O T O K O L S 

Nr. 13 
 
Valkā                                             2015.gada 24.septembrī 
           
Sēde sasaukta 2015.gada 24.septembrī plkst.14:00.     
Sēdi atklāj 2015.gada 24.septembrī plkst.14:00. 
 
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis 
Protokolē – Valkas novada domes kancelejas vadītāja Gundega Ukre 

Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Agris SIMULIS, Valdis ROGAINIS,   Kristīne SIMONOVA, 
Maruta STABULNIECE, Vita BĒRZIŅS, Andis SULA,  Aivars GAILIS, Sandra PILSKALNE, Valdis 
ŠAICĀNS,  Mārtiņš KREILIS, Ligita ZIEMIŅA,  Viesturs ZARIŅŠ    

     
Nepiedalās deputāti: 
  

Unda OZOLIŅA – aizņemta pamatdarbā 
Aivars SJADEME  - aizņemts pamatdarbā 

 
Piedalās administrācijas darbinieki: 
  
Edīte Balode, Iveta Markova,  Aija Jurjāne, Ilze Grandava, Antra Ķīkule, Zane Brūvere, Guntis Bašķis,  
Rolands Rastaks,  Gunta Smane, Anda Mičule, Vilnis Vilguts, Toms Simtiņš, Viktors Kaņepe, Mārīte Meļķe, 
Aivars Cekuls, Jānis Lapsa, Raitis Priede, Pēteris Pētersons, Mārīte Kalniņa 
  
 Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj domes sēdi.   
 Deputāti atklāti balsojot ar  13  balsīm „PAR” Vents Armands KRAUKLIS,  Agris SIMULIS, Valdis 
ROGAINIS, Kristīne SIMONOVA,  Maruta STABULNIECE, Vita BĒRZIŅA, Andis SULA,  Aivars GAILIS, 
Sandra PILSKALNE, Valdis ŠAICĀNS, Mārtiņš KREILIS, Ligita ZIEMIŅA, Viesturs ZARIŅŠ  „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Valkas novada dome nolemj apstiprināt šādu 2015. gada 24. septembra domes  sēdes 
DARBA KĀRTĪBU: 
 
1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2,2.§) 18., 19., 25., 27., 
58.pielikumā. 

2. Par ieejas biļešu cenas noteikšanu uz viesmākslinieku koncertiem J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā. 
3. Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā 

Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošiem novada jauniešiem”. 
4. Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu izglītojamajiem 2015./2016.mācību gadā. 
5. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2015.gada 

1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim. 
6. Par atļauju tirgoties Lugažu laukuma svētkos. 
7. Par maksu par parakstu īstuma apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu, 

Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu. 



8. Par atlases kritēriju noteikšanu un apstiprināšanu grants ceļu pārbūvei. 
9. Par pašvaldības īpašuma Ērģemes pagastā “Omuļu skola” izsoles atzīšanu par nenotikušu, atkārtotas 

izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa iela 3, atsavināšanas izsoles noteikumu un 

nosacītās cenas apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu. 
11. Par projekta “Robežu jaunās gaismas un krāsas” līdzfinansējuma nodrošināšanu. 
12. Par Valkas ģimnāzijas skolēnu skapīšu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu. 
13. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes 

izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2015.gada savstarpējiem norēķiniem”  (protokols Nr.2,6.§). 
14. Par finansiālu atbalstu iniciatīvas veicināšanas biedrībai “Ugunspuķe” projekta īstenošanai. 
15. Par līdzfinansējumu Biedrības “Valkas Dāmu klubs” izstrādātajam projektam. 
16. Par finansiālu atbalstu Vijciema pamatskolai. 
17. Par saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos 

noteikumos Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu. 
18. Par pašvaldības automašīnas nodošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes 

reģiona brigādei. 
19. Ingas Muleres – Reinieces iesnieguma izskatīšana. 
20. Par Ērģemes feldšerpunkta nolikuma apstiprināšanu. 
21. Par Vijciema feldšerpunkta nolikuma apstiprināšanu. 
22. Par dalību projektā “PROTI un DARI!”. 
23. Par zemes starpgabala Valkā, Zemgales iela 32, atsavināšanas noteikumiem. 
24. Par Vienošanās slēgšanu, par zemes gabala Valkas pagastā “Rīts”, nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 
25. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana. 
26. Par Valkas novada domes Finanšu komitejas locekļa ievēlēšanu. 
27. Par izmaiņām Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Saimniecisko lietu komitejas sastāvā. 
28. Par Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļa ievēlēšanu. 
29. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Briseli (Beļģija). 
30. Par dāvinājuma – nekustamā īpašuma: “Kokogļu cehs”, Kārķu pagastā pieņemšanu. 
31. Par telpu Semināra ielā 21, Valkā nodošanu biedrības “Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām “Kastanis”” lietojumā, noslēdzot sadarbības līgumu. 
32. Par konceptuālu atbalstu projekta idejai “Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”. 
33. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Mersinu (Turcija). 
 

1.§ 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma 

“Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 
 (protokols Nr.2, 2.§) 18., 19., 25., 27., 58. pielikumā 

_________________________________________________________________ 
(R.RASTAKS) 

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores 
L.Veinbergas par papildus amata vietas Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs 1.26 slodzes 
nepieciešamību mācību procesa nodrošināšanai. 

Šajā mācību gadā skolā mācās 127 skolēni, no tiem 8 interešu izglītības grupā. Uz šo skaitu 2015./2016. 
mācību gadā kopējais stundu skaits ir 349.5 stundas nedēļā, savukārt piešķirtais finansējums pēc 
iepriekšējā perioda ir 323 mācību stundām. Mācību procesa izpildei pietrūkst finansējuma 26,5 stundām. 

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Valkas Mākslas skolas direktores par tehnisko 
darbinieku darba pienākumu un darba slodžu izmaiņām. 

Deputāti ierosina PII “Pasaciņa” vadītājas amata algas apmēru pielīdzināt SPII “Pumpuriņš” vadītājas 
amata algai. 

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Valkas novada Bērnu Jaunatnes centra “Mice“ 
direktores K.Ganiņas par papildus 0.34 slodzes finansējuma nepieciešamību no pašvaldības budžeta 
Valkas novada pirmsskolas izglītības klubam “Rūķu skola”, lai varētu realizēt “Pirmsskolas izglītības 
programmu”. Mērķdotācijas finansējums ir nepietiekošs. 

Šobrīd pirmsskolas izglītības klubā “Rūķu skola” mācās 6 bērni (5-7 gadi) un 2 bērni (3-4 gadi). 
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Vijciema pamatskolas direktores A.Vītolas par papildus 

amata vietas pirmsskolas skolotājs 0.1 slodzes nepieciešamību pirmsskolas bērnu grupas (5-6 gadi) darba 
nodrošināšanai. 

Pirmsskolas grupas darba laiks ir no plkst. 7:30 līdz 17:30, tādēļ, lai nodrošinātu bērnu apmācību un 
drošību, audzinātājam jābūt klāt visu darba laiku. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 
11.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 2.§) un Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.7, 1.§) vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 



M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Izdarīt Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 2.§) šādus grozījumus: 
1.1. Apstiprināt 18.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums); 
1.2. Apstiprināt 19.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums); 
1.3. Apstiprināt 25.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums); 
1.4. Apstiprināt 27.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums); 
1.5. Apstiprināt 58.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums). 

2. Uzdot Valkas novada domes iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos, izbeigt darba tiesiskās 
attiecības vai noslēgt jaunus darba līgumus atbilstoši amatu sarakstam. 

3. Veikt attiecīgos grozījumus Valkas novada domes pamatbudžetā. 
4. Par lēmuma izpildi atbild iestādes vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmuma 1.2.punkts stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī. 
7. Lēmuma 1.1., 1.3., 1.4. un 1.5.punkts stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī. 

 
1.pielikums 

Valkas novada domes 
2015.gada 24.septembra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.13, 1.§) 
 

18.pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.2, 2.§) 

 
 
 
 

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

 
 

Nr. 
p.k. Amats Amata vietu 

skaits 
Algas likme 

(EUR) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

(EUR) 

Piemaksa par 
papildus 

pienākumu 
veikšanu 

(EUR) 
1 Direktors  1 782 782  

2 Direktora vietnieks 
mācību darbā  0,5 548 548  

3 Sekretārs  1 434 380  
4 Apkopējs 2 360 360 50 

5 Profesionālās ievirzes 
izglītības skolotājs  4,8 

Zemākā 
mēnešalga + 
piemaksa par 

kvalitātes pakāpi 
pēc MK 

noteikumiem 
Nr.836 

Zemākā mēnešalga 
+ piemaksa par 
kvalitātes pakāpi 

pēc MK 
noteikumiem Nr.836 

 

6 Dežurants 1 360 360 60 
 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                          V.A.Krauklis 

 
 
 

2. pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 24.septembra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.13, 1.§) 

 
19.pielikums 

Valkas novada domes 
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam 



(protokols Nr.2, 2.§) 
Valkas Mākslas skolas darbinieku  

amata vietu un darba samaksas saraksts 
 

Nr. 
p.k. Amats 

Amata 
vietu 
skaits 

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

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

Piemaksa 
par 

papildus 
pienāku- 

mu 
veikšanu 

1 Direktors 1 782 782.00 
 

2 Direktora vietnieks mācību darbā 1 565 565.00 
 

3 Sekretārs –dežurants 0.5 360 360 
 

4 Apkopējs 1 360 360.00 
20.00 

5 Lietvedis 0.5 434 380.00 
 

6 
Profesionālās ievirzes izglītības 
skolotājs 2,1 

Zemākā mēnešalga 
+ piemaksa par 
kvalitātes pakāpi 

pēc MK 
noteikumiem 

Nr.836 +  EUR 50 

Zemākā mēnešalga 
+ piemaksa par 
kvalitātes pakāpi 

pēc MK 
noteikumiem 

Nr.836 +EUR 50 

 

7 Apkopējs 1 360 360 
 

 
3.pielikums 

Valkas novada domes 
2015.gada 24.septembra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.13,1.§) 
25.pielikums 

Valkas novada domes 
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.2, 2.§) 
 

Valkas  pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” 
pedagoģisko darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts  

 
Nr. 
p.k. Amats Amata vietu 

skaits 
Algas likme 

(EUR) 

1. Vadītājs 1 768 

2. Pirmsskolas izglītības metodiķis – vadītāja 
vietnieks 1 

Zemākā mēnešalga + piemaksa par 
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu 

darba samaksas noteikumiem Nr.836 + 
EUR 50.00 

3. Izglītības psihologs 1.1 

Zemākā mēnešalga + piemaksa par 
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu 

darba samaksas noteikumiem Nr.836 + 
EUR 30.00 

4. Skolotājs logopēds 1,2 

5. Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs 1 
6. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs 2 

7. Pirmskolas izglītības skolotājs ( 5-gadīgo un 
6-gadīgo bērnu apmācībā) 

6,5 

8. Pirmskolas izglītības skolotājs  14 

 
4.pielikums 

Valkas novada domes 
2015.gada 24.septembra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.13, 1.§) 
 

27.pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.2, 2.§) 

 
Valkas novada Bērnu – jauniešu centra „Mice” 



darbinieku amatu vietu un darba samaksas saraksts 
 

 
 
  

Nr. 
p.k. 

Amats Amata vietu 
skaits 

Algas likme 
(EUR) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

(EUR) 
1 Izglītības metodiķis 1 533 533 

3  Sekretārs 1 380 380 

4  Apkopējs 1,4 360 360 

5  Remontstrādnieks 0,7 380 380 

6  Pedagoga palīgs 0,8 385 385 

7 Interešu pulciņa 
vadītājs 0,5 423 423 

8 Interešu pulciņa 
vadītājs 1 

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

Zemākā mēnešalga + piemaksa 
par kvalitātes pakāpi pēc MK 

noteikumiem Nr.836 

9 Pirmsskolas izglītības 
skolotājs 0,52 

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

Zemākā mēnešalga + piemaksa 
par kvalitātes pakāpi pēc MK 

noteikumiem Nr.836 



5.pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 24.septembra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.13, 1.§) 

 
58.pielikums 

Valkas novada domes 
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.2, 2.§) 
 
 

Vijciema pamatskolas 
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts 

 

Nr. 
p.k. Amats 

Amata 
vietu 
skaits 

Algas likme 
(LVL mēnesī/ stundas 

tarifa likme (LVL/h) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

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

1. Pirmsskolas izglītības 
skolotājs 1,12 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

2. 

Pirmsskolas izglītības 
mūzikas skolotājs 

0,4 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

3. 

Interešu izglītības skolotājs 

0,12 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

4. Apkopēji 2,4 360 360 

5. Kurinātāji (sezona 7 mēn.) 4 2.166 EUR/h 2.166 EUR/h 

6. Lietvedis 0,5 380 380 

7. Pamatskolas ēdnīcas pavārs 1 2,49 EUR/h 2,49 EUR/h 

8. Pirmsskolas izglītības 
skolotāja palīgs 2 360 360 

9. Sētnieks 0,5 360 360 

10. Virtuves strādnieks 1 360 360 

 
2.§ 

Par ieejas biļešu cenas noteikšanu uz viesmākslinieku koncertiem J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā 
 __________________________________________________________________ 

(R.Rastaks) 
 

Dome izskata J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores L.Veinbergas 2015.gada 14.augusta 
iesniegumu (reģistrēts novada domē 14.08.2015.) par ieejas biļešu cenas EUR 1,00, EUR 3,00, EUR 5,00 
apstiprināšanu uz viesmākslinieku koncertiem. Līdz šim ieeja uz koncertiem ir bijusi brīva vai par 
ziedojumiem. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 
11.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 3.§) un Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.7, 2.§) vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt ieejas biļešu cenas EUR 1,00 (viens euro), EUR 3,00 (trīs euro) un EUR 5,00 (pieci 

euro) uz viesmākslinieku koncertiem J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā. 
2. Atļaut J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktoram izvērtēt un noteikt biļešu cenas par katru 

konkrētu koncertu. 



3. Par lēmuma izpildi atbild J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
3.§ 

Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumos Nr.2  “Kārtība, kādā 
Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošiem novada jauniešiem” 
_______________________________________________________________ 

(R.RASTAKS, V.ŠAICĀNS) 
 

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores ar lūgumu 
atbalstīt ar stipendiju skolas pedagogu, kurš iegūst profesiju. 

Valkas novadā ir 2012.gada 27.septembrī ir pieņemti Noteikumi Nr.2 ”Kārtība, kādā Valkas novada dome 
piešķir stipendijas studējošiem novada jauniešiem”, kas nosaka, ka stipendiju var saņemt studējošie 
jaunieši. Iepriekšminētā Kārtībā dod iespēju stipendijai pieteikties augstskolu, tajā skaitā arī koledžu 
studentiem, taču nav paredzēta iespēja pretendēt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem. Lai 
piesaistītu novadam jaunus darbiniekus, nepieciešams paplašināt stipendijas saņemšanas iespējas 
nosakot, ka pretendents var būt arī  profesionālās izglītības iestāžu audzēknis.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 
11.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 4.§) un Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.7, 3.§), vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumos Nr.2 ”Kārtība, kādā 

Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošiem novada jauniešiem” (protokols Nr.11, 6.§): 
1.1 Papildināt Kārtību ar punktu 1.91. šādā redakcijā: 
 “1.91. Vienam profesionālās izglītības iestādes vidējās profesionālās izglītības programmas 
STIPENDIĀTAM mēnesī tiek piešķirta stipendija 35% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī” 
1.2 Izteikt 2.1.1. punktu šādā redakcijā: 
 “2.1.1. ir pilna laika augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko akreditēto programmu 
students vai ir nepilna laika augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko akreditēto programmu 
students vai ir profesionālās izglītības iestādes audzēknis un strādā novada struktūrvienībās vai 
dibinātās iestādēs studiju/mācību programmai atbilstošā specialitātē” 
1.3 Visā noteikumu tekstā vārdu  “studiju”  aizstāt ar vārdu “studiju/mācību” atbilstošajos locījumos; 
1.4 4.3.punktā vārdu “augstskola” aizstāt ar vārdu “mācību iestāde”. 

2. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
4.§ 

Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada 
vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 

2015./2016. mācību gadā 
_____________________________________________________________________ 

(R.Rastaks) 
 

Pamatojoties uz Valkas novada domes 2010.gada 28.janvārī apstiprinātās kārtības (protokols Nr.1, 
37.§) “Stipendiju piešķiršanas kārtība Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu audzēkņiem” 4.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa ir sagatavojusi 
priekšlikumus stipendiju skaitam un lielumam 2015./2016. mācību gadā.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 
11.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 5.§) un Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.7, 4.§) vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt stipendiju skaitu un lielumu 2015./2016. mācību gadam (pielikumā). 



2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības iestāžu vadītāji. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

Pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 24.septembra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.13, 4.§) 

I  Mēneša stipendiju skaits 2015./2016. mācību gadā 
 

Izglītības iestāde Skolēnu skaits Stipendiju skaits 
mēnesī 

Ērģemes pamatskola 8 1 
Kārķu pamatskola 6 1 
Ozolu pamatskola 8 1 
Vijciema pamatskola 3 1 
Valkas pamatskola 19 3 
Valkas ģimnāzija (9.kl.) 45 6 
Valkas ģimnāzija (10.-12.kl.) 113 10 

Kopā  23 

II  Stipendiju apjoms 2015./2016. mācību gadā 
1. Mēneša stipendija   15 (piecpadsmit euro). 
2. Teicamnieka stipendija: 

2.1. 4. – 8. klašu skolēniem  35 (trīsdesmit pieci euro) 
2.2. 9. – 12. klašu skolēniem  50 (piecdesmit euro) 

3. Gada sasniegumu stipendija: 
3.1. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts olimpiādēs (ar atlasi pēc iepriekšējo posmu rezultātiem): 

 1. vieta    140 (viens simts četrdesmit euro); 
 2. vieta    115 (viens simts piecpadsmit euro); 
 3. vieta    85 (astoņdesmit pieci euro); 
 atzinība    40 (četrdesmit euro); 

3.2. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu reģionālajās olimpiādēs un atklātajās valsts olimpiādēs 
(par vienu augstāko rezultātu): 

 1. vieta    40 (četrdesmit euro); 
 2. vieta    30 (trīsdesmit euro); 
 3. vieta    20 (divdesmit euro); 
 atzinība    15 (piecpadsmit euro); 

3.3. Profesionālās ievirzes programmu valsts konkursos, sacensībās (ar atlasi pēc iepriekšējo posmu 
rezultātiem): 

 1. vieta    70 (septiņdesmit euro); 
 2. vieta    55 (piecdesmit pieci euro); 
 3. vieta    40 (četrdesmit euro); 
 atzinība    30 (trīsdesmit euro); 

3.4. Profesionālās ievirzes programmu reģionālajos konkursos, sacensībās (par vienu augstāko rezultātu): 
1. vieta    35 (trīsdesmit pieci euro); 
2. vieta    30 (trīsdesmit euro); 
3. vieta    25 (divdesmit pieci euro); 
atzinība    15 (piecpadsmit euro); 

3.5. Par izglītojamo individuālajiem sasniegumiem citos reģionālajos, valsts un starptautiskajos konkursos, 
sacensībās (pārstāvētas vismaz trīs valstis), Izglītības. kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa lemj atsevišķi 
pēc izglītības iestāžu vadītāju iesniegumu saņemšanas un iepazīšanās ar minēto pasākumu nolikumiem un 
rezultātiem. 
 

III Stipendiju izmaksām nepieciešamais finansējums 
 

2015. gads    2016. gads 
Mēneša stipendijas   EUR 1380.00    EUR 3015.00 
Teicamnieka stipendijas       EUR 1450.00  
Gada sasniegumu stipendijas     EUR 1000.00 
Gada sasniegumi sportā      EUR 600.00 

 
5.§ 

Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā 
no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim 

 ____________________________________________________________________  
(R.Rastaks)  

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada  18. augusta rīkojumu Nr. 437 “Par mērķdotāciju sadalījumu 

pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2015. gadam” ir noteikts finansējums pedagogu atalgojumam 



2015.gada 4 mēnešiem, t.i. no 1.septembra līdz 31.augustam. Valkas novadam pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām iedalīti: 

- pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm  EUR 342 064; 
- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā EUR 27 260 
- interešu izglītības programmu realizēšanā EUR 13 811; 
- speciālās pirmsskolas izglītības iestādei  EUR 34 036.  

Mērķdotācijas lielums tiek noteikts saskaņā Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem 
Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības 
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai” par izglītojamo skaita stāvokli uz 2015.gada 27.maiju, interešu izglītībā uz 2014.gada 
1.septembri. Mērķdotācijas sadale Valkas novadā tiek veikta saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 
28.marta lēmumu „Par mērķdotācijas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksas sadales kārtību Valkas novadā” (protokols Nr.4, 30.§).  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.7, 5.§) vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS 
- nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
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 2015.gada 1.septembra līdz 31.decembrim (1.- 4.pielikums). 

2. Iekļaut valsts mērķdotācijas daļu katras izglītības iestādes budžetā. 
3. Izglītības iestāžu vadītājiem atbilstoši iedalītajam finansējumam veikt pedagogu tarificēšanu. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
1.pielikums 

Valkas novada domes 
2015.gada 24.septembra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.13, 5.§) 
Valsts budžeta mērķdotācijas sadale 

pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā 

no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim 
 
 

Izglītības iestāde Darba alga  
1 mēnesī, EUR 

Piemaksa par 
kvalitātes 

pakāpi, EUR 

Kopā  
1 mēnesī 

tarifikācijā, EUR 

Kopā  
1 mēnesī 

finansējums, EUR 

Kopā  
4 mēnešos 

finansējums, EUR 

Ērģemes pamatskola 6441.82 231.44 6673.26 8247.00 32988.00 

Kārķu pamatskola 5283.88 194.65 5478.53 6771.00 27084.00 

Ozolu pamatskola 4916.80 154.32 5071.12 6267.00 25068.00 

Vijciema pamatskola 4997.86 126.55 5124.41 6333.00 25332.00 

Valkas pamatskola 28049.48 1139.36 29188.84 36074.00 144296.00 

Valkas ģimnāzija 16793.86 428.04 17221.90 21285.00 85140.00 

rezerve   435 538.00 2156.00 

Kopā 66483.70 2274.36 69193.06 85515.00 342064.00 

 

2.pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 24.septembra sēdes lēmumam 



(protokols Nr.13, 5.§) 
 

Valsts budžeta mērķdotācijas sadale pašvaldību izglītības iestādēs 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā 
2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim 

 

Izglītības iestāde 
Darba alga  
1 mēnesī, 

EUR 

Piemaksa par 
kvalitātes 

pakāpi, EUR 

Kopā  
1 mēnesī 

tarifikācijā, EUR 

Kopā  
1 mēnesī 

finansējums, EUR 

Kopā  
4 mēnešos 

finansējums, EUR 

Ērģemes pamatskola 571.62 0 571.62 706.00 2824.00 

Kārķu pamatskola 263.76 0 263.76 326.00 1304.00 

Ozolu pamatskola 175.56 0 175.56 217.00 868.00 

Vijciema pamatskola 439.74 31.42 471.16 582.00 2328.00 

Pasaciņa 3033.66 35.12 3069.78 3793.00 15172.00 

BJC “Mice” 263.76 0 263.76 326.00 1304.00 

Rezerve   699.90 865.00 3460.00 

Kopā 4748.10 66.54 5514.54 6815.00 27260.00 

 
3.pielikums 

Valkas novada domes 
2015.gada 24.septembra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.13, 5.§) 
 

Valsts budžeta mērķdotācijas sadale 
interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā 
no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim 

 

Izglītības iestāde Darba alga 1 
mēnesī, EUR 

Piemaksa 
par 

kvalitātes 
pakāpi, EUR 

Kopā  
1 mēnesī 

tarifikācijā, EUR 

Kopā  
1 mēnesī 

finansējums, 
EUR 

Kopā  
4 mēnešos 

finansējums, 
EUR 

BJC "Mice" 2602.00 71.55 2673.55 3304.00 13219.00 

Valkas novada BJSS 120.00 0 120.00 148.00 592.00 

Kopā 2722.00 71.55 2793.55 3452.00 13811.00 

 
 
 
 

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

 

Interešu izglītības 
programmas veids 

Stundu 
skaits Slodze 

Jaunieši 3 0.143 

Koris 9 0.429 

Mazie mūzikas kolektīvi 4 0.190 

Māksla 7 0.333 

Mūsdienu dejas 11 0.524 



Tautas dejas 31 1.476 

Teātris 12 0.571 

Tehnika 5 0.238 

Vides izglītība 10 0.476 

Sports 6 0.286 

 Kopā: 98 4.666 

 
 

4.pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 24.septembra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.13, 5.§) 

 
 

No valsts budžeta mērķdotācijas finansēto   
 Valkas novada izglītības iestāžu vadītāju amata algas 

no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim 
 

Nr. 
p.k. 

Izglītības 
iestāde 

Algas likme 
EUR 

1. Valkas ģimnāzija 914,00 

2. Valkas pamatskola 928,00 

3. Ērģemes pamatskola 740,00 

4. Kārķu pamatskola 740,00 

5. Ozolu pamatskola 740,00 

6. Vijciema pamatskola 740,00 

8. Valkas novada BJC “Mice” 762,00 

7. SPII “Pumpuriņš” 768,00 

 
 

6.§ 
Par atļauju tirgoties Lugažu laukuma svētkos 

________________________________________________ 
(M.Meļķe) 

 
Dome izskata Valkas pilsētas kultūras nama direktores M.Meļķes 2015.gada 14.septembra iesniegumu 

(reģistrēts novada domē 14.09.2015) ar lūgumu atļaut Lugažu laukuma svētkos 2015.gada 3.oktobrī, svētku 
programmas ietvaros, tautas lietišķās mākslas studijas meistariem, amatniekiem un mājražotājiem tirgot 
savus izstrādājumus, nepiemērojot maksu par tirdzniecības vietu. Šāda veida tematisks tirdziņš papildinās 
svētkus, tāpēc amatnieki, mākslas studiju meistari un mājražotāji tiks īpaši aicināti piedalīties. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.7, 18.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 4.punkta un 15.panta 
1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, 
L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Atļaut Lugažu laukuma svētkos 2015.gada 3.oktobrī, svētku programmas ietvaros, tautas lietišķās 

mākslas studijas meistariem, amatniekiem un mājražotājiem tirgot savus izstrādājumus, nepiemērojot 
maksu par tirdzniecības vietu. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pilsētas kultūras nama direktors. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

7.§ 



Par maksu par parakstu īstuma apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu, 
Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu 

__________________________________________________________________ 
( R.Rastaks) 

 
2015.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un 

Eiropas pilsoņu iniciatīvu”, nosakot, ka vēlētājiem par likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu vai 
Saeimas atlaišanas ierosinājumu jānodrošina iespēja parakstīties un apliecināt parakstu dzīvesvietas 
deklarēšanas vietā, bāriņtiesā un pie pašvaldības pārvalžu vadītājiem. 

Minētā likuma 22.panta 3.daļa nosaka, ka maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu 
par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā nosaka, ņemot 
vērā paraksta apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, taču ne lielāku par pusi no summas, kas 
likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79.panta 1.daļas 
7.apakšpunktu valsts nodeva par paraksta apliecināšanu ir 2,85 euro. 

Līdzīgi minētā likuma 25.5 panta 3.daļa nosaka: „Maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu 
vākšanu par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu bāriņtiesā vai pašvaldības 
institūcijā nosaka, ņemot vērā paraksta apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, taču ne lielāku par 
pusi no summas, kas likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā”. 

Pēc Grāmatvedības un finanšu nodaļas Finanšu analītiķa veiktā aprēķina faktiskās izmaksas par paraksta 
apstiprināšanu Valkas novada domes iestādēs sastāda EUR 1,16 bez PVN, EUR 1,40 ar PVN. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.7, 12.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta 
un likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta 3.daļas un 
25.5 panta 3.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, 
L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt maksu EUR 1,16 bez PVN par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par 

likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu. Pievienotās 
vērtības nodokli aprēķināt pēc spēkā esošās nodokļa likmes iekasēšanas brīdī. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Dzimtsarakstu nodaļa, Bāriņtiesa un pagastu pārvalžu vadītāji. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

8.§ 
Par atlases kritēriju noteikšanu un apstiprināšanu grants ceļu pārbūvei 

__________________________________________________________ 
(G.Smane) 

 
Valkas novada domei būs iespēja iesniegt projektus līdzfinansējuma saņemšanai, Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā pašvaldības grantsceļu bez cietā seguma būvniecībai vai pārbūvei.  

Projektā ietvertos objektus nosaka vietējā pašvaldība pēc tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases 
kritērijiem. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes 
objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības 
objektiem apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā".  

Vietējās pašvaldības apstiprinātos atlases kritērijus piemēro attiecīgajā novadā. Pašvaldībā 
izvirzītos objektus sarindo pēc prioritātes atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas 
veicināšanā, kā arī ievērojot vietējo uzņēmēju intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju 
lauku teritorijā atbilstoši pasākuma mērķim, tas ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. 

Pamatojoties uz augstākminēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes 
lēmumu (sēdes protokols Nr.7., 6.§.) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Noteikt un apstiprināt atlases kritēriju pašvaldības grantsceļu būvniecībai vai pārbūvei: 



1.1. pašvaldības grantsceļa pārbūve tiek īstenota kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības 
objektiem apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā”; 

1.2. pašvaldības grantsceļu izmanto vismaz divi vai vairāki uzņēmēji. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
9.§ 

Par pašvaldības īpašuma Ērģemes pagastā “Omuļu skola” 
izsoles atzīšanu par nenotikušu, atkārtotas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

____________________________________________________________________  
(G.Smane)  

 
 Atbilstoši Valkas novada domes 2015. gada 25.jūnija sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,23.§), Par 
pašvaldības īpašuma Ērģemes pagastā “Omuļu skola” izsoles atzīšanu par nenotikušu, jaunas izsoles 
rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, š.g. 19.augustā plkst.10:00 bija paredzēta nekustamā 
īpašuma – Ērģemes pagastā “Omuļu skola” izsole.  

Līdz noteiktajam termiņam uz izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks, neskatoties uz to, ka 
informācija par izsoles rīkošanu, izsoles vietu un laiku bija publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 
(08.07.2015.Nr.131 (5449)), vietējā rajona laikrakstā „Ziemeļlatvija” (publicēts 14.07.2015.), kā arī Valkas 
novada domes mājaslapā www.valka.lv. Visos sludinājums ir publicēts identisks teksts, kurā norādīts gan 
izsoles objekta apraksts, izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa, nodrošinājuma naudas apjoms, 
maksāšanas veids, kā arī izsoles laiks, vieta un reģistrācijas pieteikumu pieņemšanas laiks un vieta. 

Tādējādi nav konstatēts fakts, ka par izsoles dalībnieku reģistrācijas laiku un vietu informācija nav bijusi 
attiecīgi izziņota. 

Apspriežot jautājumu par tālāko rīcību ar minēto nekustamo īpašumu, Pašvaldības īpašuma 
privatizācijas komisija pēc diskusijām nolemj, rīkot atkārtotu izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20% 
(tas būtu no EUR 5608.00 uz EUR 4487.00). 

Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.panta 1.daļu, kas nosaka, ka izsole 
atzīstama par nenotikušu, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.7, 13.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 1.daļas 
1.un 2.punktiem, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka vietējas 
pašvaldības domes kompetenci īpašuma atsavināšanas jautājumos, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: 
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Omuļu skola”, Ērģemes pagastā, 2015.gada 

19.augusta izsoli par nenotikušu. 
2. Atsavināt atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Omuļu 

skola”, kas atrodas Valkas novada Ērģemes pagastā, un sastāv no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 9452 001 0094, kopējā platība 2.37ha, un uz zemes gabala esošām ēkām un būvēm – 
dzīvojamās mājas, kad.apz.9452 001 0094 001, noliktavas, kad.apz.9452 001 0094 002, šķūņa, 
kad.apz.9452 001 0094 003 

3. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam „Omuļu skola”: 
3.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 4487.00 (četri tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi 

euro); 
3.2. nodrošinājuma apmēru EUR 448.0 (četri simti četrdesmit astoņi euro); 
3.3. atsavināšanas izsoles soli EUR 100,00 (viens simts euro); 
3.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 ( trīsdesmit euro). 

4. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu. 
5. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2015. gada 19.novembrī plkst. 10:00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva 

apspriežu telpā.  
6. Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas 

Vēstnesis”, un „Valkas Vēstis”, kā arī mājas lapā www.valka.lv 
7. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Valkas novada domes 



2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.13,9.§) 

 
Nekustamā īpašuma  

Ērģemes pagastā, „Omuļu skola” 
Valkas novadā 

IZSOLES  NOTEIKUMI 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Izsoles pamatojums – Valkas novada Domes 2015. gada 24. septembra lēmums (protokols Nr.13,9.§).  
2. Izsoles rīkotājs – Valkas novada Domes Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija, Beverīnas ielā 3, Valkā, 
Valkas novadā, LV-4701. 
3. Izsoles mērķis – atsavināt nekustamo īpašumu ––, Omuļu skola”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā (turpmāk – 
nekustamais īpašums), un nodot to Pircēja īpašumā. 
4. Par piedalīšanos izsolē dalībnieks maksā reģistrācijas maksu – 30,00 euro (trīsdesmit euro).  
5. Papildus dalības maksai dalībnieks maksā nodrošinājumu EUR 448.0 ( četri simti četrdesmit astoņi euro). 
6. Visi maksājumi ir veicami euro.  
7. Maksājumi ir veicami Valkas novada domes reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu kontā: 
  LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”, Valkas NG, kods UNLALV2X. 

 
II. Informācija par nekustamo īpašumu 

8. Informācija par nekustamo īpašumu: 
8.1. Nekustamā īpašuma adrese “Omuļu skola”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā 
8.2. Kadastra numurs 9452 001 0094 
8.3. Nekustamā īpašuma sastāvs Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9452 001 0094 un kopējo platību 

2.37ha, uz zemes gabala esošas ēkas un būves – dzīvojamā māja, 
kad.apz.9452 001 0094 001, noliktava, kad.apz.9452 001 0094 002, 
šķūnis, kad.apz.9452 001 0094 003 

8.4.  Īpašnieks Valkas novada Dome 
8.5. Apgrūtinājumi Saskaņā ar spēkā esošo Valkas novada teritorijas plānojumu un zemes 

gabalam reģistrētajiem apgrūtinājumiem 
8.6. Ēkas tehniskais stāvoklis  Dzīvojamā māja celta 1920. gadā. 

Konstruktīvo pamatelementu tehniskais stāvoklis 50% 
8.7. Cita informācija Zemes gabala lietošanas mērķi: 1) NĪLM kods 0901 – 0.87ha 

                                                    2) NĪLM kods 0501 – 1.50ha 
 
9. Papildus informācija par Nekustamo īpašumu pie Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja J.Krama, mob.tel.+371 

26543532 
 

III. Izsoles sākuma cena un norise 
10. Izsoles sākumcena - EUR 4487.00 (četri tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro). 
11. Izsole notiks 2015. gada 19. novembrī plkst. 10:00, Valkas novada Domē Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, 
pirmajā stāvā – apspriežu telpā. 
12. Izsole ir atklāta, mutiska, ar augšupejošu soli. 
13. Izsolē piedalās tikai tie dalībnieki, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesīgi iegūt īpašumā zemi 
un ēku un ir izpildījuši šo noteikumu IV nodaļas prasības. 
14. Pirmais un turpmākie solīšanas soļi: 100,00 euro (viens simts euro). 

 
IV. Izsoles dalībnieki 

15. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, pretendentam līdz 2015. gada 17. novembra plkst.12:00 jāiesniedz Valkas novada 
Domē Beverīnas ielā 3, Valkā, 16.kabinetā šādi dokumenti: 

 
Nr.p.k. Fiziskai personai Juridiskai personai 
 15.1.  pieteikums par piedalīšanos izsolē pieteikums par piedalīšanos izsolē 
 15.2. personu apliecinoša dokumenta kopija, 

uzrādot oriģinālu 
 

apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai 
izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) 
kompetences apjomu 

 15.3. maksājuma dokumentu kopija, uzrādot 
oriģinālu, kas apliecina 4. un 5.punktā 
noteikto maksājumu veikšanu, 

maksājuma dokumentu kopija, uzrādot oriģinālu, kas 
apliecina 4. un 5.punktā noteikto maksājumu veikšanu, 

 15.4. ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks – 
notariāli apliecināta pilnvara un pilnvarnieka 
pases kopija, uzrādot oriģinālu. 

ja juridisko personu pārstāv cita fiziskā persona – notariāli 
apliecināta pilnvara un pilnvarnieka pases kopija, uzrādot 
oriģinālu. 

 
16. Izsoles komisija var pārbaudīt vai pretendentam Latvijā, vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no 
valstīm pārsniedz 150 euro. 
17. Pretendentus, kuri nav izpildījuši šo noteikumu 15.punkta prasības, neiekļauj izsoles dalībnieku sarakstā un pēc 
informācijas saņemšanas par viņu bankas norēķinu kontu, atmaksā viņiem nodrošinājumu.  



18. 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, nepieļauj dalību izsolē un neatmaksā nodrošinājumu. 
Atkārtotas izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.  
19. Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.  

 
V. Izsole 

20. Izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpās uzrāda pasi un ar parakstu uz izsoles noteikumiem, 
apliecina, ka viņš ar tiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot.  
21. Ja izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt pasi, izsoles dalībnieks skaitās, ka nav 
ieradies uz izsoli.  
22. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim. 
23. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. 
Ja solītājs atsakās parakstīties, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.  
24. Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem neatmaksā 
nodrošinājumu. 
25. Pēc protokola parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem Izziņu, kurā norādīta nosolītā 
Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
 

VI. Izsoles rezultāti 
 

26. Par izsoles uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu. 
27. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu. 
28. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu, par ko tiek paziņots izsoles uzvarētājam. 
29. Piedāvātā augstākā summa, Izsoles uzvarētājam, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā trīs mēnešu 
laikā no izsoles dienas. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā ir iesniegts kredītiestādē 
attiecīgais maksājumu uzdevums (bankas atzīme).  
30. Izsoles uzvarētāja samaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā. Nokavējot 
28.punktā noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, nodrošinājums tiek zaudēts 
par labu Valkas novada domei. 
31. Pēc 28.punktā noteiktā maksājuma samaksas izsoles rezultāti tiek apstiprināti Valkas novada Domes sēdē.  
32. Pirkuma līgums ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas 
Domes sēdē.  
33. Ja izsoles uzvarētājs neveic nosolītās cenas samaksu šo noteikumu 28.punktā noteiktajā termiņā, tiesības nopirkt 
nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas nosolītājam.  
34. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas 
paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu. 
35. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 32.punktā piešķirtās tiesības, izsole atzīstama par 
nenotikušu.  
36. Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē vai skaitās neieradušies uz izsoli, saņem atpakaļ iemaksāto 
nodrošinājumu viena mēneša laikā. Lai saņemtu nodrošinājumu, izsoles dalībnieki iesniedz izsoles rīkotājam 
iesniegumu ar norādi par bankas norēķinu kontu, uz kuru nodrošinājums ir jāpārskaita. 
Izsoles dalībnieki samaksāto reģistrācijas maksu atpakaļ nesaņem. 

 
VII. Noslēguma jautājums 

 
37. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada Domē līdz izsoles rezultātu apstiprināšanas 
dienai.  
 

10.§ 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa iela 3, 

atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu 
____________________________________________________________________________________ 

(G.Smane, V.A.Krauklis) 
 

Saskaņā ar Valkas novada domes izpilddirektora Aivara Cekula ierosinājumu, tika veikta nekustamā 
īpašuma Valkā, Raiņa iela 3, tirgus vērtības noteikšana. 

Atsavināšanas objekts: nekustamais īpašums Valkā, Raiņa iela 3, sastāv no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu: 9401 001 0321, platība 0.1139ha, uz zemes gabala atrodas Valkas novada domes dzīvojamā 
māja, kadastra apzīmējums 9401 001 0321. Nekustamais īpašums reģistrēts Valkas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.483 uz Valkas novada pašvaldības vārda. 

Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Valkas novada teritorijas 
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi” (apstiprināts ar Valkas novada domes 
2011.gada 26.maija sēdes lēmumu Nr.6 – 6, publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 09.06.2011.) zemes 
gabals ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0321, atrodas centra apbūves teritorijā. 

Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības 
iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Iepriekš minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, pašvaldības mantas 
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē. 



Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā 
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās 
personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 
sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie 
kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai 
vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka 
novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav apstiprināta, Mantas 
novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome. 

1. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā: 
1.1. likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 

pirmās daļas 2.punkts cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami 
augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts 
atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu; 

1.2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punkts, kas nosaka, ka 
līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt 
zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes 
kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī; 

1.3. 2011.gada 1.februāra ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas 
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas 
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu 
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, 
nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

1.4. Lai noteiktu zemes gabala nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija: 
1.4.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 

2015.gada 3.septembrī sagatavoto nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa iela 3, visvairāk 
iespējamo tirgus vērtību: EUR 1 130.00 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit euro un 00 
centu); 

1.4.2. saskaņā ar datiem no Valsts zemes dienesta, zemes gabala kadastrālā vērtība uz 2015.gada 
1.janvāri ir EUR 2597.00, ēku kadastrālā vērtība uz 01.01.2015. sastāda EUR 5824.00, kopā: 
EUR 8421.00 

1.4.3. Ar zemes gabala atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 327.31 (trīs 
simti divdesmit septiņi euro un 31 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām: 
1.4.3.1. zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva): EUR 35.57 (trīsdesmit 

pieci euro, 57 centi); 
1.4.3.2. „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”, pakalpojums Objekta tirgus vērtības 

noteikšanā, saskaņā ar 2015.gada 3.septembrī sagatavoto cenas piedāvājumu ir EUR 
121.00 ar PVN. 

1.4.3.3. Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta 1999.gada 15.aprīlī. saskaņā ar Arhīvu 
likumu, bankas  un grāmatvedības dokumentu glabāšanas termiņš ir 5 gadi. Tas 
nozīmē, ka uz šodienu nav iespējams konstatēt patiesos 1999. gadā veiktos 
izdevumus par zemes gabala Valkā, Raiņa iela 3 robežu kadastrālo uzmērīšanu un 
reģistrāciju zemesgrāmatā, tādēļ, ņemot vērā šodienas izcenojumus, izdevumi par 
zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā kopumā sastāda 
– EUR 170.74 (viens simts septiņdesmit euro un 74 centi). 

Izvērtējot minēto informāciju un ņemot vērā deputātu ieteikumus, atsavināmā zemes gabala nosacītā 
cena tiek noteikta EUR 8748.00 (astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi_euro). 
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 14.§), 

pamatojoties uz Likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 5.panta 5.daļu, 8.panta otro, 
trešo, sesto un septīto daļu; 10.pantu, 13.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu un 7.panta pirmo daļu; likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, 
L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Valkā, 

Raiņa ielā 3, un sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: 9401 001 0321, platība 0.1139ha, un 
uz zemes gabala atrodas Valkas novada domei piederoša dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 9401 
001 0321 001. 

2. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam Valkā, Raiņa iela 3: 
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 8748.00 (astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit 

astoņi_euro);  



2.2. nodrošinājuma apmēru EUR 874.0 ( četri simti divdesmit trīs euro); 
2.3. atsavināšanas izsoles soli EUR 100,00 (viens simts euro); 
2.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 ( trīsdesmit euro). 

3. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu. 
4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2015. gada 19.novembris plkst. 11:00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva 

apspriežu telpā.  
5. Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas 

Vēstnesis”, un „Valkas Vēstis”, kā arī mājas lapā www.valka.lv 
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.13, 10.§) 

 
Nekustamā īpašuma  
Valkā, Raiņa iela 3 

Valkas novadā 
IZSOLES  NOTEIKUMI 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Izsoles pamatojums – Izpilddirektora Aivara Cekula ierosinājums.  
2. Izsoles rīkotājs – Valkas novada Domes Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija, Beverīnas ielā 3, Valkā, 
Valkas novadā, LV-4701. 
3. Izsoles mērķis – atsavināt nekustamo īpašumu –– Raiņa iela 3, Valka, Valkas novadā (turpmāk – nekustamais 
īpašums), un nodot to Pircēja īpašumā. 
4. Par piedalīšanos izsolē dalībnieks maksā reģistrācijas maksu – 30,00 euro (trīsdesmit euro).  
5. Papildus dalības maksai dalībnieks maksā nodrošinājumu EUR 874.0 ( astoņi simti septiņdesmit četri euro). 
6. Visi maksājumi ir veicami euro.  
7. Maksājumi ir veicami Valkas novada domes reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, 
A/S”SEB BANKA”, Valkas NG,  kods UNLALV2X. 

 
II. Informācija par nekustamo īpašumu 

 
8. Informācija par nekustamo īpašumu: 
8.1. Nekustamā īpašuma adrese Raiņa iela 3, Valka, Valkas novadā 
8.2. Kadastra numurs 9401 001 0321 
8.3. Nekustamā īpašuma sastāvs Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0321 un kopējo 

platību 1139 m2 , dzīvojamā māja 9401 001 0321 001 ar kopējo platību 
131.2 m2  

8.4.  Īpašnieks Valkas novada Dome   
8.5. Apgrūtinājumi Saskaņā ar spēkā esošo Valkas novada teritorijas plānojumu 
8.6. Ēkas tehniskais stāvoklis  Dzīvojamā ēka celta 1924.gadā. 

Konstruktīvo pamatelementu tehniskais stāvoklis  45% 
8.7. Cita informācija Lietošanas mērķis –  (NĪLM kods 0601).  

 
8.8. Papildus informācija par Nekustamo īpašumu pie Valkas novada domes Izpilddirektora Aivara Cekula, 
telefons:647 07620. 

 
III. Izsoles sākuma cena un norise 

 
9. Izsoles sākumcena - EUR 8748.00 (astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi_euro) 
10. Izsole notiks 2015.gada 19.novembrī plkst. 11:00 Valkas novada Domē Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, 
pirmajā stāvā – apspriežu telpā. 
11. Izsole ir atklāta, mutiska, ar augšupejošu soli. 
12. Izsolē piedalās tikai tie dalībnieki, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesīgi iegūt īpašumā zemi 
un ēku un ir izpildījuši šo noteikumu IV nodaļas prasības. 
13. Pirmais un turpmākie solīšanas soļi: 100,00 euro (viens simts euro). 

 
IV. Izsoles dalībnieki 

 
14. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, pretendentam līdz 2015.gada 17.novembra plkst.12:00 jāiesniedz Valkas novada 
Domē Beverīnas ielā 3, Valkā, 16.kabinetā šādi dokumenti: 

 
Nr.p.k. Fiziskai personai Juridiskai personai 

14.1. pieteikums par piedalīšanos izsolē pieteikums par piedalīšanos izsolē 



14.2. personu apliecinoša dokumenta kopija, 
uzrādot oriģinālu 
 

apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai 
izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) 
kompetences apjomu 

14.3. maksājuma dokumentu kopija, uzrādot 
oriģinālu, kas apliecina 4. un 5.punktā 
noteikto maksājumu veikšanu, 

maksājuma dokumentu kopija, uzrādot oriģinālu, kas 
apliecina 4. un 5.punktā noteikto maksājumu veikšanu, 

14.4. ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks – 
notariāli apliecināta pilnvara un 
pilnvarnieka pases kopija, uzrādot 
oriģinālu. 

ja juridisko personu pārstāv cita fiziskā persona – notariāli 
apliecināta pilnvara un pilnvarnieka pases kopija, uzrādot 
oriģinālu. 

15. Izsoles komisija var pārbaudīt vai pretendentam Latvijā, vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no 
valstīm pārsniedz 150 euro. 
16. Pretendentus, kuri nav izpildījuši šo noteikumu 14.punkta prasības, neiekļauj izsoles dalībnieku sarakstā un pēc 
informācijas saņemšanas par viņu bankas norēķinu kontu, atmaksā viņiem nodrošinājumu.  
17. 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, nepieļauj dalību izsolē un neatmaksā nodrošinājumu. 
Atkārtotas izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.  
18. Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.  

 
V. Izsole 

 
19. Izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpās uzrāda pasi un ar parakstu uz izsoles noteikumiem, 
apliecina, ka viņš ar tiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot.  
20. Ja izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt pasi, izsoles dalībnieks skaitās, ka nav 
ieradies uz izsoli.  
21. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim. 
22. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. 
Ja solītājs atsakās parakstīties, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.  
23. Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem neatmaksā 
nodrošinājumu. 
24. Pēc protokola parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu saņem Izziņu, kurā norādīta nosolītā 
Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
 

 
VI. Izsoles rezultāti 

 
25. Par izsoles uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu. 
26. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu. 
27. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu, par ko tiek paziņots izsoles uzvarētājam. 
28. Piedāvātā augstākā summa, Izsoles uzvarētājam, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā trīs mēnešu 
laikā no izsoles dienas. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā ir iesniegts kredītiestādē 
attiecīgais maksājumu uzdevums (bankas atzīme).  
29. Izsoles uzvarētāja samaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā. Nokavējot 
27.punktā noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, nodrošinājums tiek zaudēts 
par labu Valkas novada pašvaldībai. 
30. Pēc 27.punktā noteiktā maksājuma samaksas izsoles rezultāti tiek apstiprināti Valkas novada Domes sēdē.  
31. Pirkuma līgums ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas 
Domes sēdē.  
32. Ja izsoles uzvarētājs neveic nosolītās cenas samaksu šo noteikumu 27.punktā noteiktajā termiņā, tiesības nopirkt 
nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas nosolītājam.  
33. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas 
paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu. 
34. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 32.punktā piešķirtās tiesības, izsole atzīstama par 
nenotikušu.  
35. Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē vai skaitās neieradušies uz izsoli, saņem atpakaļ iemaksāto 
nodrošinājumu viena mēneša laikā. Lai saņemtu nodrošinājumu, izsoles dalībnieki iesniedz izsoles rīkotājam 
iesniegumu ar norādi par bankas norēķinu kontu, uz kuru nodrošinājums ir jāpārskaita. 
Izsoles dalībnieki samaksāto reģistrācijas maksu atpakaļ nesaņem. 

 
VII. Noslēguma jautājums 

 
36. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada Domē līdz izsoles rezultātu apstiprināšanas 
dienai.  
 

11.§ 
Par projekta „Robežu jaunās gaismas un krāsas” 

līdzfinansējuma nodrošināšanu 
________________________________________ 

(T.Simtiņš) 
 



Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Izglītības un kultūras daļu pieņēma 
lēmumu piedalīties Radošās Eiropas apakšprogrammas “Kultūra” aktivitātē “Sadarbības projekti”. 

Projekta “Robežu jaunās gaismas un krāsas” (“New Lights and Colors of Borders”) mērķis ir starptautiska 
mēroga sadarbības projekti, kas stiprina kultūras un radošo nozaru darbinieku kompetences, rada iespēju 
starptautisku notikumu īstenošanai. Projekta ietvaros paredzētas trīs rezidences: skulptūru rezidence, 
glezniecības rezidence un teātra rezidence. Skulptūru un glezniecības rezidences notiks katrā projekta 
partneru dalībvalstī, teātra rezidence notiek tikai Latvijā, Valkā. Projekta plānotais termiņš ir 20 mēneši, 
sākot ar 2016. gada maiju līdz 2017. gada beigām, sadarbojoties ar četriem projekta partneriem no 
dažādām Eiropas Savienības valstīm, Valgas domi no Igaunijas, Cesenas domi no Itālijas, asociāciju 
“Jauniešu forums Bitola” no Maķedonijas un NVO “K MILIOS and SIA OE” no Grieķijas. Projekta ietvaros 
paredzētās aktivitātes ir delegāciju tikšanās, teātra festivāls, tēlniecības rezidence, glezniecības rezidence 
un grāmatas par Cimzi izdošana. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 333 333,33, no kurām 40% sastāda Valkas novada 
domes un partnervalstu līdzfinansējums EUR 133 333,33 apmērā, Valkas novada domes līdzfinansējuma 
daļa sastāda EUR 33 316,56. Radošās Eiropas līdzfinansējums ir 60% apmērā, kas sastāda EUR 200 000. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015. gada 16. septembra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.7., 7.§) un vadoties pēc likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 4.un 5. punkta, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu “Robežu jaunās gaismas un krāsas” („New Lights and 

Colors of Borders”) Radošās Eiropas fonda apakšprogrammas „Kultūra” atbalsta aktivitātei 
“Sadarbības projekti”. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas EUR 333 333,33 (Trīs simti trīsdesmit 
trīs tūkstoši trīs simt trīsdesmit trīs eiro un 33 centi), Radošās Eiropas līdzfinansējums 60% vai EUR 
200 000 (Divi simti tūkstoši eiro un 0 centi), Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 33 316,56 
(trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti sešpadsmit eiro un 56 centi). 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu EUR 33 316,56 (trīsdesmit trīs tūkstoši trīs 
simti sešpadsmit eiro un 56 centi) apmērā.  

3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.  
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

 
12.§ 

Par Valkas ģimnāzijas skolēnu skapīšu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu 
 _______________________________________________________ 

(V.Kaņepe, V.A.Krauklis) 
 

Valkas novada dome izskata Valkas ģimnāzijas direktores 2015.gada 9.septembra iesniegumu par 
skolēnu skapīšu izmantošanas maksas apstiprināšanu. Ģimnāzijas direktore lūdz apstiprināt nomas maksu 
par skolēnu skapīšu izmantošanu EUR 0.30. Skolēnu rīcībā ir skapīši, kurus var izmantot savām 
vajadzībām. Pamatojoties uz Valkas ģimnāzijas direktores iesniegumu, tika noteikta maksa par skolēnu 
skapīšu izmantošanu.  

Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi. 
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.7, 9.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt mēneša maksu par viena skapīša izmantošanu EUR 0.25 bez PVN. 
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”. 
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Valkas ģimnāzijas direktors. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

13.§ 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29 janvāra lēmumā  

„Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2015.gada savstarpējiem norēķiniem” 
(protokols Nr.2, 6.§) 



__________________________________________________________________ 
(I.Markova) 

 
Valkas novada dome izskata grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietnieces iesniegumu ar 

lūgumu grozīt 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2015.gada 
izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem”, jo ar 1.septembri ir mainījies bērnu skaits izglītības iestādēs. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes lēmumu 
(sēdes protokols Nr.7, 8.§.) un vadoties no MK 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā 
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS 
- nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes pirmsskolas izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem ar 

grozījumiem atbilstoši MK 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” bez 
valsts dotācijām (pielikumā). 

2. Slēgt līgumus ar pašvaldībām par bērnu uzturēšanos izglītības iestādē atbilstoši MK 1999.gada 13.jūlija 
noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai 
sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

14.§ 
Par finansiālu atbalstu iniciatīvas veicināšanas biedrībai “Ugunspuķe” projekta īstenošanai 

 ____________________________________________________________________  
(I.Markova)  

 
Deputāte Sandra Pilskalne lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrības 

“Ugunspuķe” ar lūgumu piešķirt  finansējumu EUR 548,- Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā projekta 
konkursā “Nāc un dari! Tu vari!” realizācijai. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.7, 10.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5. un 7.punktu, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt finansējumu EUR 548.- (pieci simti četrdesmit astoņi euro) Kārķu pagasta iniciatīvas 

veicināšanas biedrībai “Ugunspuķe” Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā projekta “Nāc un dari! 
Tu vari!” realizācijai. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

15.§ 
Par līdzfinansējumu Biedrības „Valkas Dāmu klubs” izstrādātajam projektam 

 ____________________________________________________________________  
(I.Markova)  

 
Valkas novada dome 2015.gada 10.septembrī ir saņēmusi iesniegumu no biedrības „Valkas Dāmu 

klubs” ar lūgumu līdzfinansēt projektu „”Dziedāsim mūža garumā” 10% apmērā – EUR 190,00. Projektu 
plānots iesniegt Borisa un Ināras Teterevu fondam grantu programmai “Nāc un dari! Tu vari!”. Projekta 
ietvaros plānots iegādāties tērpus Valkas senioru korim “Dziesmu rota”. 

Projekta mērķis ir pabeigt senioru kora tērpu nokomplektēšanu atbilstoši tautas tērpu nēsāšanas 
prasībām. 

Galvenās aktivitātes būs: 
1. Linu blūžu un linu kreklu izgatavošana dziedātājiem. 
2. Galvas segu – aubju un kakla lakatiņu izgatavošana. 



3. Vidzemes senioru koru kopdziedāšanas pasākuma finansēšana 2016.gada martā. 
4. Piedalīšanās Senioru koru Dziesmu svētkos Tukumā 2016.gada jūnijā 
5. Transporta izdevumi izbraukumam uz koru kopmēģinājumu. 

Projektu plānots ieviest laikā no 01.12.2015–30.08.2016. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.7, 11.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5. un 7.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Līdzfinansēt Biedrības „Valkas Dāmu klubs” izstrādāto projektu „Dziedāsim mūža garumā” ar 10% 

līdzfinansējumu – EUR 190,00 (viens simts deviņdesmit euro) projekta atbalstīšanas gadījumā. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201. 

 
16.§ 

Par finansiālu atbalstu Vijciema pamatskolai 
 ____________________________________________  

(I.Markova, V.Šaicāns, V.Zariņš, I.Grandava)  
 

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Vijciema pamatskolas ar lūgumu piešķirt finansējumu 
EUR 460,00 nerūsējošas dubultās izlietnes iegādei skolas virtuvei un papildus finansējumu EUR 1985.31 
dēļu grīdas ielikšanai jaunajā šķūnī – daļā, kas paredzēta sporta inventāra glabāšanai. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.7, 17.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5. un 7.punktu, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt finansējumu EUR 460,00 (četri simti sešdesmit euro) nerūsējošas dubultās izlietnes iegādei 

skolas virtuvei. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
17.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījumi Valkas novada domes 2014. gada 27.marta saistošajos 
noteikumos Nr.13 ”Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu 
__________________________________________________________________ 

(A.Jurjāne) 
 

Valkas novada dome ir saņēmusi kārtējos LR Vides un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - 
VARAM) 2015.gada 21.augusta iebildumus par 2015.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12 
„Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 „Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi”” (turpmāk – Noteikumi un Noteikumu grozījumi).  

Šoreiz VARAM norāda, ka saistošo noteikumu 391.punktā, kur uzskaitītas maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu veidojošās komponentes, 391.1.apakšpunktā ir iekļautas izmaksas to sabiedrības 
izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona 
atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā. Šīs izmaksas atbilstoši Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 41.panta pirmās daļas 3.punktam jau ir iekļautas tarifā par atkritumu apglabāšanu 
poligonos.  

Lai nepieļautu situāciju, ka par sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanu maksā divas reizes, 
VARAM lūdz precizēt saistošos noteikumus.  

Tāpēc saistošo noteikumu 391.1.apakšpunktā ir iekļauta atruna, lai novērstu izglītošanas izmaksu 
dublēšanos un nodalītu izmaksas, kuras gulstas uz komersantu, no izmaksām, kuras ietvertas tarifā.  

Līdz ar to ir pamats saistošo noteikumu 391.1.apakšpunktu izteikt attiecīgajā redakcijā. 



Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.7, 15.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta, 21.panta 
pirmās daļas 16.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, 
V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta 

saistošajos noteikumos Nr.13 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” (pielikumā). 
2. Atcelt Valkas novada domes 2015.gada 30.jūlija saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumu Valkas novada 

domes  2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 
apstiprināšana” (protokols Nr.11, 2.§).  

3. Saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Saistošos noteikumus pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā publicēt 
laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv.  

5. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītāja. 
6. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 

Valkā 
2015.gada 24.septembrī          Nr.16 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Valkas novada domes 
2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.13,17.§) 
Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 

„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”  
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas  

likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu 
 

Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 Atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi” šādus grozījumus:  

1. Svītrot noteikumu 20.punktu.  
2. Noteikumu 21.4.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„21.4.1. individuālās dzīvojamās mājas – 6 reizes gadā (atkarībā no pārtraukumiem īpašuma izmantošanā 
atkritumu radītājs var vienoties ar atkritumu apsaimniekotāju par mazāku reižu skaitu); 

3. Papildināt noteikumus ar 31.11.punktu šādā redakcijā: 
„31.11. ne retāk kā vienu reizi gadā līdz nākošā gada 1.aprīlim iesniegt pašvaldībā informāciju par iepriekšējā gadā 
konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai nodoto un faktiski 
apglabāto sadzīves atkritumu apjomu. Ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā informācija, ir mainījusies svara un tilpuma 
attiecība vai attiecība starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā 
atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto par vairāk kā 10%, apsaimniekotāja sniegtajai 
informācijai pievienojams precizēts maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķins.” 

4. Papildināt noteikumus ar X. sadaļu šādā redakcijā: 
„X. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu  

„391.Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido: 
391.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu 

savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi 
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti 
uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas 
jomā tiktāl, ciktāl šīs izmaksas nav ietvertas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Daibe"; 

391.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonā "Daibe", ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 31.11.punktu pašvaldībai sniegto informāciju un 
aprēķinu; 

391.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, ņemot vērā 
atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 31.11.punktu pašvaldībai sniegto informāciju un aprēķinu. 
392. Maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu pakalpojumu saņēmēji maksā atkritumu apsaimniekotājam atbilstoši 
starp pusēm noslēgtajam līgumam par atkritumu savākšanu un izvešanu.” 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Valkas novada domes mājas lapā. 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                           V.A.Krauklis 

Pielikums 
 pie Valkas novada domes 

2015.gada 24.septembra 
saistošiem noteikumiem Nr.16 

 



 
Valkas novada domes 2015.gada 24.septembra saistošo noteikumu  Nr.16 

„Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13  
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Papildināti atkritumu apsaimniekotāja pienākumi pret pašvaldību, kā arī noteikta 
kārtība, kādā tiek aprēķināta un maksāta maksa par atkritumu apsaimniekošanu.  

2. Īss projekta satura izklāsts Precizēts minimālais atkritumu izvešanas biežums individuālajām dzīvojamajām 
mājām – 6 reizes gadā. 
Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi papildināti ar jaunu normu -  
ne retāk kā vienu reizi gadā līdz nākošā gada 1.aprīlim iesniegt pašvaldībā 
informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un 
tilpuma attiecību, jo pašvaldībai iesniedzamie dati ir atkarīgi no atkritumu 
apsaimniekotāja gada pārskatā ietvertās informācijas. Saskaņā ar Gada pārskatu 
likuma 66.panta pirmo daļu pēdējais termiņš gada pārskata apstiprināšanai ir 
nākamā gada 30.aprīlis. Līdz ar to revidētajiem finanšu datiem komersanta rīcībā 
jābūt vismaz vienu mēnesi pirms gada pārskata apripināšanas, t.i., līdz 
31.martam.  

Ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā informācija, ir mainījusies svara un 
tilpuma attiecība vai attiecība starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto 
atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā 
maksas aprēķinā norādīto par vairāk kā 10%, apsaimniekotāja sniegtajai 
informācijai pievienojams precizēts maksas par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu aprēķins. 10% slieksnis precizētas maksas par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu aprēķina iesniegšanai noteikts pēc analoģijas ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 9.marta lēmuma 
Nr.1/1 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas 
metodika” 19.punktā ietverto kārtību atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa 
pārskatīšanai.  

Uzskaitīti atkritumu apsaimniekošanas maksas komponenti:  
- maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 
infrastruktūras objektu izveidi un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi 
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības 
pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu 
apsaimniekošanas jomā tiktāl, ciktāl šīs izmaksas nav ietvertas tarifā par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu poligonā "Daibe" (atruna, lai novērstu izglītošanas 
izmaksu dublēšanos un nodalītu izmaksas, kuras gulstas uz komersantu, no 
izmaksām, kuras ietvertas tarifā); 
- sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs; 
- dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
apmērā.   
Maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu pakalpojumu saņēmēji maksā 
atkritumu apsaimniekotājam atbilstoši starp pusēm noslēgtajam līgumam. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Neietekmēs pašvaldības budžetu. 
 

4. Informācija par plānoto  projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Netiek plānota būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 
 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Administratīvās procedūras bez būtiskām izmaiņām.  

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām. 

 
 

18.§ 
Par pašvaldības automašīnas nodošanu 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādei 
_________________________________________________________________ 

(A.Jurjāne) 
 



Valkas novada dome 2015.gada 15.septembrī ir saņēmusi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
(VUGD) Vidzemes reģiona brigādes komandiera majora Salvja Stepiņa iesniegumu ar lūgumu rast iespēju 
nodot brigādes vajadzībām vieglo automašīnu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrajā daļā ir noteikts, ka “publiskas personas 
mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras 
valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta”. Savukārt šī likuma 42.panta trešajā daļā ir 
noteikts, ka “publiskas personas kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts, atvasinātu publisku 
personu, kā arī citu publisko tiesību subjektu īpašumā”. 

Kopš Valkas novadpētniecības muzeja rīcībā ir nodota jauna vieglā automašīna, vecā automašīna 
Chrysler Grand Voyager (valsts reģ. Nr.FH1587, 2000.gads, atlikusī bilances vērtība EUR 0.00) vairs nav 
nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai un to var nodot VUGD Vidzemes reģiona brigādei, kura 
atrodas Valkā un kuras darbības zonā ietilpst Valkas novads.  

Pamatojoties uz iepriekšminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.7, 16.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 26.panta un 41.panta pirmās daļas otrā 
punkta, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 47.panta otrās daļas un 41.panta trešās daļas,  
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Nodot bez atlīdzības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigādei 

automašīnu Chrysler Grand Voyager (valsts reģ. Nr.FH1587). 
2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes izpilddirektors. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV–4201. 

 
Novada domes deputāte Kristīne Simonova plkst.15:00 atstāj sēžu zāli. 
 

19.§ 
*** iesnieguma izskatīšana 

________________________________________________ 
(V.A.Krauklis) 

 
Valkas novada dome izskata *** p.k.***-***, iesniegumu, kurā viņa lūdz izskatīt Valkas novada sociālā 

dienesta atteikumu piešķirt trūcīgas ģimenes statusu. [..] 
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2015.gada 11.septembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.8, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 
1. Atstāt spēkā Sociālā dienesta lēmumu atteikt piešķirt *** ģimenei trūcīgas ģimenes statusu.  

 
20.§ 

Par Nolikuma Nr.7 “Ērģemes feldšerpunkta nolikums” apstiprināšanu 
________________________________________________________ 

(E.Balode, V.Zariņš) 
 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka „Publiskas personas 
orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par iestādes, 
iestādes izveidotās koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju (nolikums, 
reglaments)”. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka „Dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt 
pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības 
iestāžu nolikumus”. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2015.gada 11.septembra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.8, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 



N O L E M J : 
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.7 “Ērģemes feldšerpunkta nolikums” (pielikumā). 
2. Par lēmuma izpildi atbild Sabiedrības veselības organizators. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi  
 

N O L I K U M S  
2015.gada 24.septembrī           Nr.7 

APSTIPRINĀTS 
 ar Valkas novada domes 

2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.13, 20.§) 

Ērģemes feldšerpunkta 
N O L I K U M S  

Izdots saskaņā ar  
Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

73.panta pirmās daļas 1.punktu un  
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  

pirmās daļas 8.punktu 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
 

1. Ērģemes feldšerpunkts (turpmāk - Feldšerpunkts) ir Valkas novada domes (turpmāk – Dome) iestāde 
ambulatorās palīdzības un medicīnas pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, kuru vada sertificēts ārsta 
palīgs (feldšeris). 

2. Feldšerpunkta nolikums (turpmāk – Nolikums) reglamentē Feldšerpunkta darbību, nosaka tā darbības 
mērķi, funkcijas un finansēšanu, Feldšerpunkta vadītāja kompetenci un atbildību. 

3. Feldšerpunkts savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumus, Domes saistošos noteikumus un lēmumus, Domes izpilddirektora rīkojumus, citus 
normatīvos aktus un šo Nolikumu. 

4. Feldšerpunkta darbības likumību uzrauga Domes izpilddirektors. 
5. Feldšerpunkta nolikumu un tā grozījumus apstiprina Dome. 
6. Feldšerpunkta adrese ir „Arkādijas”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads,  LV - 4711. 
 

II. FELDŠERPUNKTA DARBĪBAS MĒRĶIS UN FUNKCIJAS 
 
7. Feldšerpunkta darbības mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju veselības aizsardzību un medicīniskās aprūpes 
pieejamību tuvāk dzīvesvietai. 
8. Feldšerpunktam ir noteiktas šādas funkcijas: 

8.1. nodrošināt iedzīvotāju primāro un sekundāro veselības aprūpi; 
8.2. sniegt konsultācijas un ieteikumus iedzīvotājiem veselības aprūpes jomā; 
8.3. dokumentēt un analizēt Feldšerpunkta praktisko un saimniecisko darbību. 

 
III. FELDŠERPUNKTA VADĪTĀJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

 
9. Feldšerpunkta vadītāja tiesības: 

9.1.  vadīt un organizēt Feldšerpunkta darbu; 
9.2.  pieņemt lēmumus par Feldšerpunkta darbības jautājumiem; 
9.3.  slēgt saimnieciskos līgumus Feldšepunkta darbības nodrošināšanai Domes noteiktās 

kompetences ietvaros. 
9.4.   rīkoties ar Feldšerpunkta finanšu līdzekļiem Domes apstiprinātā budžeta ietvaros; 
9.5.  pārstāvēt iestādi valsts un pašvaldību institūcijās, tiesās un attiecībās ar privātpersonām; 
9.6.   iesniegt Domei priekšlikumus un ierosinājumus par Feldšerpunkta darbības uzlabošanu un 

pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu; 
9.7.  pieprasīt un saņemt no Domes, tās padotībā esošajām institūcijām un amatpersonām, 

Feldšerpunkta funkciju izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju. 
10. Feldšerpunkta vadītāja pienākumi: 

10.1. nodrošināt pacientu ārstēšanu atbilstoši kvalifikācijai; 
10.2. veikt pacientu aprūpi (brūču kopšanu, pārsiešanu, injekcijas u.c. procedūras) Feldšerpunktā 

un mājas apstākļos; 
10.3. sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību; 
10.4. skolas mācību gada laikā, periodiski veikt skolēnu profilaktiskās veselības (t.sk. kašķa un 

pedikulozes) pārbaudes pagasta skolā; 
10.5. veikt pacientu un viņu piederīgo izglītošanu; 
10.6. nodrošināt ambulatorā pacientu talonu un citas medicīniskās dokumentācijas noformēšanu un 

uzglabāšanu atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem; 
10.7. sadarboties ar ģimenes ārstiem un citām veselības aprūpē iesaistītajām institūcijām. 



10.8. veikt visa veida profilaktisko potēšanu bērniem un pieaugušajiem, ievērojot reglamentējošo 
normatīvo aktu prasības, informēt ģimenes ārstus par veiktajām vakcinācijām; 

10.9. nodrošināt un papildināt neatliekamās palīdzības zāļu daudzumu atbilstoši ārējiem 
normatīvajiem aktiem; 

10.10. Izstrādāt ārējos normatīvos aktos noteiktos iekšējos normatīvos aktus Feldšerpunkta darbības 
nodrošināšanai; 

10.11. izstrādāt Feldšerpunkta budžeta projektu; 
10.12. nodrošināt finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu; 
10.13. pārvaldīt Feldšerpunkta valdījumā nodoto pašvaldības mantu, organizējot tās racionālu 

apsaimniekošanu; 
10.14. veikt visas darbības, kuras saistītas ar Feldšerpunkta apsaimniekošanu; 
10.15. pieņemt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem 

iedzīvotājiem, saistībā ar Feldšerpunkta darbības jautājumiem; 
10.16. nodrošināt dokumentācijas uzglabāšanu un nepieejamību personām, kas nav saistītas ar 

pacientu aprūpi un ārstēšanu, atbilstoši noteiktajai kārtībai; 
10.17. uzkrāt un glabāt Feldšerpunkta dokumentus, līdz to nodošanai valsts arhīvā atbilstoši likumam 

„Par arhīviem”; 
10.18. ievērot darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un higiēnas normatīvo aktu 

prasības; 
10.19. pēc Domes vai Domes izpilddirektora pieprasījuma, sniegt ziņojumus par Feldšerpunkta darbu. 

11. Feldšerpunkta vadītājs atbild: 
11.1. par iestādes vadīšanu, atbilstoši šim Nolikumam; 
11.2. par pienākumu izpildi, atbilstoši darba līgumam, amata aprakstam un šim Nolikumam; 
11.3. par veiktajām diagnostiskajām un ārstnieciskajām manipulācijām; 
11.4. par pieļautajām tehniskajām kļūdām un paviršībām; 
11.5. par Feldšerpunkta materiālo, finansiālo un saimniecisko resursu lietderīgu izmantošanu; 
11.6. par darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības, higiēnas u.c. normatīvo aktu prasību 
ievērošanu; 
11.7. par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību. 

 
IV. FELDŠERPUNKTA STRUKTŪRA UN DARBA ORGANIZĀCIJA 

 
12. Feldšerpunkta darbu vada feldšeris, kurš ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Vadītāju pieņem darbā un 
atbrīvo no darba Dome. 
13. Feldšera faktisko rīcību var apstrīdēt Domes izpilddirektoram.  
14. Feldšerpunkta struktūru, amata vienību skaitu apstiprina Dome. 
15. Feldšerpunkts tiek likvidēts vai reorganizēts ar Domes lēmumu. 

 
V. FELDŠERPUNKTA FINANSĒŠANA, DARBĪBAS KONTROLE, REORGANIZĀCIJA/ LIKVIDĀCIJA 

 
16. Feldšerpunkts tiek finansēts no pašvaldības budžeta. 
17. Feldšerpunktam var būt citi ieņēmumi, kurus veido: 

17.1. Nacionālā veselības dienesta finansējums; 
17.2. maksājumi par veselības aprūpi, kārtībā un apjomos, kādus noteikusi Dome; 
17.3. fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi un citi ienākumu avoti. 

18. Feldšerpunkta manta ir pašvaldības īpašums, kurš atrodas Feldšerpunkta lietošanā un atbildībā. 
19. Feldšerpunkta finansiālā un saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā ar Domes apstiprināto ieņēmumu 
un izdevumu tāmi, Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumiem. 
20. Feldšerpunkta finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Dome un/vai Domes izpilddirektors. 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                            V.A.Krauklis 

21.§ 
Par Nolikuma Nr.8 “Vijciema feldšerpunkta nolikums” apstiprināšanu 

__________________________________________________ 
(E.BALODE, V.A.KRAUKLIS, V.ZARIŅŠ) 

 
 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka „Publiskas personas 
orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par iestādes, 
iestādes izveidotās koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju (nolikums, 
reglaments)”. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka „Dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt 



pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības 
iestāžu nolikumus”. 
Šobrīd gan Valkas novada pašvaldības nolikumā, gan VID un ar veselības aprūpi saistītajos publiskajos 
ārstniecības iestāžu reģistros ir atrodams vēsturiski saglabātais “Vijciema feldšeru punkta” nosaukums. 
       Tā kā MK 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un 
finansēšanas kārtība” 97.punktā ir minēts nosaukums “feldšerpunkts” un arī otru novada ārstniecības iestādi 
sauc par Ērģemes feldšerpunktu, arī Vijciema feldšeru punktam nepieciešams precizēt nosaukumu, 
turpmāk – Vijciema feldšerpunkts.   

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2015.gada 11.septembra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.8, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Mainīt Vijciema feldšeru punkta nosaukumu, turpmāk – Vijciema feldšerpunkts.   
2. Apstiprināt Nolikumu Nr.8 “Vijciema feldšerpunkta nolikums” (pielikumā). 
3. Uzdot priekšsēdētāja vietniekam V.Zariņam sagatavot Valkas novada pašvaldības nolikuma attiecīgo 

grozījumu projektu.  
4. Par lēmuma izpildi atbild Sabiedrības veselības organizators. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi  

 
 

N O L I K U M S  
2015.gada 24.septembrī         Nr.8 

 
APSTIPRINĀTS 

 ar Valkas novada domes 
2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.13, 21.§) 
 

Vijciema feldšerpunkta 
N O L I K U M S  

Izdots saskaņā ar  
Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

73.panta pirmās daļas 1.punktu un  
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  

pirmās daļas 8.punktu 

 
 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
 

1. Vijciema feldšerpunkts (turpmāk - Feldšerpunkts) ir Valkas novada domes (turpmāk – Dome) iestāde 
ambulatorās palīdzības un medicīnas pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, kuru vada sertificēts ārsta 
palīgs (feldšeris). 

2. Feldšerpunkta nolikums (turpmāk – Nolikums) reglamentē Feldšerpunkta darbību, nosaka tā darbības 
mērķi, funkcijas un finansēšanu, Feldšerpunkta vadītāja kompetenci un atbildību. 

3. Feldšerpunkts savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumus, Domes saistošos noteikumus un lēmumus, Domes izpilddirektora rīkojumus, citus 
normatīvos aktus un šo Nolikumu. 

4. Feldšerpunkta darbības likumību uzrauga Domes izpilddirektors. 
5. Feldšerpunkta nolikumu un tā grozījumus apstiprina Dome. 
6. Feldšerpunkta adrese ir „Vībotnes 4”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV - 4733. 
 

II. FELDŠERPUNKTA DARBĪBAS MĒRĶIS UN FUNKCIJAS 
 
7. Feldšerpunkta darbības mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju veselības aizsardzību un medicīniskās aprūpes 
pieejamību tuvāk dzīvesvietai. 
8. Feldšerpunktam ir noteiktas šādas funkcijas: 

8.1. nodrošināt iedzīvotāju primāro un sekundāro veselības aprūpi; 
8.2. sniegt konsultācijas un ieteikumus iedzīvotājiem veselības aprūpes jomā; 
8.3. dokumentēt un analizēt Feldšerpunkta praktisko un saimniecisko darbību. 

 



III. FELDŠERPUNKTA VADĪTĀJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 
 

9. Feldšerpunkta vadītāja tiesības: 
9.1.  vadīt un organizēt Feldšerpunkta darbu; 
9.2.  pieņemt lēmumus par Feldšerpunkta darbības jautājumiem; 
9.3.  slēgt saimnieciskos līgumus Feldšepunkta darbības nodrošināšanai Domes noteiktās 

kompetences ietvaros. 
9.4.   rīkoties ar Feldšerpunkta finanšu līdzekļiem Domes apstiprinātā budžeta ietvaros; 
9.5.  pārstāvēt iestādi valsts un pašvaldību institūcijās, tiesās un attiecībās ar privātpersonām; 
9.6.   iesniegt Domei priekšlikumus un ierosinājumus par Feldšerpunkta darbības uzlabošanu un 

pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu; 
9.7.  pieprasīt un saņemt no Domes, tās padotībā esošajām institūcijām un amatpersonām, 

Feldšerpunkta funkciju izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju. 
10. Feldšerpunkta vadītāja pienākumi: 

10.1. nodrošināt pacientu ārstēšanu atbilstoši kvalifikācijai; 
10.2. veikt pacientu aprūpi (brūču kopšanu, pārsiešanu, injekcijas u.c. procedūras) Feldšerpunktā un 

mājas apstākļos; 
10.3. sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību; 
10.4. skolas mācību gada laikā, periodiski veikt skolēnu profilaktiskās veselības (t.sk. kašķa un 

pedikulozes) pārbaudes pagasta skolā; 
10.5. veikt pacientu un viņu piederīgo izglītošanu; 
10.6. nodrošināt ambulatorā pacientu talonu un citas medicīniskās dokumentācijas  noformēšanu un 

uzglabāšanu atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem; 
10.7. sadarboties ar ģimenes ārstiem un citām veselības aprūpē iesaistītajām institūcijām. 
10.8. veikt visa veida profilaktisko potēšanu bērniem un pieaugušajiem, ievērojot reglamentējošo 

normatīvo aktu prasības, informēt ģimenes ārstus par veiktajām vakcinācijām; 
10.9. nodrošināt un papildināt neatliekamās palīdzības zāļu daudzumu  atbilstoši ārējiem 

normatīvajiem aktiem; 
10.10. Izstrādāt ārējos normatīvos aktos noteiktos iekšējos normatīvos aktus Feldšerpunkta darbības 

nodrošināšanai; 
10.11. izstrādāt Feldšerpunkta budžeta projektu; 
10.12. nodrošināt finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu; 
10.13. pārvaldīt Feldšerpunkta valdījumā nodoto pašvaldības mantu, organizējot tās racionālu 

apsaimniekošanu; 
10.14. veikt visas darbības, kuras saistītas ar Feldšerpunkta apsaimniekošanu; 
10.15. pieņemt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem 

iedzīvotājiem, saistībā ar Feldšerpunkta darbības jautājumiem; 
10.16. nodrošināt dokumentācijas uzglabāšanu un nepieejamību personām, kas nav saistītas ar 

pacientu aprūpi un ārstēšanu, atbilstoši noteiktajai kārtībai; 
10.17. uzkrāt un glabāt Feldšerpunkta dokumentus, līdz to nodošanai valsts arhīvā atbilstoši likumam 

„Par arhīviem”; 
10.18. ievērot darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un higiēnas normatīvo aktu prasības; 
10.19. pēc Domes vai Domes izpilddirektora pieprasījuma, sniegt ziņojumus par Feldšerpunkta darbu. 

11. Feldšerpunkta vadītājs atbild: 
11.1. par iestādes vadīšanu, atbilstoši šim Nolikumam; 
11.2. par pienākumu izpildi, atbilstoši darba līgumam, amata aprakstam un šim Nolikumam; 
11.3. par veiktajām diagnostiskajām un ārstnieciskajām manipulācijām; 
11.4. par pieļautajām tehniskajām kļūdām un paviršībām; 
11.5. par Feldšerpunkta materiālo, finansiālo un saimniecisko resursu lietderīgu izmantošanu; 
11.6. par darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības, higiēnas u.c. normatīvo aktu prasību 
ievērošanu; 
11.7. par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību. 

 
IV. FELDŠERPUNKTA STRUKTŪRA UN DARBA ORGANIZĀCIJA 

 
12. Feldšerpunkta darbu vada feldšeris, kurš ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Vadītāju pieņem darbā un 
atbrīvo no darba Dome. 
13. Feldšera faktisko rīcību var apstrīdēt Domes izpilddirektoram.  
14. Feldšerpunkta struktūru, amata vienību skaitu apstiprina Dome. 
15. Feldšerpunkts tiek likvidēts vai reorganizēts ar Domes lēmumu. 

 
V. FELDŠERPUNKTA FINANSĒŠANA, DARBĪBAS KONTROLE, REORGANIZĀCIJA/ LIKVIDĀCIJA 

 
16. Feldšerpunkts tiek finansēts no pašvaldības budžeta. 
17. Feldšerpunktam var būt citi ieņēmumi, kurus veido: 



17.1. Nacionālā veselības dienesta finansējums; 
17.2. maksājumi par veselības aprūpi, kārtībā un apjomos, kādus noteikusi Dome; 
17.3. fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi un citi ienākumu avoti. 

18. Feldšerpunkta manta ir pašvaldības īpašums, kurš atrodas Feldšerpunkta lietošanā un atbildībā. 
19. Feldšerpunkta finansiālā un saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā ar Domes apstiprināto ieņēmumu 
un izdevumu tāmi, Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumiem. 
20. Feldšerpunkta finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Dome un/vai Domes izpilddirektors. 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                       V.A.Krauklis 

 
 
 
 

22.§ 
Par dalību projektā „PROTI un DARI!” 

________________________________________ 
(G.Smane) 

 
Valkas novada dome ir saņēmusi uzaicinājumu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

(JSPA), juridiskā adrese Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, par dalību projektā „PROTI un DARI!”, kas tiek 
īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu 
garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.  

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav 
reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo 
jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un 
Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projekta 
finansējuma saņēmējs ir JSPA un tā īsteno projektu sadarbībā ar pašvaldībām, kas projekta īstenošanā 
iesaista pašvaldības stratēģiskos partnerus. 

Valkas novada pašvaldībai projekta “PROTI un DARI!” īstenošanai pieejamais finansējuma apmērs un 
sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota: 

 2015. 
gadā 

2016. 
gadā 

2017. 
gadā 

2018. 
gadā 

Projektā 
kopā 

Sasniedzamā iznākuma rādītāja 
kvota vai projektā iesaistāmo 
mērķa grupas jauniešu skaits 
(jauniešu skaits) 

0 10 11 11 32 

Kopējais pieejamais finansējums 
(euro)*, tajā skaitā: 

0 15 642,00 17 206,20 17 206,20 50 054,40 

mērķa grupas jauniešu profilēšanai 
pieejamais finansējums (euro)* 0 910,80 1 001,88 1 001,88 2 914,56 

mērķa grupas jauniešu individuālo 
pasākumu programmu īstenošanai 

(euro)* 
0 14 731,20 16 204,32 16 204,32 47 139,84 

* norādītais finansējuma apmērs var tikt precizēts slēdzot sadarbības līgumu atbilstoši ar Eiropas Komisiju 
saskaņotajam vienas vienības izmaksu standarta likmes apmēram. 
Pielikumā pievienots esošās situācijas mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā apraksts.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2015.gada 11.augusta sēdes 
lēmumu (protokols Nr.8, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
 N O L E M J : 
 
1. Iesaistīties projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā ar 2016.gada I. ceturksni un uzsākt sadarbības līguma 

ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta īstenošanu slēgšanas procesu. 
Kontaktpersona, kura būs atbildīga par projekta īstenošanu no pašvaldības puses: Attīstības un 
plānošanas nodaļas Attīstības un projektu daļas vadītāja Jana Putniņa, tālr.: 26414197, e-pasts: 
jana.putnina@valka.lv.  

2. Pašvaldība apņemas īstenot projektu “PROTI un DARI!”, tas ir, pašvaldība apņemas nodrošināt: 
2.1. par pašvaldības budžeta līdzekļiem:  

2.1.1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī 
informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus; 



2.1.2. projekta administratīvo ieviešanu attiecīgajā pašvaldībā; 
2.1.3. projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa grupas jauniešu 

profilēšanas nodrošināšana un 20% apmērā projekta noslēgumā) un nepārtrauktu 
finansējumu plūsmu projekta īstenošanai; 

2.2. par projekta budžeta līdzekļiem: 
2.2.1. sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi, t.i., tabulā norādītā mērķa grupas 

jauniešu skaita iesaisti projektā un atbalsta pasākumu sniegšanu atbilstoši 
izstrādātajām mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām; 

2.2.2. projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un mērķa grupas 
jauniešu mentoru) piesaisti; 

2.2.3. projekta īstenošanā iesaistīt vienu vai vairākus stratēģiskos partnerus 
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.  
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

23.§ 
Par zemes starpgabala Valkā, Zemgales iela 32, atsavināšanas noteikumiem 

_______________________________________________________________ 
(G.Smane) 

 
Saskaņā ar Valkas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu (protokols nr.6.,17.§) tika nolemts: 

Uzsākt pašvaldībai piederošā zemes starpgabala Valkā, Zemgales iela 32, kadastra apzīmējums 9401 004 
0440, platība 0.0740ha, atsavināšanas procedūru, kā arī sagatavot nepieciešamos dokumentus un veikt 
zemes starpgabala Valkā, Zemgales iela 32, kadastra apzīmējums 9401 004 0440, īpašuma tiesību 
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda. Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas 
novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu. [..] 
Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas 2015.gada 8.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 1.§), kā arī vadoties no likuma “Par 
pašvaldībām” 14.pantu un Latvijas Republikas „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 10.panta 
1.daļu, 14.panta 2,3 un 4.daļu; 47.pantu, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 
1.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, atklāti un vārdiski 
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 

1. Atsavināt neapbūvētu zemesgabalu (zemes starpgabalu) Valkā, Zemgales iela 32, ar kadastra 
numuru 9401 004 0440, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0440 un 
kopējo platību 742 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu), pārdodot to par brīvu cenu viena 
pretendenta pieteikšanās gadījumā, bet vairāku pircēju pieteikšanās gadījumā  organizējot tā 
pārdošanu izsolē. 

2. Noteikt atsavināmam nekustamam īpašumam Valkā, Zemgales iela 32, kadastra Nr.9401 004 
0440, nosacīto cenu (sākotnējā cena) – EUR 1367.57 (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit septiņi 
euro un 57 centi). 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkā, Zemgales iela 32, kadastra Nr.9401 004 0440, 
atsavināšanas noteikumus, saskaņā ar 1.pielikumu. 

4. Uzdot Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt 
nekustamā īpašumu Valkā, Zemgales iela 32, atsavināšanu LR likuma „Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likums” un 30.05.2006.MK noteikumu Nr.425 „ Kārtība, kādā atsavināma valsts un 
pašvaldību manta”  noteiktajā kārtībā. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram.  
24.§  

Par Vienošanās slēgšanu, par zemes gabala Valkas pagastā “Rīts”, nodošanu īpašumā bez 
atlīdzības  

______________________________________________________________________________ 
(G.Smane) 

 
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvojošas “***”, *** pagasts, Valkas novads, 2015.gada 31.augustā 

iesniegto iesniegumu ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošu zemes gabalu Valkas pagastā “Rīts”, un 
noslēgt Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez maksas, un izvērtējot Valkas novada domes 
rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:[..] 

No iepriekš minētā ir redzams, ka kopējie izdevumi sastāda: EUR 206.31, kas jāapmaksā privatizētājam. 



Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2015.gada 8.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 2.§),  un vadoties no  Latvijas Republikas likuma 
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta 1., 4., 7., un 8.daļām, kas nosaka, likuma 
piemērošanu attiecībā uz privatizētajiem kooperatīvajiem dzīvokļiem, kā arī par pajām privatizētajiem 
dzīvokļiem un dzīvojamām mājām, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt Vienošanos ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkas pagastā „Rīts”, kadastra 

apzīmējums 9488 003 0123, ar kopējo platību 0.5650ha, nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 
2. Apstiprināt izdevumu apmēru kopsummā EUR 206.31 (divi simti seši euro un 31 centi), par zemes 

gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā, kuru sedz privatizētājs 
– ***, pirms Vienošanās parakstīšanas. 

25.§ 
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana 

__________________________________ 
(V.Rogainis) 

 
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada 

domes Dzīvokļu komisijas 2015. gada 16.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9), vadoties no Latvijas 
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 

1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta  ***, ***, Valkas pagastā,  reģistrēts  dzīvokļu palīdzības II 
kārtas reģistrā, 2 - istabu dzīvokli  mājā Nr.22-8, Sēļos, Valkas pagastā , kopējā platība 47,1 m2, 
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - daļēji labiekārtots. 
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta      
pārvaldi. 

2. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētā *** vārda, jo viņa 
māte ***, ar kuru noslēgts īres līgums, ir mirusi. 

3. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo ***, 
ar kuru noslēgts īres līgums, ir miris. 

26.§ 
   Par Valkas novada domes Finanšu komiteja locekļa ievēlēšanu 

_____________________________________________ 
(V.A.Krauklis) 

 
L.Ziemiņa lēmuma projektā apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
2013.gada 20.jūnija Valkas novada domes sēdē tika izveidota Valkas novada domes Finanšu komiteja 

8 locekļu sastāvā (protokols Nr.9,1.§).  Ar 2014.gada 30.oktobra domes sēdes lēmumu (protokols 
Nr.15,10.§) Finanšu komitejā apstiprināti 7 locekļi. 

2015.gada 27.augusta Valkas novada domes sēdē tika izbeigtas deputāta Ivara Novika pilnvaras 
(protokols Nr.12, 17.§). Līdz ar to Finanšu komitejā  ir vakanta viena komitejas locekļa vieta (iepriekš bija 
Ivars Noviks). 

Valkas novada vēlēšanu komisijas 2015.gada 4.septembra sēdē (protokols Nr.2) Ivara Novika vietā 
par Valkas novada domes deputātu tika apstiprināta Ligita Ziemiņa. 

Likuma „Par pašvaldībām” 55.panta 1.daļa nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz vienas domes 
komitejas loceklim. 

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 
11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Finanšu komitejā ievēlēt deputāti Ligitu Ziemiņu. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
27.§ 



Par izmaiņām Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Saimniecisko lietu komitejas sastāvā 
 _____________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 

 Dome izskata deputātes Kristīnes Simonovas iesniegumu ar paziņojumu, ka vēlas pārtraukt savu darbību 
Izglītības, kultūras un sporta komitejā un lūdz ievēlēt Saimniecisko lietu komitejā deputāta Ivara Novika 
vietā.  

  2015.gada 27.augusta domes sēdē tika izbeigtas deputāta Ivara Novika pilnvaras (protokols Nr.12,17.§). 
Līdz ar to Saimniecisko lietu komitejā ir vakanta viena komitejas locekļa vieta (iepriekš bija I.Noviks). 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 10.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1.  Atbrīvot no Kristīni Simonovu no Izglītības, Kultūras un sporta komitejas locekļu sastāva. 
2.  Ievēlēt par Saimniecisko lietu komitejas locekli deputāti Kristīni Simonovu. 
3.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 

28.§ 
Par  Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļa ievēlēšanu 
 ____________________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 

 Deputāte  L.Ziemiņa lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Dome izskata deputātes Kristīnes Simonovas17.09.2015. iesniegumu ar paziņojumu, ka vēlas pārtraukt 

savu darbību Izglītības, kultūras un sporta komitejā.  
  Līdz ar to Izglītības, kultūras un sporta komitejā ir vakanta viena komitejas locekļa vieta (iepriekš 

K.Simonova). 
Valkas novada vēlēšanu komisijas 2015.gada 4.septembra sēdē (protokols Nr.2) Ivara Novika vietā par 

Valkas novada domes deputātu tika apstiprināta Ligita Ziemiņa. 
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 10.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš ), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Ievēlēt par Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekli deputāti Ligitu Ziemiņu. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 

29.§ 
Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Briseli (Beļģija) 

_______________________________________________________ 
(A.Jurjāne) 

 
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2015.gada 11.septembra 

iesniegumu un uzaicinājuma vēstuli par pilsētu Mēru pakta parakstīšanu Eiropas parlamentā, Briselē no 
2015.gada 14.oktobra līdz 16.oktobrim (ieskaitot). 

 Pasākums saistīts ar š.g.25.jūnijā parakstīto Mēru apņemšanos pievienoties iniciatīvai “Mayor Adapt”. 
Valkas novada pašvaldība šobrīd ir pirmā pašvaldība Baltijā, kura ir pievienojusies šai iniciatīvai. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 27.punkta un 2010.gada 12.oktobra MK Noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 
komandējumiem saistīti izdevumi”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 



1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Briseli (Beļģija) no 
2015.gada 14.oktobra līdz 16.oktobrim (ieskaitot). 

2. Apmaksāt ceļa izdevumus un izdevumus par viesnīcu. 
3. Apmaksāt dienas naudu 100% apmērā par lēmuma 1.punktā minētajām 3 komandējuma dienām. 
4. Domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt komandējuma 

atskaiti Grāmatvedības un finanšu nodaļā. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 

30.§ 
Par dāvinājuma - nekustamā īpašuma: “Kokogļu cehs”, Kārķu pagastā pieņemšanu 

_________________________________________________________________________ 
(A.JURJĀNE, V.ŠAICĀNS, P.PĒTERSONS) 

 
2015.gada 20.jūlijā Valkas novada domē saņemts iesniegums no ***, dzīvo *** iela ***, Rīga, ar 

piedāvājumu uzdāvināt Valkas novada domei viņai piederošo nekustamo īpašumu “Kokogļu cehs”, Kārķos, 
Kārķu pagastā.  

[..] Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti 
(V.A.Krauklis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), 
PRET – 1 deputāts (A.Gailis), ATTURAS – 1 deputāts (V.Šaicāns), 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
1. Pieņemt kā dāvinājumu Valkas novada domes īpašumā nekustamo īpašumu “Kokogļu cehs”, Kārķi, 

Kārķu pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9466 005 0276, platība 0.3706ha.  
2. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot dāvinājuma līguma projektu, to saskaņojot ar dāvinātāju. 

 
31.§ 

Par  telpu Semināra ielā 21, Valkā  nodošanu  
biedrības "Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Kastanis”” lietojumā, 

noslēdzot sadarbības līgumu 
_________________________________________________________________________________ 

(A.Jurjāne) 
 

Valkas novada dome 2013.gada jūnijā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar biedrību „Valkas novada 
apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Kastanis”” (reģ. nr. 40008202853) par pašvaldības telpu 
nodošanu biedrības lietošanā bez samaksas (patapinājumā) atbilstoši domes 2013.gada 30.maija 
lēmumam (protokols Nr. 7, 49.§). Biedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2012.gada 18.decembrī. 

Biedrības darbības mērķi: mazināt cilvēku ar īpašām vajadzībām (invaliditāti) sociālo izolētību un 
atstumtību, veicināt izglītības līmeņa paaugstināšanu un nodarbinātību, palīdzēt integrēties sabiedrībā, 
apgūt saskarsmes un radošās iemaņas, nodrošināt pielāgotas sporta aktivitātes u.c. 

Sākotnēji biedrības lietojumā tika nodotas telpas Beverīnas ielā 3 ar kopējo platību 72,7m2 uz pieciem 
gadiem. Viens no līguma nosacījumiem ir - ja Patapinājuma objekts kļūst vajadzīgs pašvaldības darbības 
nodrošināšanai, Patapinājuma ņēmējam tiek piedāvātas citas līdzvērtīgas telpas. 

Pēc tam dome apmaksāja biedrībai piemērotu telpu nomu pie cita iznomātāja. Šobrīd dome ir ieguvusi 
īpašumā ēku Semināra ielā 21, kur ir biedrības vajadzībām atbilstošas telpas. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4.punkta un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: 
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „„Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

„Kastanis”” (reģ. nr. 40008202853), ar kuru nodot lietojumā telpas pašvaldības ēkā Semināra ielā 21, 
Valkā – telpu Nr.7 ar platību 25,5m2 un Nr.16 ar platību 23,8 m2 uz laiku līdz pieciem gadiem bez maksas, 
par ko biedrība no savas puses nodrošinās pašvaldībai dažādas apmācības un aktivitātes cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām. Līgumā paredzēt nosacījumu, ka pašvaldībai, gadījumā, ja telpas nepieciešamas 
pašvaldības administrācijas vai  iestāžu vajadzībām, ir tiesības ierādīt citas piemērotas telpas biedrības 
vajadzībām. 

2. Domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot sadarbības līgumu.  
 

32.§ 
Par konceptuālu atbalstu projekta idejai „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”  

_________________________________________________________________________ 



(G.SMANE) 
 

Attīstības un plānošanas nodaļa kopā ar Valgas pilsētas valdi izstrādā projekta ideju „Valgas – Valkas 
Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”), kas paredzēts 
iesniegšanai Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmai 2014 – 2020. Projekta mērķi ir radīt 
kopēju Valgas – Valkas pilsētas centru ar kopīgu centrālo laukumu, tirgus laukumu un tirgus paviljonu 
Valkā un gājēju ielu, lai savienotu Valkas un Valgas luterāņu baznīcas (Sõpruse un Raiņa ielas). Plānotā 
atrašanās vieta: Valgā starp Sõpruse un Raja ielām un Valkā starp Raiņa un Rīgas ielām, ietverot bijušo 
vīna darītavas teritoriju Valgā. 

Pielikumā pievienots arhitektūras konkursa “Dvīņu pilsētas Valgas – Valkas centrālā laukuma un gājēju 
ielas koncepts” uzdevuma shēmas uzmetums.  

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, 
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Konceptuāli atbalstīt projekta ideju „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – 
Valka Twin – Town Centre Development”), kas paredzēts iesniegšanai Latvijas – Igaunijas 
pārrobežu sadarbības programmai 2014 – 2020. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
33.§ 

Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Mersinu (Turcija) 
_______________________________________________________ 

(A.Jurjāne) 
 

Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2015.gada 24.septembra 

iesniegumu un uzaicinājuma vēstuli piedalīties dalībai Starptautiskajā Dvīņu pilsētu tūrisma forumā no 
2015.gada 12.novembra līdz 14.novembrim. 

Pasākumu organizē Hannoveres Dvīņu pilsētu tūrisma asociācija, ko dibinājusi ekspertu komanda, kura 
globālā tūrisma jomā darbojusies jau vairākus gadus. Asociācijas vīzija ir satuvināt visas pasaules dvīņu 
pilsētas un attīstīt tūrismu, ciešāk sadarbojoties. Sadarbība starp dvīņu pilsētām dos iespējas apmainīties 
ar idejām un koncepciju par pilsētu attīstīšanu kā ceļojuma galamērķi. Lai stiprinātu un attīstītu dvīņu pilsētu 
potenciālu, uz forumu ir ielūgtas robežpilsētu pašvaldības. Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no 
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta un 2010.gada 12.oktobra MK 
Noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistīti izdevumi”, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 11 deputāti ( A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Mersinu (Turcija) no 
2015.gada 12.novembra līdz 14.novembrim (ieskaitot). 

2. Apmaksāt ceļa izdevumus un dienas naudu 30% apmērā par lēmuma 1.punktā minētajām 3 
komandējuma dienām. 

3. Domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt komandējuma 
atskaiti Grāmatvedības un finanšu nodaļā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
V.A.Krauklis: 
 Līdz ar to mūsu darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu!  
 
Sēde slēgta 2015.gada 24.septembrī plkst.16:00 
 
Sēdi vadīja: 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                   V.A.Krauklis 
 


