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Antra Ķīkule – iekšējās kontroles galv.speciālists 
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 Mārīte Kalniņa – Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs 
 Jānis Krams – Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs 
 Līga Metuzāle – Personāla nodaļas vadītāja 
 Līga Veinberga – J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore 
 Guntis Bašķis – novada domes izpilddirektora vietnieks 
 Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs 
 Jana Putniņa – Projektu daļas vadītāja 
 Inga Aleksejeva – projektu vadītāja 
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Uzaicināti: 
 Kristīne Klaipa – Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktore 
 

Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes sēdi un iepazīstina ar tās darba kārtību.   Atklāti 
balsojot: PAR – 14 deputāti - V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,  V.Bērziņa, 



 

A.Sula,  A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš,  PRET – nav, 
ATTURAS – nav, nobalsoja par domes priekšsēdētāja piedāvāto DARBA KĀRTĪBU: 
 
1. Par Valkas novada pašvaldības institūciju darbinieku amatu klasificēšanu.   
2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. 
3. Par pilnvarojumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu. 
4. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 29.aprīļa lēmumā “Par projekta “Tautas tērpu 

iegāde un karoga izveidošana Valkas pagasta VPDK “Spriņģi”” izstrādi un līdzfinansēšanu” 
(protokols Nr.4, 15.§). 

5. Par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ēdnīcas telpu nomu. 
6. Par signalizācijas iekārtošanu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā. 
7. Par Nolikuma Nr. 9   "Valkas novada domes Personāla nodaļas nolikums" apstiprināšanu. 
8. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.1,1.§) 5.pielikumā. 
9. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanu. 
10. Par Nolikuma Nr.10 “Starptautiskā atklātā instrumentālo duetu festivāla nolikums” apstiprināšanu. 
11. Par Noteikumu Nr.7 “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada  

jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem” apstiprināšanu. 
12. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
13. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagastā „Ievu iela 5” un 

atsavināšanas uzsākšanu. 
14. Par zemes zem pašvaldības ceļa Kārķu pagastā “Naglas – Bāliņi” atsavināšanas ierosināšanu. 
15. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabalu Ērģemes pagastā, “Paeglīši”, nodošanu 

atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu. 
16. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana. 
17.  Par izsoles protokola par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā “Meža skola”, izsoles gaitu, 

apstiprināšanu. 
18. Par Lilijas Līviņas atbrīvošanu no Valkas novada Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” vadītāja amata. 
19. Par Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” direktora iecelšanu. 
20. Par saistošo noteikumu Nr.20   „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas 

novada domes 2016.gada pamatbudžets” apstiprināšanu. 
21. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu novadgrāvim Nr.2 

un Nr.3 Kārķu pagastā. 
22. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm papildfinansējuma sadali Valkas 

novadā no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim. 
23. Par Valkas novada Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas sadzīves kanalizācijas un notekūdens 

krājrezervuāru izvešanas ar specializēto transportu izcenojumu apstiprināšanu. 
24. Par Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. 
25.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanu. 
26.  Par telpu statusa noteikšanu Rīgas ielā 22, Valkā. 
27.  Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas novadā. 
28.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Vijciema pagastā “Meža skola”. 
29. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi. 
 

1.§ 
 Par Valkas novada pašvaldības institūciju darbinieku amatu klasificēšanu 

____________________________________________________________________  
(L.Metuzāle) 

 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums nosaka mēnešalgu 

noteikšanas kārtību pašvaldību institūcijās, klasificējot amatus atbilstoši Ministru Kabineta noteiktajam 
valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam. 

Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1074 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu 
katalogs” nosaka vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un 
pašvaldību institūcijās. Saskaņā ar minēto noteikumu 21.punktu pašvaldību amatpersonas (darbinieka) 
amatam atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni pēc darba grupas vai attiecīgās struktūrvienības vadītāja 
un personāla vadības speciālista ieteikuma nosaka iestādes vadītājs, pašvaldības amatpersonām 
(darbiniekiem) un pašvaldības iestādes vadītājam – izpilddirektors, padotības iestādes vadītājam – 
augstākās iestādes vadītājs. 

Valkas novada dome 2010.gada 24.martā ar lēmumu “Par Valkas novada pašvaldības institūciju 
darbinieku amatu klasificēšanu” (prot.Nr.4, 11.§.) apstiprināja Valkas novada pašvaldības institūciju 
darbinieku amatu klasificēšanas sarakstu. 
Ņemot vērā, ka Ministru Kabinets ir papildinājis un precizējis amatu katalogu, ir sagatavots precizētais 

Valkas novada pašvaldības institūciju darbinieku amatu saraksta projekts. 



 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 14.novembra lēmumu 
(protokols Nr.12, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, 
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt precizēto Valkas novada pašvaldības institūciju darbinieku amatu klasificēšanas sarakstu 

(pielikumā). 
2. Ja Ministru Kabinets izdara grozījumus vai precizējumus amatu katalogā, attiecīgi veikt izmaiņas 

Valkas novada pašvaldības institūciju darbinieku amatu klasificēšanas sarakstā. 
3. Lai operatīvāk aktualizētu Valkas novada pašvaldības institūciju darbinieku amatu sarakstus, turpmāk 

sarakstu apstiprināšanu uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram. 
4. Par sarakstu aktualizēšanu atbild Personāla nodaļas vadītājs. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs. 
6. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

Pielikums 
Valkas novada domes 

2016.gada 24.novembra sēdes lēmumam  
(protokols Nr.14, 1.§) 

Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums 
 

Nr.p.k. Struktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime), 
līmenis 

Vienādo 
amatu 
skaits 

Piezīmes 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Administrācija 

Izpilddirektors 1; IV B1 1  

2.  Izpilddirektora vietnieks 1; IV A2 1  

3.  Jurists 21; III B 1  

4.  Kancelejas vadītājs 18.3; IV A 1  

5.  
Kancelejas vadītāja vietnieks - 
jurista palīgs 18.3; III 1  

6.  Izpilddirektora palīgs 38; III 1  

7.  Arhivārs 18.1; II A 1  

8.  Lietvedis 18.3; II 1  

9.  
Darba aizsardzības un civilās 
aizsardzības vecākais 
speciālists 

6; III 1  

10.  Būvinženieris 20; III 1  

11.  Datorsistēmu un Datortīklu 
administrators 19.5; III A 1  

12.  Vecākais datorsistēmu un 
Datortīklu administrators 19.5; III A 1  

13.  Kooperācijas speciālists 32; II A 1,25  

14.  Sabiedrības veselības 
organizators 24; II 0,5  

15.  Lietvedis – kurjers 18.3; I 1  

16.  Investīciju piesaistes 
speciālists 32; II B 1  

17.  

Priekšsēdētāja 
sekretariāts 

Priekšsēdētāja sekretariāta 
vadītājs 18.3; IV A 1  

18.  Priekšsēdētāja sekretariāta 
sekretārs 

18.3; III 1  

19.  Sabiedrisko attiecību 
speciālists 24; II 2 Atšķirīgi 

amata 



 

nosaukumi 

20.  
Klientu apkalpošanas 
speciālists 23; II A 1  

21.  

Attīstības un 
plānošanas 

nodaļa 

Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītājs 32; III B 1  

22.  Attīstības un projektu daļas 
vadītājs 32; III A 1  

23.  

Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja vietnieks - 
Teritorijas plānošanas daļas 
vadītājs 

51; III 1  

24.  Nekustāmā īpašuma nodokļu 
administrators 23; III A 1  

25.  Teritorijas plānotājs  51; II 2  

26.  Projektu vadītājs  32; II A 2  

27.  
Personāla nodaļa 

Personāla nodaļas vadītājs 30; IV B 1  

28.  Personāla speciālists  30; III 2  

29.  
Iepirkumu nodaļa 

Iepirkumu nodaļas vadītājs 2; IV 1  

30.  Iepirkumu speciālists 2; II 1  

31.  

Grāmatvedības un 
finanšu nodaļa 

Grāmatvedības un finanšu 
nodaļas vadītājs 12.1; IV A 1  

32.  Nodaļas vadītāja vietnieks 
grāmatvedības jautājumos 

14; III B 1  

33.  Nodaļas vadītāja vietnieks 
budžeta plānošanas jautājumos 12.1; III B 1  

34.  Grāmatvedis 14; III A 8 
Atšķirīgi 
amata 
nosaukumi 

35.  Finanšu analītiķis 12.1; II A 1  

36.  Iekšējās kontroles speciālists 15; III  1  

37.  
Tūrisma 

informācijas birojs 

Tūrisma informācijas biroja 
vadītājs 57; III 1  

38.  Tūrisma informācijas biroja 
speciālists 57; II 2 

Atšķirīgi 
amata 
nosaukumi 

39.  

Dzimtsarakstu 
nodaļa 

Vadītājs 46; III 1  

40.  Vadītāja vietnieks 46; II 1  

41.  Mūziķis 46; I 1  

42.  Administrators 46; I 1  

43.  

Bāriņtiesa 

Priekšsēdētājs 45; III 1  

44.  Priekšsēdētāja vietnieks 45; II 1  

45.  Sekretārs 18.3; II 1  

46.  Bāriņtiesas loceklis  45; II 3  

47.  

Būvvalde 

Būvvaldes vadītājs – 
būvinspektors 20; IV 1  

48.  Arhitekts 20; III 1 
Atšķirīgi 
amata 
nosaukumi 

49.  Būvtehniķis 20; II 1  

50.  Ainavu arhitekts 20; III 1  



 

51.  

Saimnieciskā daļa 

Saimniecības pārzinis 3; II B 1  

52.  Apkopējs  13; I 4  

53.  Vecākais remontstrādnieks 13; V 1  

54.  Remontstrādnieks  13; IV 2  

55.  Automašīnas vadītājs-kurjers  41; II 4 
Atšķirīgi 
amata 
nosaukumi 

56.  

Pilsētas teritorijas 
apsaimniekošanas 

nodaļa 

Nodaļas vadītājs 3; III 1  

57.  Darbu vadītājs 3; II B 2 
Atšķirīgi 
amata 
nosaukumi 

58.  Atslēdznieks – metinātājs 13; III 1  

59.  Traktora - automašīnas vadītājs  41; I 7 
Atšķirīgi 
amata 
nosaukumi 

60.  Veterinārārsta palīgs  13; III 1,2  

61.  Kapsētas pārzinis  13; I 2  

62.  Strādnieks  13; I 19  

63.  Apkopējs 13; I 0,75  

64.  Bērnu rotaļu laukuma uzraugs 13; I 1,5  

65.  

Siltumapgādes 
nodaļa 

Nodaļas vadītājs 3; III 1  

66.  Tehniskās uzraudzības 
inspektors 20; I 1  

67.  Atslēdznieks 13; IV 1  

68.  Atslēdznieks – metinātājs 13; IV 2  

69.  Elektroatslēdznieks 13; IV 1  

70.  Laborants 10; I 1  

71.  Apkures krāšņu kurinātājs  13; II A 12  

72.  Malkas sagatavotājs 13; II A 1  

73.  Palīgstrādnieks malkas 
sagatavošanā 

13; I 1  

74.  

Ūdensapgādes un 
kanalizācijas 

nodaļa 

Nodaļas vadītājs 3; III 1  

75.  Nodaļas vadītāja vietnieks 3; II B 1  

76.  Tehniskās uzraudzības 
inspektors 20; I  1  

77.  Sanitārtehniķis – automašīnas 
vadītājs  

13; III 6  

78.  Attīrīšanas iekārtu operators 13; II 2  

79.  

Valkas pilsētas 
bibliotēka 

Direktors 18.2; V 1  

80.  Lasītāju apkalpošanas nodaļas 
vadītājs – direktora vietnieks 18.2; II 1  

81.  Katalizācijas un automatizācijas 
nodaļas vadītājs 

18.2; II 1  

82.  Bērnu literatūras nodaļas 
vadītājs 18.2; II 1  

83.  Galvenais bibliogrāfs 18.2; II 1  

84.  Galvenais bibliotekārs  18.2; II 6  



 

85.  Apkopējs 13; I 1  

86.  

Valkas 
novadpētniecības 

muzejs 

Direktors 1; IV A 1  

87.  Galvenā krājuma glabātājs – 
direktora vietnieks 18.4; III 1  

88.  
Izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem vadītājs 18.5; III 1  

89.  Muzejpedagogs 18.5; II 1  

90.  Noformēšanas mākslinieks 33; I A 0,25  

91.  Saimniecības pārzinis 3; II A 1  

92.  Muzeja izstāžu un ekspozīciju 
zāļu uzraugs 4; II B 1  

93.  Sētnieks 13; I 1  

94.  Kurinātājs 13; I 1  

95.  

J.Cimzes Valkas 
mūzikas skola 

Sekretārs 38; II 1  

96.  Apkopējs  13; I  2  

97.  Dežurants 13; I 1  

98.  

Valkas mākslas 
skola 

Sekretārs - dežurants 18.3; I 1  

99.  Apkopējs  13; I 2  

100.  Lietvedis 18.3; II 0,5  

101.  

Valkas Jāņa Cimzes 
ģimnāzija 

 

Saimniecības pārzinis 3; II B 1  

102.  Administrators 18.3; I 1  

103.  Sekretārs - lietvedis 18.3; II 1  

104.  Komandants 4; I A 2  

105.  Dienas dežurants 4; I A 3 
Atšķirīgi 
amata 
nosaukumi 

106.  Garderobists  13; I 2  

107.  Apkopējs  13; I 11,5  

108.  Sētnieks 13; I 2  

109.  Apsargs  4; I 6  

110.  Strādnieks  13; I 3  

111.  Strādnieks – elektriķis 13; III 1  

112.  Laborants  10; I 1,5  

113.  Projektu vadītāja asistents 32; I 1  

114.  Datoru sistēmu administrators 19.5; II A 1  

115.  Informācijas tehnoloģiju 
speciālists 19.5; II A 1  

116.  Medmāsa 5.2; III 1  

117.  Ārsta palīgs 5.2; I A 1  

118.  
Valkas Jāņa 

Cimzes ģimnāzijas 
sporta halle 

Sporta zāles pārzinis 3; II A 1  

119.  Apkopējs  13; I 3  

120.  Ēku dežurants  4; I A 2  

121.  Speciālās Apkopējs 13; I 1  



 

122.  pirmsskolas 
izglītības iestāde 

“Pumpuriņš” 

Dažādu darbu strādnieks 13; I 0,5  

123.  Masieris 5.1; I C 1  

124.  Nakts aukle 29; I 2  

125.  Saimniecības pārzinis 3; II A 1  

126.  Sētnieks 13; I 1,5  

127.  Vecākā medmāsa 5.2; III 1  

128.  

Pirmsskolas 
izglītības iestāde 

“Pasaciņa” 

Dežurants – apkopējs 13; I 1  

129.  Lietvedis 18.3; II 0,5  

130.  Saimniecības pārzinis 3; II A 1  

131.  Sētnieks 13; I 1  

132.  Strādnieks 13; I 1  

133.  Vecākā medmāsa 5.2; III 1  

134.  Veļas mazgātājs 13; I 1  

135.  Strādniece ēdināšanas blokā 13; I 0,5  

136.  Valkas novada 
Bērnu – jaunatnes 

sporta skola 

Saimniecības pārzinis 3; II A 1  

137.  Apkopējs  13; I 1,5  

138.  

Valkas novada 
Bērnu un jauniešu 

centrs „Mice” 

Izglītības speciālists  29; II 1  

139.  Sekretārs 18.3; II 1  

140.  Apkopējs 13; I 1,5  

141.  Remontstrādnieks 13; IV 0,7  

142.  

Sociālais dienests 

Vadītājs 39; V 1  

143.  
Sociālais darbinieks darbam ar 
pilngadīgām personām – 
vadītāja vietnieks 

39; III A 1  

144.  
Sociālo pakalpojumu daļas 
vadītājs 39; IV 1  

145.  Sociālais darbinieks ģimenēm ar 
bērniem 39; III A 4 

Atšķirīgi 
amata 
nosaukumi 

146.  Lietvede 18.3; II 1  

147.  Sociālais darbinieks 39; II B 1,9  

148.  Klientu apkalpošanas speciālists 23; II A 1  

149.  Aprūpētājs  39; I 3  

150.  Apkopējs 13; I 0,5  

151.  Psihologs 39; III A 0,7  

152.  

Sociālais aprūpes 
nams 

Vadītājs 39; IV 1  

153.  
Veļas pārzinis – vadītāja 
vietnieks saimnieciskajos 
jautājumos 

13; II 1  

154.  Sociālais darbinieks 39; II B 1  

155.  Apkopējs 13; I 2  

156.  Medicīnas māsa 5.2.; III 2  

157.  Aprūpētājs  39; II A 8,2 Atšķirīgi 
amata 



 

nosaukumi 

158.  Aprūpētājs 39; II B 1  

159.  Sētnieks 13; I 0,5  

160.  Strādnieks 13; I 1  

161.  Lietvedis 18.3; II 0,5  

162.  

Ģimenes atbalsta 
centrs “Saulīte” 

Direktors 39; IV 1  

163.  Saimniecības daļas vadītājs 3; II B 0,7  

164.  Pavārs  13; II A 2  

165.  Sociālais darbinieks 39; II B 1  

166.  Psihologs 39; III A 0,5  

167.  Apkopējs 13; I A 0,7  

168.  Audzinātājs 39; II B 1  

169.  Audzinātājs  39; II A 3,5  

170.  Strādnieks 13; I A 0,5  

171.  Sociālais pedagogs 39; II B 0,2  

172.  Sociālais aprūpētājs 39; II A 2 
Atšķirīgi 
amata 
nosaukumi 

173.  Automašīnas vadītājs 41; II 1  

174.  Lietvedis 18.3; II 0,5  

175.  

Ērģemes pagasta 
pārvalde 

Pārvaldes vadītājs 1; II A 1  

176.  Uzskaitvedis 14; II 1  

177.  Apkopējs 13; I 0,3  

178.  

Ērģemes 
pamatskola 

Apkopējs  13; I 2  

179.  
Asistents personām ar 
invaliditāti 39; I 1  

180.  Datortīklu administrators 19.5; II A 0,5  

181.  Lietvedis 18.3; II 1  

182.  Pavāra palīgs 13; I 1  

183.  Pavārs 13; II A 1  

184.  Sētnieks  13; I 1  

185.  
Ērģemes 

feldšerpunkts 
Feldšerpunkta vadītājs – ārsta 
palīgs 5.1; I A 0,65  

186.  
Ērģemes pagasta 

bibliotēka Bibliotēkas vadītājs  18.2; III 3  

187.  

Ērģemes pagasta 
Turnas tautas 

nams 

Vadītājs 33; III 1  

188.  Apkopējs – sētnieks 13; I 1  

189.  Apkures krāšņu kurinātājs 13; I 1  

190.  Skaņu operators 13; II A 1  

191.  Biļešu kasieris 14; I 0,1  

192.  Ērģemes pagasta 
Komunālā 

saimniecība 

Komunālās daļas vadītājs 3; II A 1  

193.  Kapsētas pārvaldnieks 13; I 1  



 

194.  Apkures krāšņu kurinātājs  13; I 4  

195.  Dažādu darbu strādnieks  13; I 2  

196.  Ērģemes pagasta 
Autotransports 

Autobusa vadītājs 41; III 1  

197.  Traktora vadītājs 41; I 1  

198.  

Kārķu pagasta 
pārvalde 

Pārvaldes vadītājs 1; II A 1  

199.  Uzskaitvedis 14; II 1  

200.  Apkopējs 13; I 1  

201.  Brīvā laika pasākuma 
organizators 33; I C 1  

202.  
Kārķu pagasta 

bibliotēka Bibliotēkas vadītājs  18.2; III 1  

203.  

Kārķu pagasta 
Tautas nams 

Vadītājs 33; III 1  

204.  Apkopējs 13; I 1  

205.  Gaismu un skaņu operators 13; II A 0,2  

206.  Biļešu kasieris 14; I 0,1  

207.  

Kārķu pamatskola 

Apkopējs skolas ēkā 13; I 1  

208.  Saimniecības pārzinis 3; II B 1  

209.  Kurinātājs  13; I 1,5  

210.  Sētnieks 13; I 1  

211.  Komandants – apkopējs 4; I A 1  

212.  Lietvedis 18.3; II 1  

213.  Pavārs 13; II A 1  

214.  Pavāra palīgs 13; I 1  

215.  Sporta zāles dežurants 4; I A 0,3  

216.  

Kārķu pagasta 
pārvaldes 
komunāla 

saimniecība 

Komunālās saimniecības 
vadītājs 3; III 1  

217.  Sētnieks 13; I 1  

218.  Traktora vadītājs  41; I 1  

219.  Elektromontieris 13; II A 0,6  

220.  Sanitārtehniķis  13; II A 1  

221.  

Valkas pagasta 
pārvalde 

Pārvaldes vadītājs 1; II A 1  

222.  Uzskaitvedis 14; II 1  

223.  Apkopējs  13; I 1  

224.  Strādnieks - kurinātājs 13; II A 1  

225.  
Valkas pagasta 

Lugažu bibliotēka 

Lugažu bibliotēkas 
vadītāja 

18.2; III 1  

226.  Publiskā interneta 
dežurants 4; I A 0,9  

227.  Valkas pagasta 
Sēļu bibliotēka 

Sēļu bibliotēkas vadītājs 18.2; III 1  

228.  Publiskā interneta dežurants 4; I A 0,9  

229.  Valkas pagasta 
komunālā 

saimniecība 

Saimniecības daļas  
vadītāja 

3; II B 1  

230.  Kurinātājs Sēļu katlu 
mājā  13; I 4  



 

231.  Traktora vadītājs  41; I 1  

232.  Remontstrādnieks 13; IV  1  

233.  Sezonas strādnieks  13; I 2  

234.  
Valkas pagasta 
Autotransporta 

darbinieki 
Autobusa vadītājs 41; III 2  

235.  
Valkas pagasta 

Saieta nams 
“Lugažu muiža” 

Vadītājs 33; III 1  

236.  Skaņas – gaismas operators 13; II A 0,2  

237.  Biļešu kasieris 14; I 0,1  

238.  

Vijciema pagasta 
pārvalde 

Pārvaldes vadītājs 1; II A 1  

239.  Uzskaitvedis 14; II 1  

240.  Apkopējs 13; I 0,5  

241.  

Vijciema pagasta 
pārvaldes 
Komunālā 

saimniecība 

Komunālās saimniecības 
vadītājs 3; III 1  

242.  Elektriķis – strādnieks 13; II 0,5  

243.  Kurinātājs 13; I 6  

244.  Kapsētas pārzinis  13; I 0,8  

245.  Sētnieks 13; I 0,6  

246.  Strādnieks 13; I 1  

247.  Autobusa vadītājs  41; III 1,2  

248.  Strādnieks - sanitārtehniķis 13; II 1  

249.  

Vijciema pagasta 
tautas nams 

Tautas nama vadītājs 33; III 1  

250.  Tautas nama apkopējs 13; I 1  

251.  Gaismu un skaņu operators 13; II A 0,2  

252.  Biļešu kasieris 14; I 0,1  

253.  
Vijciema pagasta 

bibliotēka Bibliotēkas vadītājs 18.2; III 1  

254.  
Vijciema pagasta 

feldšerpunkts Feldšerpunkta vadītājs  5.1; I A 0,55  

255.  

Vijciema 
pamatskola 

Apkopējs  13; I 2,4  

256.  Lietvedis 18.3; II 0,6  

257.  Pamatskolas ēdnīcas pavārs 13; II A 1  

258.  Virtuves strādnieks 13; I 1  

259.  

Zvārtavas pagasta 
pārvalde 

Pārvaldes vadītājs 1; II A 1  

260.  Uzskaitvedis 14; II 1  

261.  Apkopējs - kurinātājs 13; I 1  

262.  

Mierkalna tautas 
nams 

Tautas nama vadītājs 33; III 1  

263.  Apkopējs – kurinātājs 13; I 0,5  

264.  Apkopējs 13; I 0,5  

265.  Kurinātājs  13; I 1  

266.  Skaņu operators 13; II A 0,1  

267.  Biļešu kasieris 14; I 0,1  



 

268.  Zvārtavas pagasta 
bibliotēka 

Bibliotēkas vadītājs 18.2; III 1  

269.  Apkopējs - kurinātājs 13; I 0,4  

270.  

Ozolu pamatskola 

Apkopējs  13; I 1,5  

271.  Lietvedis 18.3; II 0,5  

272.  Pavārs 13; II A 1  

273.  Saimnieks – kurinātājs 4; II A 1  

274.  Sētnieks 13; I 0,5  

275.  Virtuves strādnieks 13; I 0,5  

276.  
Zvārtavas pagasta 

Komunālā 
saimniecība 

Kapsētas pārvaldnieks 13; I 1  

277.  Apkopējs – kurinātājs 13; I 0,25  

278.  Automašīnas vadītājs - kurjers 41; II 1  

279.  
Zvārtavas pagasta 
Ūdensapgāde Sanitārtehniķis 13; III 0,5  

280.  
Zvārtavas pagasta 

Autotransports Autobusa vadītājs 41; III 1  

281.  

Valkas Kultūras 
nams 

Direktors 33; IV 1  

282.  Direktora vietnieks 33; III 1  

283.  Kultūras pasākumu  
organizators 33; I C 1  

284.  Saimniecības pārzinis 3; II A 1  

285.  Apkopējs  13; I 3  

286.  Dežurants  4; I A 2  

287.  Elektriķis 13; IV 0,5  

288.  Gaismotājs 33; I A 0,5  

289.  Garderobists 13; I 1  

290.  Lietvedis - dežurants 18.3; II 1  

291.  Strādnieks 13; I 0,5  

292.  

Valkas novada 
amatiermākslas 

kolektīvi 
 

Kora diriģents 33; I B 0,7  

293.  Kora koncertmeistars 33; I B 0,8  

294.  Koncertmeistars 33; I B 0,36  

295.  Deju kolektīva vadītājs 33; I B 0,88  

296.  Folkloras ansambļa vadītājs 33; I B 0,56  

297.  Amatierteātra režisors 33; I B 0,81  

298.  Tautas lietišķās mākslas kopas 
vadītājs 33; I B 0,54  

299.  Vokālā ansambļa vadītājs 33; I B 1,21  

300.  Dejo kolektīva vadītājs 33; I B 0,88  

301.  Multimediju studijas vadītājs 33; I B 0,45  

302.  Mūsdienu muzikālās darbnīcas 
vadītājs 33; I B 0,54  

303.  Valkas novada 
domes Pašvaldības 

policija 

Pašvaldības policijas 
priekšnieks 

28.4; III 1  

304.  Pašvaldības policijas inspektors 28.4; II A 1  



 

305.  Pašvaldības policijas vecākais 
inspektors 28.4; II B 0,7  

306.  

Valkas novada 
domes Izglītības, 

kultūras, sporta un 
jaunatnes nodaļa 

Vadītājs 1; II A 1  

307.  Izglītības un kultūras daļas 
vadītājs 1; I 1  

308.  Sporta un jaunatnes lietu daļas 
vadītājs 1; I 1  

309.  Izglītības speciālists 29; II 1  

310.  Sporta speciālists 48; III 1  

311.  Jaunatnes lietu speciālists 29; II 1  

312.  Interjera reklāmas dizaina 
mākslinieks 

33; I A 1  

313.  Skaņu operators 33; I A  1  

314.  Brīvā laika organizators 33; I C 1  

315.  Stadiona saimniecības pārzinis 3; II B 1  

316.  Dežurants  4; I A 2,1  

317.  Dežurants – apkopējs 13; I 1  

318.  Strādnieks – traktorists 13; II A 1  

319.  Sporta organizators  48; I A 2,5  

320.  Masu pasākumu organizators 33; I C 1  

321.  Šautuves instruktors 48; I A 1  

   Amatu vietas kopā: 437,23  

 
2.§ 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu 
            

(A.Cekuls, A.Sjademe, V.A.Krauklis) 
 

Valkas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “ZAAO” 2016.gada 18.oktobra vēstuli Nr.1-25/238 “Par 
izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā” (turpmāk - Vēstule) un tai pievienoto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas aprēķinu. 

Vēstulē SIA „ZAAO” ir norādījusi, ka, ņemot vērā to, ka likumprojekts „Grozījumi Dabas resursu 
nodokļa likumā” paredz dabas resursu nodokļu likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
paaugstināšanu no līdzšinējiem EUR 12,00 par tonnu līdz EUR 25,00 par tonnu sākot ar 2017.gada 
1.janvāri, gadījumā, ja stātos spēkā šādas likuma izmaiņas, SIA „ZAAO” iesniedz iespējamās maksas par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu, palielinot to proporcionāli dabas resursu nodokļa 
pieaugumam, ievērojot šīs izmaksu komponentes īpatsvaru līdzšinējā maksas apmērā.  

Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk, gadījumā, ja spēkā stāsies 
grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, būs EUR 13,51, ko veidos: 

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu 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 – 
8,21 EUR apmērā par 1 m3; 

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā "Daibe"– EUR 3,67 apmērā par 1 m3; 

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – EUR 
1,63 apmērā par 1 m3. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 14.novembra lēmumu 
(protokols Nr.12, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
1.punkta, Valkas novada domes 2014.gada 27.marta Saistošiem noteikumiem Nr.13 “Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi”,  SIA „ZAAO” 2016.gada 18.oktobra vēstulē Nr.1-25/238  norādītajiem 
apstākļiem un maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 



 

V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, 
ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un noteikt 

maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valkas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
EUR 13,51 (trīspadsmit euro 51 cents) par 1 m3 atkritumu (bez PVN). 

2. Lēmums stājas spēkā, ja spēkā stājas grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz sākot ar 
2017.gada 1.janvāri palielināt dabas resursa nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu uz EUR 
25,00 par tonnu sadzīves atkritumu; 

3. Gadījumā, ja stājas spēkā šis lēmums, atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2015.gada 
28.maija lēmumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu” (protokols Nr. 8, 
1.§). 

4. Gadījumā, ja stājas spēkā šis lēmums, uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot attiecīgus 
grozījumus 2013.gada 25.oktobra līgumā ar SIA “ZAAO ”Par atkritumu apsaimniekošanu”. 

 
3.§ 

Par pilnvarojumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu 
____________________________________________________________________  

(D.Zalužinska, V.Šaicāns, V.A.Krauklis)  
 

Valkas novada dome saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3.punktu veic 
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Valkas novada pašvaldībā. 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka nodokļu parādi 
dzēšami nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir 
izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa 
nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem 
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš 
attiecīgās pašvaldības. 

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1daļai nokavēto nodokļu maksājumu 
piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda 
kopsummā nav lielāka par EUR 15.00. 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka valsts budžetā pilnīgi 
vai daļēji ieskaitāmos nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts 
ieņēmumu dienests, ja nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta 6.1daļā paredzētajā gadījumā, ja triju 
gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu 
piedziņu, savukārt šā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma 
nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā 
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

Iepriekš minētās tiesību normas paredz, ka, lai pašvaldība dzēstu pašvaldības budžetā ieskaitāmos 
nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas, ir jāizpildās diviem kritērijiem, proti, 
nodokļa parāds, uz kuru nodokļu administrācija ir tiesīga vērst piedziņu, nav lielāks kā EUR 15,00, t.sk., 
ja piedzenamā nodokļa parāda nav vispār, kā arī trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav 
pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. 

Minētās tiesību normas, kas regulē nodokļu parādu dzēšanas kārtību, ir imperatīvās (normas, kuras 
darījuma pusēm jāievēro jebkurā gadījumā) tiesību normas. Iestāde nevar ignorēt likumdevēja noteiktās 
imperatīvās tiesību normas, kas paredz konkrēta satura lēmumu pieņemšanu, ja ir iestājušies tiesību 
normās paredzētie priekšnoteikumi. 

Līdz ar to secināms, ka pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros ir jādzēš 
nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. 

Šobrīd Valkas novada domei ir jādzēš nodokļu parādi 174 personām, kurām piedzenamais nodokļa 
parāds nepastāv, vai arī piedzenamā parāda kopsumma nepārsniedz EUR 15.00, kā arī 9 juridiskām 
personām, kuras ir izslēgtas no LR Uzņēmumu reģistra reģistriem. 

Lai darbs ar nodokļu parādu dzēšanu būtu operatīvāks, ir ierosinājums pilnvarot Valkas novada 
domes priekšsēdētāju pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu normatīvajos 
aktos noteiktajos gadījumos. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 14.novembra lēmumu 
(protokols Nr.12, 4.§) un vadoties no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 
5.punktu, trešo daļu un 26.panta 6.1daļu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
 



 

N O L E M J : 
 
1 .  Pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa 

pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
2 .  Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs. 
3 .  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

4.§ 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 29.aprīļa lēmumā  

“Par projekta “Tautas tērpu iegāde un karoga izveidošana Valkas pagasta VPDK “Spriņģi”” 
izstrādi un līdzfinansēšanu” (protokols Nr.4, 15.§) 

____________________________________________________________________  
(I.Aleksejeva)  

 
Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Biedrības “Spriņģi” LEADER programmā iesniegto projektu 

Nr.16-09-AL12-A019.2203-000013 „Tautastērpu un karoga izgatavošana VPDK "Spriņģi””. 
Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, laika periodā no 2016.gada 3.oktobra līdz 2017.gada 
31.augustam. 

Projekta mērķis ir iegādāties Valkas novada tautas tērpu komplektu Valkas pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvam "Spriņģi", lai sekmētu tā māksliniecisko izaugsmi, veicinot kultūras dzīves attīstību un 
rosinātu interesi par latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) 
piederību. 

2016.gada 29.aprīļa Valkas novada domes lēmumā “Par projekta “Tautas tērpu iegāde un karoga 
izveidošana Valkas pagasta VPDK “Spriņģi”” izstrādi un līdzfinansēšanu” (protokols Nr.4, 15.§) ir 
noteikts, ka projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 9100,76 (deviņi tūkstoši viens simts euro un 76 
centi), no tā 10% ir Valkas novada domes līdzfinansējums - EUR 910,08 (deviņi simti desmit euro un 8 
centi) apmērā. 

Laika periodā no Valkas novada domes lēmuma par līdzfinansējumu pieņemšanas līdz projekta 
apstiprināšanai Lauku atbalsta dienestā (29.09.2016.) ir precizēta projekta tāme, jo cenu aptauja tika 
veikta pēc minētā lēmuma pieņemšanas dienas. 

Tādēļ jāņem vērā, ka apstiprināšanas brīdī projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 9525,32 
(deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit pieci euro 32 centi), tai skaitā ELFLA finansējums ir EUR 8572,79 
(astoņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi euro un 79 centi) jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām. 

Tas nozīmē, ka kopējais līdzfinansējuma apjoms no Valkas novada domes sastāda EUR 
952,53(deviņi simti piecdesmit divi euro un 32 centi) apjomā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām. 

2016.gada 27.oktobrī starp Valkas novada domi un biedrību “Spriņģi” noslēgts līgums Nr.VND/4-
22/16/370 “Par finanšu līdzekļu izlietojumu un atskaites sniegšanu”, par līdzfinansējumu EUR 910.08 
(deviņi simti desmit euro un 8 centi) apmērā. 
Ņemot vērā augstāk minēto jāprecizē 2016.gada 29.aprīļa Valkas novada domes lēmumā “Par 

projekta “Tautas tērpu iegāde un karoga izveidošana Valkas pagasta VPDK “Spriņģi”” izstrādi un 
līdzfinansēšanu” (protokols Nr.4, 15.§) kopējās projekta attiecināmās izmaksas no EUR 9100,08 uz EUR 
9525,32, kā arī Valkas novada domes līdzfinansējuma daļu 10% apmērā no EUR 910,08 uz EUR 952,53. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 14.novembra lēmumu 
(protokols Nr.12, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, 
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izdarīt Valkas novada domes 2016.gada 29.aprīļa lēmumā “Par projekta “Tautas tērpu iegāde un 

karoga izveidošana Valkas pagasta VPDK “Spriņģi”” izstrādi un līdzfinansēšanu” (protokols Nr.4, 15.§) 
šādus grozījumus: 
1.1. Aizstāt lēmuma preambulā skaitli “9100,76” ar skaitli “9525,32”. 
1.2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

“Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar 
līdzfinansējumu 10% vai EUR 952.53 (deviņi simti piecdesmit divi euro un 53 centi) no 
kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 9525,32 (deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit pieci 
euro un 32 centi).” 

2. Slēgt Vienošanos ar biedrību “Spriņģi”, reģ.Nr.40008249977 par attiecīgiem grozījumiem 2016.gada 
27.oktobra Līgumā Nr. VND/4-22/16/370. 



 

3. Pēc Vienošanās noslēgšanas pārskaitīt uz biedrības “Spriņģi”, reģ.Nr.40008249977, bankas kontu 
neizmaksāto līdzfinansējuma daļu EUR 42.45 (četrdesmit divi euro un 45 centi) apjomā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

5.§ 
Par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ēdnīcas telpu nomu 

_______________________________________________________  
(L.Čukure, V.Šaicāns, A.Sjademe, I.Grandava, V.A.Krauklis)  

 
Ar Valkas novada domes 2014.gada 30.decembra lēmumu „Par Valkas ģimnāzijas ēdnīcas telpu 

nomu” (protokols nr.17, 34.§) Valkas ģimnāzijas ēdnīcas telpām Valkā, Raiņa ielā 28a tika apstiprināta 
nomas maksa EUR 0,36 par 1m2 (bez PVN) mēnesī. Pamatojoties uz domes lēmumu, tika veikti 
grozījumi nomas līgumā ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju SIA „Rozi”, nosakot minēto 
nomas maksas apmēru nomas līgumā uz vienu gadu.  

SIA „Rozi” nomā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ēdnīcas telpas Raiņa ielā 28a kopš 2005.gada 
27.jūnija. Nomas līgums saskaņā ar 2013.gada 17.jūnija vienošanos ir spēkā līdz 2018.gada 
31.decembrim. Pamatojoties uz 2012.gada 1.jūnija vienošanos, SIA „Rozi” bija atbrīvota no nomas 
maksas līdz 2014.gada 31.decembrim. 2014.gada decembrī nomas maksa SIA „Rozi” par ēdnīcas 
telpām Raiņa ielā 28a tika samazināta par 50%, t.i., tika noteikta EUR 0,36 par 1m2 bez PVN mēnesī 
sakarā ar to, ka bija paredzēts iegādāties jaunu virtuves un ēdamzāles aprīkojumu. 

Sakarā ar to, ka apstiprinātā nomas maksa bija spēkā uz vienu gadu no vienošanās par grozījumiem 
esošajā nomas līgumā spēkā stāšanās dienas, t.i. līdz 2016.gada 6.janvārim, ir nepieciešams noteikt 
nomas maksu par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ēdnīcas telpām Valkā, Raiņa ielā 28a. 

Nomas maksa par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ēdnīcas telpām Valkā, Raiņa ielā 28a saskaņā ar 
Valkas novada domes finanšu analītiķa aprēķinu ir EUR 0.56 par 1m2 (bez PVN) mēnesī. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 14.novembra lēmumu 
(protokols Nr.12, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 
3.punkta, Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas 
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.5. un 
70.4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET – 3 
deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt nomas maksu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ēdnīcas telpām Valkā, Raiņa ielā 28a: EUR 

0.56 par 1m2 (bez PVN) mēnesī, nosakot Valkas novada domei tiesības vienu reizi gadā nomas 
maksu pārskatīt. 

2. Uzdot Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai veikt attiecīgus grozījumus nomas līgumā par šī lēmuma 
1.punktā minēto objektu ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, kurš sniedz ēdināšanas 
pakalpojumus ēdnīcas telpās Valkā, Raiņa ielā 28a. 

3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktors. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
  

6.§ 
Par signalizācijas iekārtošanu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā 

_______________________________________________________  
(R.Rastaks)  

 
Valkas novada dome 2016.gada 10.novembrī ir saņēmusi iesniegumu no Valkas Jāņa Cimzes 

ģimnāzijas direktores Lilitas Kreicbergas ar priekšlikumu samazināt tehnisko darbinieku amata vietu 
“apsargs” tā funkciju aizstājot ar signalizācijas iekārtošanu ēkā Ausekļa ielā 5. 

Signalizācijas iekārtošanas izmaksas plānotas EUR 3310.56, ikmēneša maksa par pakalpojumu EUR 
100. Viena apsarga amata vietas izmaksas mēnesī ir EUR 470. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 14.novembra lēmumu 
(protokols Nr.12, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, 
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Iekļaut Valkas novada pašvaldības 2017.gada budžetā signalizācijas ierīkošanas un apkalpošanas 

izmaksas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Ausekļa ielā 5, Valkā. 



 

2. Veikt attiecīgas izmaiņas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas amatu vienību sarakstā 2017.gadā. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 

7.§ 
Par Nolikuma Nr.9 “Valkas novada domes Personāla nodaļas nolikums” apstiprināšanu 

____________________________________________________________________  
(V.Zariņš, V.Šaicāns, A.Sjademe)  

 
Valkas novada domes Personāla nodaļa ir Valkas novada pašvaldības administrācijas 

struktūrvienība, kas atbild par Valkas novada domes struktūrvienību (domes administrācijas un domes 
nodaļu), kā arī domes iestāžu vadītāju personāllietu jautājumiem. Personāla nodaļa arī konsultē visas 
Valkas novada domes iestādes personāllietu jautājumos. Tā kā dažādu reorganizāciju rezultātā 
atsevišķas Valkas novada domes nodaļas ir izveidotas par iestādēm (piemēram, Tūrisma un informācijas 
birojs, Pašvaldības policija) un atsevišķas iestādes ir kļuvušas par Valkas novada domes nodaļām 
(piemēram, Izglītības pārvalde, Valkas pilsētas stadions), tad jau šobrīd atsevišķu iestāžu personāllietas 
tiek aktualizētas Valkas novada domes Personāla nodaļā. Tā kā Valkas novada pašvaldībā ir arī ļoti 
mazas iestādes, kur ir tikai 2-3 darbinieki, tad šajās iestādēs ar personāllietu kārtošanu iestādes 
vadītājam ir jāsaskaras salīdzinoši nedaudz, kā rezultātā nav iespējams nostiprināt pieredzi dokumentu 
sagatavošanā, tādēļ personāllietu kārtošana bieži ir nepietiekamā kvalitātē. Līdz ar to ir priekšlikums 
Valkas novada domes Personāla nodaļai uzdot kārtot personāllietas arī Valkas novada domes iestādēm, 
izņemot izglītības iestādes un Valkas novadpētniecības muzejs, kurš izteicis vēlēšanos veikt 
personāllietu kārtošanu. 

Lai veiktu minēto funkciju, ir jāizdara attiecīgi grozījumi Valkas novada Personāla nodaļas nolikumā. 
Ņemot vērā apjomīgos grozījumus nolikumā, ir priekšlikums pieņemt jaunu nolikumu. 

Uzdodot papildus funkciju, paredzēts, ka Valkas novada domes Personāla nodaļā tiks izveidota vēl 
viena papildus amata vienība - personāla speciālists. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 14.novembra lēmumu 
(protokols Nr.12, 10.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 
2.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, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt nolikumu Nr.9 „Valkas novada domes Personāla nodaļas nolikums” (pielikumā). 
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumu “Valkas  novada  

domes  Personāla  nodaļas  nolikuma  apstiprināšana” (protokols Nr.6, 5.§). 
3. Uzdot Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītājam ar nodaļas nolikumu iepazīstināt visus 

nodaļas darbiniekus. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītājs. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 

N O L I K U M S 
Valkā 

2016.gada 24.novembrī          Nr.9 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Valkas novada domes 

2016.gada 24.novembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.14, 7.§) 

 
Valkas novada domes Personāla nodaļas  

NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu 

 
I Vispārīgie noteikumi 

1. Valkas novada domes Personāla nodaļas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Valkas novada 
domes Personāla nodaļas (turpmāk - Nodaļa) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju. 

2. Nodaļa ir Valkas novada domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes izpilddirektoram. 



 

3. Nodaļa savā darbībā ievēro attiecīgos Latvijas Republikas normatīvos aktus, tajā skaitā, likumu „Par 
pašvaldībām”, Darba likumu, Personas datu aizsardzības likumu un citus normatīvos aktus, kas 
reglamentē šo jomu, šo nolikumu, domes lēmumus, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora 
rīkojumus.  

4. Nodaļu izveido, reorganizē vai likvidē, kā arī Nodaļas nolikumu un darbinieku amatu sarakstu 
apstiprina novada dome. 

5. Nodaļas dokumentu uzglabāšanu regulē Valkas novada domes nolikums par arhīviem, kā arī LR 
likums par arhīviem un atsevišķas lietvedības normas.  

6. Personāla nodaļa iekšējā un ārējā sarakstē izmanto Valkas novada domes veidlapu.  
 

II Nodaļas uzdevumi 
7. Nodaļa savas kompetences ietvaros veic šādus uzdevumus: 

7.1. nodrošina vienotu sistēmu personāla uzskaites un personāla vadības atbalsta jomā, vienotu 
personālvadības procesu noteikšanu un ieviešanu pašvaldībā; 

7.2. nodrošina personāla lietvedības kārtošanu : 
7.2.1. Valkas novada domei; 
7.2.2. Amatiermākslas kolektīvu vadītājiem 
7.2.3. pašvaldības iestādēm: 

- Tūrisma un informācijas birojam; 
- Valkas novada bāriņtiesai; 
- Valkas novada būvvaldei; 
- Valkas novada Pašvaldības policijai; 
- Valkas novada Sociālam dienestam; 
- Valkas pilsētas Kultūras namam; 
- Turnas Tautas namam; 
- Kārķu tautas namam; 
- Vijciema Tautas namam; 
- Mierkalna tautas namam; 
- Saieta namam “Lugažu muiža”; 
- Valkas novada Ģimenes atbalsta centram “Saulīte”; 
- Valkas novada Centrālai bibliotēkai; 
- Valkas pagasta Lugažu bibliotēkai; 
- Valkas pagasta Sēļu bibliotēkai; 
- Kārķu pagasta bibliotēkai; 
- Turnas bibliotēkai; 
- Omuļu bibliotēkai; 
- Ērģemes bibliotēkai; 
- Vijciema bibliotēkai; 
- Zvārtavas bibliotēkai; 
- Ērģemes pagasta pārvaldei; 
- Valkas pagasta pārvaldei; 
- Zvārtavas pagasta pārvaldei; 
- Kārķu pagasta pārvaldei; 
- Vijciema pagasta pārvaldei; 
- Sociālās aprūpes namam; 
- Ērģemes feldšerpunktam; 
- Vijciema feldšerpunktam; 

7.3. organizē darbinieku pieņemšanu darbā saskaņā ar domes apstiprinātu darba vietu sarakstu, 
plāno darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu;  

7.4. organizē konkursus uz vakantajiem amatiem, kuri tiek rīkoti saskaņā ar domes priekšsēdētāja, 
izpilddirektora vai attiecīgās iestādes vadītāja rīkojumu, veic ar konkursu rīkošanu saistīto 
organizatorisko un tehnisko darbu; 

7.5. sagatavo personāla lietvedības dokumentus dažādās darba tiesisko attiecību stadijās (darba 
līgumi, amata apraksti, grozījumi darba līgumos un amatu aprakstos, vienošanās, rīkojumi, 
uzteikumi, brīdinājumi, atvaļinājumi, prēmēšana u.c.);  

7.6. veic dienesta komandējumu un citu ar personālu saistītu domes izpilddirektora vai attiecīgā 
iestādes vadītāja rīkojumu sagatavošanu;  

7.7. nodrošina amatu aprakstu izstrādi un to aktualizēšanu; 
7.8. organizē pašvaldības darbinieku darba un darba rezultātu vērtēšanu, veic vērtēšanas rezultātu 

apkopošanu, izstrādā priekšlikumus darbinieku ierosinājumu izskatīšanai; 
7.9. veic pašvaldības darbinieku amatu klasifikāciju, sagatavo klasificēšanas rezultātu apkopojumu, 

precizē klasificēšanas sarakstus; 
7.10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo, aktualizē un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā 

valsts amatpersonu sarakstus; 



 

7.11. uztur un aktualizē personāla datu bāzi; 
7.12. atbilstoši Personāla nodaļas lietu nomenklatūrai kārto nodaļas lietvedību, noformē, kārto un 

aktualizē  personu lietas, nodrošinot to glabāšanu un nodošanu arhīvā; 
7.13. nodrošina domes administrācijas darbinieku darba laika uzskaiti;  
7.14. veic regulāru visu novada domes struktūrvienību un iestāžu darba laika uzskaites tabulu 

aizpildīšanas pareizības pārbaudi; 
7.15. veic situācijas analīzi un sagatavo priekšlikumus domes izpilddirektoram jautājumos, kas ir 

personāla nodaļas kompetencē;  
7.16. konsultē izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības iestāžu vadītājus personāllietu jautājumos;  
7.17. nepieciešamības gadījumā veic pārrunas ar darbiniekiem par darba disciplīnas pārkāpumiem, 

piedalās konfliktsituāciju risināšanā, piedalās Ētikas komisijas sēdēs;  
7.18. sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru darbaspēka nodrošināšanas jautājumos, organizē 

pagaidu algoto darbu veicēju pieņemšanu un atlaišanu, koordinē to darbu pašvaldības 
struktūrvienībās; 

7.19. organizē un koordinē skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā; 
7.20. piedalās projektu sagatavošanā un realizēšanā Nodaļas kompetences ietvaros; 
7.21. pieņem apmeklētājus personāla jautājumos;  
7.22. sagatavo domes lēmumu projektus Nodaļas kompetences ietvaros;  
7.23. sagatavo un noformē izziņas un veic saraksti personāla jautājumos;  
7.24. sagatavo un sniedz priekšlikumus personāla motivēšanas jautājumos; 
7.25. pēc vajadzības izstrādā metodiskos materiālus darbam ar personāla dokumentiem; 
7.26. koordinē veselības apdrošināšanas jautājumu risināšanu; 
7.27. gatavo statistiskos materiālus (atskaites) nodaļas kompetences ietvaros; 
7.28. pilda citus, ar personālvadības jautājumiem saistītus, domes vadības uzdevumus. 

 
III Nodaļas  tiesības 

8. Nodaļai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Valkas novada domes struktūrvienībām un pašvaldības 
iestādēm nepieciešamo informāciju, kā arī iepazīties ar to rīcībā esošajiem dokumentiem personāla 
un darba aizsardzības jautājumos.  

9. Iesniegt priekšlikumus jautājumos, kas ietilpst nodaļas kompetencē, pašvaldības administrācijas 
struktūrvienību un iestāžu darba uzlabošanai. 

10. Piedalīties pastāvīgo komiteju un domes sēdēs. 
 

IV Nodaļas struktūra un darba organizācija 
11. Nodaļas darba pienākumus veic un tās darbību saskaņā ar šo Nolikumu nodrošina:  

11.1. Nodaļas vadītājs – Personāla nodaļas vadītājs;  
11.2. Personāla speciālists - vadītāja vietnieks; 
11.3. Personāla speciālisti.  

12. Katram Nodaļas darbiniekam ir izstrādāts amata apraksts, aprakstos noteikto pienākumu izpildi 
kontrolē un nodrošina Nodaļas vadītājs.  

13. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts domes izpilddirektoram. Nodaļas vadītāju pēc saskaņošanas ar 
domes priekšsēdētāju, pieņem darbā un atlaiž no darba domes izpilddirektors. 

14. Nodaļas speciālistu pieņem darbā un atlaiž no darba domes izpilddirektors, konsultējoties ar Nodaļas 
vadītāju.  

15. Ja Nodaļas vadītājs slimības, atvaļinājuma vai citu apstākļu dēļ nevar pildīt savus pienākumus, tad 
saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu Nodaļas vadītāja pienākumus pilda personāla speciālists - vadītāja 
vietnieks. 

 
V Citi noteikumi 

16. Šis nolikums ir spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi un ir saistošs visiem Nodaļas darbiniekiem. 
17. Grozījumus šajā Nolikumā izdara ar domes lēmumu pēc domes priekšsēdētāja, izpilddirektora vai 

Nodaļas vadītāja ieteikuma un domes Finanšu komitejas atzinuma saņemšanas.  
 

8.§ 
Par grozījumu Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 5.pielikumā 
____________________________________________________________________  

(V.Zariņš, L.Metuzāle, V.Šaicāns, A.Sjademe)  
 

Valkas novada dome 2016.gada 24.novembrī pieņēma lēmumu “Par Valkas novada domes Personāla 
nodaļas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§), ar kuru nolēma paplašināt Valkas novada domes 
Personāla nodaļas funkcijas, uzdodot kārtot personāla lietas arī Valkas novada domes iestādēm, izņemot 
izglītības iestādes un Valkas novadpētniecības muzejs, kurš pats ir izteicis vēlēšanos veikt personāllietu 
kārtošanu. Līdz ar to Personāla lietu nodaļai būs papildus jāveic 27 iestāžu personāllietu kārtošana un 



 

aktualizācija. Līdz ar to ir nepieciešams papildināt Personāla lietu nodaļas amatu vienību skaitu par vienu 
speciālistu un vienu amata vienību izveidot par Personāla speciālistu – nodaļas vadītāja vietnieku. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 14.novembra lēmumu 
(protokols Nr.12, 11.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti 
(A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS – 1 deputāts (M.Kreilis),  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izdarīt Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.1, 1.§) grozījumu, apstiprinot 
5.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā). 

2. Uzdot Personāla nodaļas vadītājam veikt grozījumus darba līgumos atbilstoši amatu sarakstam. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Personāla nodaļas vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 
 

Pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 24.novembra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.14, 8.§) 

 
5.pielikums 

Valkas novada domes 
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.1, 1.§) 
 

Personāla nodaļas 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) 

1. Personāla nodaļas vadītājs 1 1047.00 968.16 

2. Personāla speciālists – nodaļas 
vadītājas vietnieks 1 866.00 800.79 

3. Personāla speciālists 2 846.00  
782.30 

 
9.§ 

Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanu 
____________________________________________________________________  

(J.Putniņa, V.Šaicāns, V.A.Krauklis, A.Sjademe)  
 

Valkas novada dome 2016.gada 4.novembrī saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas vēstuli par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi reģionālās 
nozīmes attīstības centrā ar uzaicinājumu iesniegt pieteikumu valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra (VPVKAC) izveidei līdz 2016.gada 28.novembrim. VPCKAC mērķis ir nodrošināt 
pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespēju pieteikt noteiktus valsts pakalpojumus vienkopus, kā 
arī saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkaršu lasītāju. Reģionālās nozīmes 
valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā plānots valsts tiešās pārvaldes iestāžu 
klientu apkalpošanas struktūrvienības (piem., Lauku atbalsta dienests, Uzņēmumu reģistrs, Valsts darba 
inspekcija, Valsts zemes dienests, Valsts vides dienests, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūra) izvietot kopā ar pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienību, 
organizējot vienotu klientu apkalpošanas centru. 

Valkas novada VPVKAC plānots izveidot 2017.gadā Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā). Vienotā klientu 
apkalpošanas centra izveidei reģionālas nozīmes attīstības centrā paredzētās vienreizējās dotācijas 
apmērs nevar pārsniegt 70 % no kopējām izveidošanas izmaksām jeb 50 000 euro. Vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā nodarbināto atlīdzības fonda nodrošināšanai valsts budžeta dotācija ir 500 euro 
mēnesī (atlīdzība nodarbinātajiem piešķirama, nepārsniedzot noteikto apmēru, neatkarīgi no iesaistīto 
darbinieku skaita). Valsts budžeta dotācijas apmērs vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai ir 



 

15% apmērā no valsts budžeta dotācijas apjoma nodarbināto atlīdzības fonda nodrošināšanai 
(nepārsniedzot 50% no kopējām uzturēšanas izmaksām) jeb 75 euro mēnesī. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 14.novembra lēmumu 
(protokols Nr.12, 15.§), Attīstības lietu komitejas 2016.gada 10.novembra lēmumu (protokols Nr.3, 4.§) 
un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti 
(A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Sagatavot un iesniegt pieteikumu par Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra izveidi Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā) 2017.gadā. 
2. Nodrošināt ne mazāk kā 30% no Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveides 

un ne mazāk kā 50% no Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas 
izmaksām no pašvaldība budžeta līdzekļiem finanšu vai kapitālieguldījumu veidā. 

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

10.§ 
Par Nolikuma Nr.10 “Starptautiskā atklātā instrumentālo duetu festivāla nolikums” 

apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________ 

(R.Rastaks) 
 

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola ir izstrādājusi Starptautiskā atklātā instrumentālo duetu festivāla 
nolikumu, kuru lūdz apstiprināt Valkas novada domei. Festivāls norisināsies 2017.gada 27.aprīlī Cimzes 
mūzikas dienu ietvaros. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 
14.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta un 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET 
- nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.10 “Starptautiskā atklātā instrumentālo duetu festivāla 

nolikums” (pielikumā). 
2. Par lēmuma izpildi atbild J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

N O L I K U M S 
Valkā  

2016.gada 24.novembrī          Nr.10 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Valkas novada domes  

2016.gada 24.novembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.14, 10.§) 

  
STARPTAUTISKĀ  ATKLĀTĀ  INSTRUMENTĀLO  DUETU  FESTIVĀLA 

N O L I K U M S 
 

I. Vispārīgie noteikumi 
 
1. Starptautisko atklāto instrumentālo duetu festivālu (turpmāk – Festivāls) organizē J. Cimzes Valkas 

Mūzikas skola un Valkas novada dome. 
2. Festivālā piedalās klavieru, stīgu, akordeona, pūšamo un sitamo instrumentu specialitāšu pārstāvji – 

dueti. 



 

3. Festivāla dalībnieki un pedagogi pēc brīvas izvēles var atrasties zālē un klausīties citu dalībnieku 
uzstāšanos. 

4. Festivāla norises laiks: 2017. gada 27. aprīlis pl.12.00. Mēģinājumi pēc iepriekšējas pieteikšanās 
pl.8.30 – 11.45 

5. Festivāla norises vieta: J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka, Valkas novads. 
6. Kontaktpersona: J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore Līga Veinberga, mob.+37129356739; e-

pasta adrese – muzikas.skola@valka.lv. 
 

II. Festivāla mērķi 
 
7. Sekmēt jauno mūziķu radošo un profesionālo izaugsmi. 
8. Veicināt audzēkņu kolektīvās muzicēšanas iemaņas un pieredzi. 
9. Veicināt Latvijas un citu valstu mūzikas skolu pedagogu pieredzes apmaiņu. 

 
III. Festivāla dalībnieki 

 
10. Festivālā piedalās mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņi, kuri 

apvienojušies viendabīgos vai jaukta tipa instrumentālos duetos. Duetus var pavadīt koncertmeistars – 
skolotājs. 

11. No vienas mūzikas skolas Festivālā piedalās ne vairāk kā 4 (četri) dueti. 
12. Festivāla dalībnieku vecums līdz 16 gadiem un tie tiek dalīti divās grupās. Jaunākajā grupā no 7 līdz 

11 gadiem, vecākajā grupā no 12 līdz 16 gadiem. 
13. Ja duetā katrs dalībnieks pārstāv citu vecuma grupu, duets tiek iedalīts pēc vecākā dalībnieka 

vecuma. 
 

IV. Festivāla programma 
 
14. Katrs duets pēc brīvas izvēles atskaņo divus pretēja rakstura skaņdarbus no galvas. 
15. Programmas ilgums jaunākajai grupai 4 – 5 minūtes, vecākajai grupai 6 - 7 minūtes. 
16. Festivāla pieteikumā jābūt norādītiem pilniem komponistu vārdiem, skaņdarbu nosaukumiem un 

hronometrāžai. 
17. Festivālā jāatskaņo pieteikumā minētā un secībā ierakstītā programma. 

 
 

V. Pieteikšanās festivālam un dalības maksa 
 
18. Dalībniekiem līdz 2017. gada 6. aprīlim jāiesniedz pieteikums (pielikumā pieteikuma anketa) uz šādu 

adresi: J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka, LV–4701, vai elektroniski: 
muzikas.skola@valka.lv  

19. Viena dueta dalības maksa festivālā ir 12 (divpadsmit) euro. 
20. Katram duetam jāaizpilda atsevišķa pieteikuma anketa. 
21. Pēc pieteikuma saņemšanas uz pieteikumā norādītajiem rekvizītiem tiks nosūtīts rēķins par dueta 

dalības maksu festivālā. 
22. Iekļaušana dalībnieku sastāvā notiek pēc saņemtā rēķina apmaksas. 
23. Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta. 
24. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki. 
25. Iesniedzot pieteikumu, dalībnieki piekrīt masu mediju klātbūtnei festivāla laikā, kā arī festivāla rīkotāju 

veiktajiem foto un to publikācijām. 
 

VI. Vērtēšana un apbalvošana 
 

26. Festivāla dalībnieku sniegumu vērtē žūrija, kuru apstiprina J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas 
direktors. 

27. Žūrijas sastāvs tiks paziņots festivāla dienā un vietā. 
28. Duetu sniegums tiek vērtēts 10 ballu sistēmā (duetu saspēle, izpildījuma atbilstība mūzikas stilam, 

tehniskais līmenis, intonācija, artistiskums, skatuves kultūra, programmas atbilstība vecumam). 
29. Žūrijas komisijas locekļi savu audzēkņu uzstāšanos nevērtē. 
30. Visi festivāla dalībnieki saņem pateicības rakstus un piemiņas balvas. 
31. Festivālā katrā vecuma grupā žūrija piešķir 3 (kopā sešas) Laureātu balvas. 
32. Konkursa organizētājiem ir tiesības piešķirt konkursa organizētāju Simpātiju balvu. 

 
 



 

 
 

PIELIKUMS 
Valkas novada domes 

2016.gada 24.novembra 
nolikumam Nr.10 “Starptautiskā atklātā 

 instrumentālo duetu festivāla nolikums” 
 

 
________________________________________________________________ 

mūzikas izglītības iestādes nosaukums 
 

“Starptautiskā atklātā instrumentālo duetu festivāla 2017” 
 

PIETEIKUMA ANKETA 
 
Pilsēta, novads 
 

 

Izglītības iestāde 
 

 

Skolas adrese, kontakttālrunis, 
 e-pasts 
 

 

Norādīt: Jaunākā (7-11) vai  
Vecākā grupa (12-16) 
 

 

Dalībnieku vārds, uzvārds,  
personas kods 
Norādīt, kādu instrumentu katrs 
spēlē 

 

Kolektīva pedagogs/i 
(vārds, uzvārds, kontakttālrunis) 

 
 
 
 

Repertuārs: Nosaukt pilnu 
skaņdarba autora vārdu, skaņdarba 
nosaukumu un hronometrāžu 
Jaunākajā gr. kopējā 4 -5 min., 
Vecākajā gr. kopējā 6 - 7 min. 

1. 
 
 
2. 
 
 
 

Jūsu mācību iestādes (maksātāja) 
rekvizīti vai maksātāja vārds, 
uzvārds, personas kods 
Norādīt e-pasta adresi, uz kuru 
nosūtīt rēķinu 

 
 
 
 
 
 
e-pasta adrese: 
 

 
20___.gada ___._____________________ 
             

(pieteicēja paraksts, paraksta atšifrējums) 
 

11.§ 
Par  Noteikumu Nr.7 “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošiem  

novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem” apstiprināšanu 
________________________________________________________________________________ 

(R.Rastaks, V.Šaicāns, V.A.Krauklis, A.Sjademe) 
 

Valkas novada dome 2012.gada 27.septembrī apstiprināja noteikumus Nr.2 ”Kārtība, kādā Valkas 
novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”, kas noteica kārtību, kādā studējošie 
jaunieši un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi var pretendēt uz Valkas novada domes stipendijām 
un to piešķiršanas nosacījumus. Tā kā stipendiju piešķiršanas gaitā ir aktualizējušies vairāki jautājumi par 



 

stipendiju piešķiršanas un atmaksas kārtību, ir nepieciešams precizēt minētos noteikumus un tiem 
pievienoto līguma formu, tādēļ ir priekšlikums apstiprināt jaunus noteikumus. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 
14.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4.punkta, 21.panta pirmās daļas 23.punkta un 41.panta pirmās daļas 2.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt noteikumus Nr.7 “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem 

novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem” (pielikumā). 
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētos noteikumus piemērot līgumiem par piešķirtās stipendijas 

izmaksas kārtību un nosacījumiem sākot ar 2016.gada 1.novembri. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

N O T E I K U M I 
Valkā 

2016.gada 24.novembrī 
Nr.7 

APSTIPRINĀTI  
ar Valkas novada domes 

2016.gada 24.novembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.14, 11.§) 

Valkas  novada  domes  stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem  novada  
jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 

  
Izdota saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta 1.daļas 4.punktu, 21.panta 1.daļas 

23.punktu, 41.panta 1.daļas 2.punktu 
 

1. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Valkas  novada  domes  stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem  novada  jauniešiem un 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
studējošie jaunieši un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi var pretendēt uz Valkas novada 
domes stipendijām un to piešķiršanas nosacījumus. 

1.2. Valkas novada domes stipendiju (turpmāk tekstā - stipendija) piešķiršanas mērķi ir: 
1.2.1. rosināt Valkas novada jauniešus apgūt novadā nepieciešamas specialitātes; 
1.2.2. veicināt Valkas novada studējošo jauniešu un profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņu atgriešanos strādāt novadā. 
1.3. Valkas novada dome (turpmāk tekstā - dome) katru gadu pašvaldības budžetā plāno līdzekļus, 

kas nepieciešami Noteikumos norādīto mērķu īstenošanai. 
1.4. Dome katru gadu līdz 1.jūnijam nosaka akadēmiskajā gadā stipendiju piešķiršanai atbalstāmās 

studiju/mācību programmas (programmas, kuras turpina atbalstīt un no jauna atbalstāmās). 
1.5. Stipendija šo Noteikumu izpratnē ir finanšu līdzekļi, kas tiek izmaksāti studējošajiem vai 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem (turpmāk tekstā – Stipendiāti) no Valkas novada 
pašvaldības budžeta vienu reizi mēnesī, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Stipendiātu un 
domi (turpmāk tekstā - līgums). 

1.6. Stipendiju izmaksā no tās piešķiršanas brīža līdz līgumā paredzētā termiņa beigām par katru 
akadēmiskā mācību gada mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit) mēnešus gadā un neatkarīgi no 
tā, vai pretendents stipendijas saņemšanai (turpmāk tekstā - pretendents) saņem valsts piešķirto 
stipendiju. 

1.7. Vienam pilna laika studiju/mācību programmas Stipendiātam mēnesī tiek piešķirta stipendija 
35% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī 
pēc normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas.  

1.8. Vienam nepilna laika studiju/mācību programmas Stipendiātam mēnesī tiek piešķirta stipendija 
25% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī 
pēc normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas.  

1.9. 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 pēc normatīvajos aktos noteikto nodokļu 
nomaksas. 



 

1.10. Dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga piešķirt un izmaksāt Stipendiātam paaugstinātu stipendiju 
par īpašu ieguldījumu Valkas novada attīstībā. 

1.11. Domes un Stipendiāta saistības ir noteiktas līgumā. 
 

2. Stipendijas piešķiršanas kritēriji 
2.1. Pretendents ir tiesīgs saņemt stipendiju, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem: 

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, kurš strādā 
domes struktūrvienībās vai tai pakļautajās iestādēs mācību programmai atbilstošā 
specialitātē;  

2.1.2. ir sekmīgs un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. 
2.2. Stipendiju nepiešķir pretendentiem: 

2.2.1. kuru izvēlētā studiju/mācību programma neatbilst novadā noteiktajām atbalstāmajām 
studiju/mācību programmām; 

2.2.2. kuri nav izpildījuši studiju/mācību plānu; 
2.2.3. kuri uz laiku ir pārtraukuši studiju/mācību programmas apguvi. 

 
3. Stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk tekstā - Komisija) 

3.1. Komisiju sešu locekļu sastāvā, t.sk., Komisijas priekšsēdētāju, apstiprina dome. Komisijas 
sastāvā iekļauti domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas, Attīstības un 
plānošanas nodaļas, Personāla nodaļas pārstāvji un deputātu pārstāvji. Nepieciešamības 
gadījumā var tikt pieaicināti to nozaru pārstāvji, kuras konkrētajā gadījumā noteiktas kā 
prioritāras. 

3.2. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs, dokumentu sagatavošanu un uzskaiti nodrošina 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa. 

3.3. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vismaz trīs Komisijas locekļi. 
3.4. Komisija lēmumus par stipendiju piešķiršanu pieņem ar balsu vairākumu. 
3.5. Komisija nodrošina un uzrauga ar stipendiju piešķiršanu saistītos jautājumus: 

3.5.1. konkursa organizēšana stipendiju piešķiršanai, tā izsludināšana un lēmumu 
priekšlikumu sagatavošana domei; 

3.5.2. pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana domei; 
3.6. Komisija sadarbībā ar domes Attīstības un plānošanas nodaļu sagatavo un iesniedz domei 

priekšlikumus par nākamā gada prioritārajiem virzieniem stipendiju piešķiršanā. 
3.7. Komisija sagatavo priekšlikumus plānotajam stipendiju skaitam, nepieciešamajam finansējumam 

nākamajā budžeta gadā un iesniedz domē budžeta līdzekļu pieprasījumu. 
3.8. Komisija ir atbildīga par šo Noteikumu un ar to saistīto domes lēmumu izpildi stipendiju 

piešķiršanā, līguma ar Stipendiātu īstenošanā un pagarināšanā (mācību rezultātu kontrole, 
papildu dokumentu pieprasīšana, sekošana līguma nosacījumu ievērošanai u.c.), kā arī par 
Noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu. Kontroli par līgumā noteikto Stipendiāta saistību 
izpildi veic domes Personāla nodaļas pārstāvis. 

3.9. Komisijas priekšlikums par stipendijas piešķiršanu vai līguma grozīšanu ar Stipendiātu tiek 
iesniegts domē. 

3.10. Pēc Komisijas ieteikuma par Stipendiāta pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no līgumā noteikto 
saistību izpildes lemj dome. 
 

4. Stipendiju piešķiršanas kārtība 
4.1. Stipendija tiek piešķirta atklāta konkursa (turpmāk tekstā - konkurss) kārtībā. 
4.2. Konkurss izsludināms divu mēnešu laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas par atbalstāmajām 

studiju/mācību programmām. 
4.3. Pretendentam, kurš vēlas saņemt stipendiju, jāiesniedz domes Izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes nodaļā šādi dokumenti: 
4.3.1. domei adresēts personīgs pieteikums stipendijai, kurā norādīts pretendenta vārds, 

uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, bankas norēķinu konta numurs, izglītības 
iestāde, augstākās izglītības iestāžu studentiem – fakultāte; studiju/mācību programma 
(norādot – pilna vai nepilna laika), specializācija, iegūstamā kvalifikācija, studiju/mācību 
uzsākšanas gads vai studiju kurss un studiju/mācību ilgums; 

4.3.2. papildus dokumenti, ja Komisija tādus pieprasījusi; 
4.3.3. izziņa no izglītības iestādes par pretendenta uzņemšanu studiju/mācību programmā 

(1.kursa 1.semestrī); 
4.3.4. izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina pretendenta studiju/mācību 

plāna/programmas izpildi Izglītības iestādē, Stipendiāta mācību sekmes un 
studiju/mācību turpināšanu Izglītības iestādē (izņemot pretendentiem, kuri studē 1.kursa 
1.semestrī); 



 

4.3.5. pašrocīgi parakstīts apliecinājums nodibināt darba tiesiskās attiecības studiju/mācību 
laikā vai pēc  studiju/mācību  beigšanas  ar  domi  vai  tai pakļautajām  iestādēm un pēc  
studiju/mācību pabeigšanas strādāt domē vai tai pakļautajās iestādēs atbilstoši iegūtajai 
izglītībai. 

4.4. Komisija:  
4.4.1. vērtē tikai tos pretendentus, kuru iesniegtie dokumenti atbilst šajos Noteikumos 

noteiktajām prasībām; 
4.4.2. neatgriež pretendenta konkursam iesniegtos materiālus; 
4.4.3. ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa 

beigām izvērtē pretendentu pieteikumus, pieņem lēmumu un iesniedz priekšlikumus domei 
par stipendiju piešķiršanu; 

4.4.4. var uzaicināt izvēlētos pretendentus ierasties Komisijas sēdē. 
4.5. Domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa 5 (piecu) darba dienu laikā apkopo 

konkursa pieteikšanās termiņā saņemtos dokumentus un iesniedz izskatīšanai Komisijā.  
4.6. Domes lēmumu par konkursa rezultātiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas paziņo 

pretendentam, un dome noslēdz līgumu ar Stipendiātiem, kuriem piešķirta stipendija. 
 
5. Pretendenta tiesības un pienākumi 

5.1. Pretendentam ir tiesības: 
5.1.1. atsaukt savu konkursam iesniegto pieteikumu; 
5.1.2. iepazīties ar pieteikšanās kārtību konkursam pirms pieteikuma iesniegšanas; 
5.1.3. iesniegt pretenziju par Komisijas faktisko rīcību domes priekšsēdētājam. 

5.2. Pretendentam ir pienākumi: 
5.2.1. iesniedzot pieteikumu, ievērot konkursa sludinājumā noteiktās prasības, atbildēt par 

iesniegto dokumentu un informācijas patiesumu, kā arī par iesniegto dokumentu kopiju 
atbilstību oriģinālam; 

5.2.2. Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Komisijas 
jautājumiem. 

 
6. Stipendiāta tiesības un pienākumi 

6.1. Stipendiāta pienākumi: 
6.1.1. pildīt līguma nosacījumus; 
6.1.2. rakstiski informēt domi par izmaiņām studiju/mācību plāna vai studiju/mācību 

programmas apguvē, par studiju/mācību pārtraukšanu vai izbeigšanu; 
6.1.3. pēc studiju/mācību pabeigšanas un izglītības apguvi apliecinošu dokumentu 

saņemšanas strādāt domē vai tai pakļautajās iestādēs atbilstoši iegūtajai izglītībai tik 
kalendāros mēnešus, cik saskaņā ar līgumu ir saņemta stipendija. 

6.1.4. atmaksāt domei tās izmaksāto Stipendiju pilnā apmērā, kā arī normatīvajos aktos 
noteiktos nodokļus, ar ko tiek aplikta Stipendija, šādos gadījumos:  

6.1.4.1. ja Stipendiāts tiek atskaitīts no izglītības iestādes vai pārtrauc tajā studijas/mācības 
pēc paša iniciatīvas un bez attaisnojoša iemesla (attaisnojums – smaga slimība, 
veselības stāvoklis, kas liedz turpināt studijas/mācības u.c.); 

6.1.4.2. ja dome Stipendijas izmaksu Stipendiātam pārtraukusi, pamatojoties uz to, ka 
Stipendiāts no domes neatkarīgu apstākļu dēļ ir pārtraucis studijas/mācības, 
Stipendiāts ir nesekmīgs vai netiek ieskaitīts nākošajā Izglītības iestādes kursā vai 
atklājas, ka Stipendiāts ir sniedzis nepatiesas ziņas Stipendijas saņemšanai; 

6.1.4.3. ja Stipendiāts nepilda Noteikumu 6.1.3.punktu. 
 

6.2. Stipendiāta tiesības: 
6.2.1. saņemt stipendiju līgumā noteiktajā termiņā un apjomā; 
6.2.2. atbilstoši studiju/mācību plānam praksi strādāt domē vai tai pakļautajās iestādēs. 

 
7. Domes tiesības un pienākumi 

7.1. Domei ir tiesības: 
7.1.1. pieaicināt Komisijas darbā neatkarīgus ekspertus. Ekspertu lēmumiem ir 

rekomendējošs raksturs; 
7.1.2. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu vai konkursa pārtraukšanu; 
7.1.3. pirms līguma slēgšanas pieprasīt Stipendiātam uzrādīt personu apliecinošus 

dokumentus un iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus; 
7.1.4. izbeigt līgumu ar Stipendiātu Noteikumos un līgumā noteiktajos gadījumos; 
7.1.5. atbilstoši studiju/mācību programmai nodrošināt prakses vietu domē vai tai 

pakļautajās iestādēs; 
7.1.6. atbilstoši iespējām rekomendēt speciālu pasūtījumu studiju/mācību  noslēguma 

darbam;  
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7.2. Dome apņemas: 
7.2.1. nodrošināt stipendijas izmaksu līgumā minētajos termiņos un apjomā un samaksāt 

normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, ar ko tiek aplikta stipendija;  
7.2.2. pēc studiju/mācību pabeigšanas un izglītības apguvi apliecinošu dokumentu 

saņemšanas no Stipendiāta divu mēnešu laikā nodibināt darba tiesiskās attiecības ar 
Stipendiātu domē vai tai pakļautajās iestādēs, ja ir atbilstoša vakance. 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                  V.A.Krauklis  

 
L Ī G U M S Nr. VND/________________ 

par piešķirtās stipendijas izmaksas kārtību un nosacījumiem 
 
Valkā 
20____.gada __.________ 
  
Valkas novada dome, reģ. Nr.90009114839, turpmāk tekstā – Dome, kuras vārdā saskaņā ar Valkas 
novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” 
rīkojas tās priekšsēdētājs _______________________, un 
___________________, personas kods: ____________________, turpmāk tekstā - Stipendiāts,  

Vārds Uzvārds 
abi kopā saukti par Pusēm, atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Dome, pamatojoties uz Valkas novada domes 20____.gada ____.____________ lēmumu 

”________________” (protokols Nr.__,__.§), piešķir un izmaksā Stipendiātam stipendiju __ mācību 
gadus studijām/mācībām___________________________________________________ (turpmāk 
tekstā – Izglītības iestāde) studiju/mācību programmas “_____________” pilna/nepilna laika 
programmā, bet Stipendiāts apņemas sekmīgi studēt/mācīties un pēc 
______________________________ izglītības iegūšanas nodibināt darba tiesiskās attiecības 
(turpināt darba tiesiskās attiecības, ja tās ir uzsāktas studiju/mācību laikā) Domē vai tai pakļautajās 
iestādēs Valkas novadā atbilstoši iegūtajai izglītībai. 

1.2. Stipendijas piešķiršana un izmaksa notiek atbilstoši Domes 2016.gada 24.novembrī 
apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7 “Valkas  novada  domes  stipendiju piešķiršanas kārtība 
studējošajiem  novada  jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem” (turpmāk tekstā 
– Noteikumi) un šī Līguma noteikumiem. 

 
2. Stipendijas apmērs un izmaksa 

2.1. Dome, pamatojoties uz Domes _____.gada ____.____________ lēmumu un šo Līgumu, vienu 
reizi mēnesī ne vairāk kā 10 (desmit) mēnešus katra mācību gada laikā izmaksā Stipendiātam 
stipendiju _______ EUR mēnesī (turpmāk – Stipendija, pēc normatīvajos aktos noteikto nodokļu 
nomaksas, noteikta atbilstoši Noteikumu ___ punktam - ___% apmērā no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī pēc normatīvajos aktos noteikto nodokļu 
nomaksas). 

2.2. Dome piešķirtās ikmēneša Stipendijas izmaksu uzsāk par laika periodu, sākot no _______.gada 
__.____________, un veic tās izmaksu līdz katra nākošā mēneša 10.datumam. 

2.3. Stipendiju pārtrauc maksāt pēc šā Līguma termiņa beigām, pēc mācību laika beigām vai gadījumos, 
ja uz Stipendiātu attiecas kāds no šā Līguma 3.2.punkta apakšpunktiem vai radusies neatbilstība 
stipendiju saņemšanas Noteikumiem. 

2.4. Stipendija netiek maksāta katra kalendārā gada jūlija un augusta mēnešos. 
2.5. Stipendiju Dome ieskaita vienu reizi mēnesī Stipendiāta norādītajā bankas norēķinu kontā, kas 

norādīts Līguma 9.punktā. Stipendiāts par bankas norēķinu konta maiņu 3 (trīs) darba dienu laikā 
rakstiski paziņo Domei. 

 
3. Domes saistības 

3.1. Dome apņemas: 
3.1.1. izmaksāt Stipendiju Stipendiātam Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos; 
3.1.2. nodrošināt Stipendiātu ar prakses vietu, ja tas nepieciešams saskaņā ar Izglītības 
iestādes studiju/mācību plānu; 
3.1.3. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, ar ko tiek aplikta Stipendija; 
3.1.4. pēc studiju/mācību pabeigšanas un izglītības apguvi apliecinošu dokumentu 
saņemšanas no Stipendiāta 2  (divu) mēnešu laikā nodibināt darba tiesiskās attiecības ar 



 

Stipendiātu domē vai tai pakļautajās iestādēs, ja ir atbilstoša vakance.  
 

3.2. Domei ir tiesības pārtraukt Stipendijas izmaksu, ja: 
3.2.1. Stipendiāts no Domes neatkarīgu apstākļu dēļ ir pārtraucis studijas/mācības vai paņēmis 
akadēmisko atvaļinājumu – šajā gadījumā Dome pārtrauc Stipendijas izmaksu, atjaunojot to līdz 
Līgumā paredzētā termiņa beigām pēc studiju/mācību atsākšanas un rakstiska Stipendiāta 
paskaidrojuma un dokumenta, kas apliecina studiju/mācību atsākšanu, saņemšanas; 
3.2.2. Stipendiāts ir nesekmīgs vai netiek ieskaitīts nākošajā Izglītības iestādes kursā; 
3.2.3. Atklājas, ka Stipendiāts ir sniedzis nepatiesas ziņas Stipendijas saņemšanai; 
3.2.4. Stipendiāts Līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma 4.1.10.punktā noteikto 
apliecinājumu. 

3.3. Domei ir tiesības pieprasīt no Stipendiāta studiju/mācību faktu, studiju/mācību plāna izpildi, mācību 
sekmes apliecinošus un citus ar Līguma izpildi saistītus dokumentus. 
 

4. Stipendiāta saistības 
4.1. Stipendiāts apņemas: 

4.1.1. studēt/mācīties izvēlētajā specialitātē, izmantojot šim mērķim Domes piešķirto Stipendiju; 
4.1.2. noteiktajā termiņā sekmīgi nokārtot Izglītības iestādes studiju/mācību plānā paredzētās 
ieskaites un eksāmenus; 
4.1.3. nepārtraukt studijas/mācības Izglītības iestādē; 
4.1.4. pabeigt mācības attiecīgajā studiju/mācību programmā Izglītības iestādes noteiktajā 
mācību laikā; 
4.1.5. pēc Izglītības iestādes beigšanas un specialitātes iegūšanas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) 
kalendāro dienu laikā iesniegt Domei Izglītības iestādes izsniegtu izglītības apguvi apliecinošu 
dokumentu,  nodibināt darba tiesiskās attiecības Domē vai tai pakļautajās iestādēs (ja darba 
tiesiskās attiecības nav uzsāktas studiju/mācību laikā) atbilstoši iegūtajai izglītībai;   
4.1.6. pēc studiju/mācību pabeigšanas un izglītības apguvi apliecinošu dokumentu saņemšanas 
strādāt Domē vai tai pakļautajās iestādēs atbilstoši iegūtajai izglītībai un nepārtraukt darba 
tiesiskās attiecības, kas ir nodibinātas ar Domi vai tai pakļautajām iestādēm pēc paša iniciatīvas 
(darbinieka uzteikums atbilstoši Darba likumam) tik kalendāros mēnešus, cik saskaņā ar Līgumu ir 
saņemta Stipendija (ja darba tiesiskās attiecības nodibinātas ar Domi vai tai pakļautajām iestādēm 
studiju/mācību laikā - skaitot no studiju/mācību pabeigšanas brīža); 
4.1.7. ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā vai noslēdzot atsevišķu vienošanos ar 
Domi par  apmaksas termiņu, atmaksāt Domei tās izmaksāto Stipendiju pilnā apmērā, kā arī 
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, ar ko tiek aplikta Stipendija, šādos gadījumos: 

4.1.7.1. ja Stipendiāts tiek atskaitīts no Izglītības iestādes vai pārtrauc tajā 
studijas/mācības pēc paša iniciatīvas un bez attaisnojoša iemesla (attaisnojums – smaga 
slimība, veselības stāvoklis, kas liedz turpināt studijas/mācības u.c.); 
4.1.7.2. ja Dome Stipendijas izmaksu Stipendiātam pārtraukusi, pamatojoties uz šā 
Līguma 3.2.1. (izņemot gadījumu, ja Stipendiāts paņēmis akadēmisko atvaļinājumu), 3.2.2., 
3.2.3.punktu; 
4.1.7.3. ja Stipendiāts neizpilda Līguma 4.1.5.punkta un 4.1.6.punkta noteikumus vai ir 
uzteicis darba līgumu ar Domi vai tai pakļautajām iestādēm pēc paša iniciatīvas, vai tiek 
atbrīvots no darba saskaņā ar Darba likuma 101.pantu (pamatojoties uz apstākļiem, kas 
saistīti ar darbinieka uzvedību) pirms Līguma 4.1.6.punktā noteiktā termiņa; 
4.1.7.4. ja Stipendiāts ir vienpusēji lauzis līgumu. 

4.1.8. ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā vai, noslēdzot atsevišķu vienošanos ar 
Domi par apmaksas termiņu, atmaksāt Domei visu izmaksātās Stipendijas kopsummu, kā arī 
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, ar ko tiek aplikta Stipendija, ja Stipendiāts pēc 
studiju/mācību pabeigšanas un kvalifikācijas dokumentu saņemšanas izvēlas citu darba vietu. 
4.1.9. rakstiski paziņot Domei par studiju/mācību pārtraukšanu vai izbeigšanu 10 (desmit) dienu 
laikā pēc šī fakta iestāšanās; 
4.1.10. līdz katra mācību semestra sākumam iesniegt Domei rakstisku apliecinājumu no 
Izglītības iestādes, kas apliecina studiju/mācību turpināšanu Izglītības iestādē, Izglītības iestādes 
studiju/mācību plāna/programmas izpildi un Stipendiāta mācību sekmes Izglītības iestādē. 

5. Pušu mantiskā atbildība 
5.1. Puses ir savstarpēji mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu 

radīšanu otrai Pusei saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šo Līgumu. 
5.2. Ja iestājas šī Līguma 4.1.8.punktā noteiktais gadījums un Stipendiāts labprātīgi neatmaksā 

Līguma ietvaros izmaksātās Stipendijas kopsummu un normatīvajos aktos noteiktos nodokļus 
Līguma 4.1.8.punktā noteiktajā termiņā, tad Stipendiāts papildus izmaksātajai Stipendijas 
kopsummai un nodokļiem, izmaksā Domei nokavējuma līgumsodu 0,5% apmērā no atmaksājamās 
summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no atmaksājamās summas. 



 

6. Līguma laušana 
6.1. Līguma vienpusēja laušana nav pieļaujama, izņemot normatīvajos aktos un šajā Līgumā 

paredzētos gadījumus. 
6.2. Domei ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu Līguma 4.1.7.1., 4.1.7.2. un 4.1.7.3. punktos minētajos 

gadījumos. Līguma laušana neietekmē jebkuras citas Stipendiāta saistības, kas izriet no Līguma. 
6.3. Stipendiātam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu ievērojot Līguma 4.1.7.4.punkta nosacījumus. 
6.4. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai 

Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu, norādot termiņu (ne mazāk kā 10 
(desmit) kalendārās dienas) Līgumā noteikto saistību izpildei. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā 
Līguma izpildes pārkāpumi netiek novērsti, tad Pusei, kuras intereses ir aizskartas, ir tiesības 
vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu ar ierakstītu pasta 
sūtījumu. 

7. Strīdu izskatīšana 
7.1. Līguma izpildes ietvaros radušos strīdus Puses risina pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) kalendāro 

dienu laikā, mēģinot panākt izlīgumu. Ja Puses nevar vienoties, katrai no Pusēm ir tiesības nodot 
strīda izskatīšanu Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

8. Noslēguma noteikumi 
8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas Puses, un ir spēkā līdz tajā noteikto Pušu 

saistību pilnīgai un galīgai izpildei. 
8.2. Līgums ir saistošs Pusēm, to tiesību un saistību pārņēmējiem un mantiniekiem. 
8.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu 

spēkā esamību. 
8.4. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc Pušu rakstiskas vienošanās. 

Abpusēji parakstītas vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
8.5. Puses apņemas nekavējoties rakstiski paziņot viena otrai par adreses, bankas rekvizītu un citas 

būtiskas informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu 
atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu. 

8.6. Stipendiāts apņemas nodrošināt konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām jebkuru 
informāciju par šo Līgumu vai Domes darījumiem, vai darījuma operācijām piekritīgu vai 
konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma Līguma darbības laikā un 2 (divus) gadus pēc 
Līguma darbības beigām, ja no Domes nav saņemta iepriekšēja rakstiska piekrišana. 

8.7. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.8. Līgums ir sagatavots uz __ (_________) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam 
eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

9. Pušu adreses, rekvizīti un paraksti 

 
 
Dome 
Valkas novada dome 

Reģ.Nr.90009114839, 
PVN Reģ.Nr.LV90009114839 
Adrese: Semināra iela 9, Valka,  
Valkas novads, LV-4701 
AS „SEB banka” 
Kods: UNLALV2X 
konta Nr. LV16UNLA0050014283134 
 

 
Domes priekšsēdētājs  
 
 
_________________________________ 

                   Vārds Uzvārds 

 
Stipendiāts 
_____________________________________ 
Vārds Uzvārds  
personas kods:  
Adrese: 
e-pasta adrese: 
Bankas nosaukums:  
Kods:  
konta Nr. 
Tālr. 

 
 
 
 

____________________________________ 
                                   Vārds Uzvārds  

                                           
 

 
 
 



 

12.§ 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

______________________________________ 
(L.Engere, A.Sjademe) 

 
Pamatojoties uz 2016.gada 27.oktobra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.13.,7.§) 

ar kuru tika nolemts rīkot nomas tiesību izsoli uz daļu no pašvaldībai piekrītoša, zemes gabala nomu 
Valkā, Ausekļa iela 30, auto stāvlaukuma ierīkošanas vajadzībām, kā arī apstiprināt izsoles objekta 
nosacīto cenu 2% apmērā no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības gadā, kas 2016.gadā noteikta: 
EUR 12.51 (divpadsmit euro un 51 cents ), bez PVN, apjomā, 2016.gada 11.novembrī, plkst 11:00 
notiek minētā zemes gabala daļas nomas tiesību izsole. 

Plānotais auto stāvlaukums atrodas netālu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkā, Ausekļa iela 
46, uz pašvaldībai piederoša (reģistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.257) zemes gabala 
Valkā, Ausekļa iela 30, kadastra apzīmējums 9401 008 0431, ar kopējo platību 74890m2, daļas. 

Ar 2016.gada 27.oktobra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.13.,7.§) tika nolemts 
neveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu, nodalīt zemes vienības daļu 0.0280ha platībā, no Valkas 
novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Ausekļa iela 30, kadastra apzīmējums 9401 008 0431, 
piešķirot nosaukumu “Stāvlaukums Ausekļa iela 46”, nosakot turpmāko minētās zemes vienības daļas 
lietošanas mērķi: atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105), kā arī iznomāt lēmuma minēto 
zemes gabala daļu “Stāvlaukums Ausekļa 46“, ar tiesībām izbūvēt auto stāvlaukumu (max 8 
automašīnām), nosakot nomas līguma  termiņu uz 30 gadiem, rīkojot rakstisku nomas tiesību izsoli.  

Sludinājums par augstāk minētā objekta nomas tiesību izsoli 2016. gada 1.novembrī tika publicēts 
Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv un  2016.gada 4.novembrī tika publicēts laikrakstā 
“Ziemeļlatvija”, kā arī Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv. 

Līdz sludinājuma norādītajam pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, Valkas novada domē 
2016.gada 10.novembrī pkst: 14:50 tika saņemts viens pieteikums, slēgtā aploksnē.  

Saskaņā ar 2016.gada 11.novembra Izsoles protokolu Nr. 1, par minētā objekta nomu piedāvātā 
nomas maksa ir: 2% apmērā no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības gadā, kas 2016.gadā noteikta: 
EUR 12.51 (divpadsmit euro un 51 cents ), bez PVN.  

Objektu nosolīja personu grupa: ***, personas kods ***-***, dzīvo: Valkā, *** iela ***; ***, personas 
kods ***-***, dzīvo: Valkā, *** ielā ***, ***, personas kods ***-***, dzīvo: Valkā, *** iela *** un ***, personas 
kods ***-***, dzīvo: Valkā, *** ielā ***. 

Pēc piedāvājuma atvēršanas tika veikta visu pārbaude, vai iesniegumā minētās personas atbilst 
Izsoles noteikumu 3.1. punktam:  
 *** *** *** *** 
3.1.1. saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu 
tam ir tiesības nomāt nekustamo īpašumu; 
 

atbilst atbilst atbilst atbilst 

3.1.2. tam nav parādu Valkas novada domei 
saskaņā ar citām līgumsaistībām; 
 

atbilst atbilst atbilst atbilst 

3.1.3. tam nav nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu par Valkas novada administratīvajā 
teritorijā piederošiem nekustamiem 
īpašumiem uz 2016.gada 31.oktobri;  
 

atbilst atbilst atbilst atbilst 

3.1.4. Valkas novada pašvaldība pēdējo trīs 
gadu laikā nav vienpusēji lauzusi jebkādu 
līgumu ar izsoles dalībnieku tā saistību 
nepienācīgas izpildes dēļ;  

atbilst atbilst atbilst atbilst 

Ņemot vērā Izsoles noteikumu 6.1.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Valkas novada dome. 
Pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkta, likuma “Par valsts un pašvaldību 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija 
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas  metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 10.punkta un 2.daļas, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET 
- nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt izsoles objekta “Stāvlaukums Ausekļa 46”, kas atrodas uz daļas 280m2 apmērā no 

zemes gabala Valkā, Ausekļa iela 30, kadastra apzīmējums 9401 008 0431, izsoles rezultātus, 
nosakot par izsoles uzvarētāju – personu grupu: ***, personas kods ***-***, dzīvo: Valkā, *** iela ***; 



 

***, personas kods ***-***, dzīvo: Valkā, *** ielā *** , ***, personas kods ***-***, dzīvo: Valkā, *** iela 
*** un ***, personas kods ***-***, dzīvo: Valkā, *** ielā ***, kas izsolē iesniedza vienīgo piedāvājumu 
:  2% apmērā no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības gadā, kas 2016.gadā noteikta: EUR 
12.51 (divpadsmit euro un 51 cents ), bez PVN. 

2. Noslēgt nomas līgumu nosakot termiņu uz 30 gadiem, ar personu grupu vienādās domājamās 
daļās: ***, personas kods ***-***, dzīvo: Valkā, *** iela ***; ***, personas kods *** - ***, dzīvo: Valkā, 
*** ielā ***, ***, personas kods ***-***, dzīvo: Valkā, *** iela *** un ***, personas kods ***-***, dzīvo: 
Valkā, *** ielā ***, par nomas objektu “Stāvlaukums Ausekļa 46”, kas atrodas uz daļas 280m2 
apmērā no zemes gabala Valkā, Ausekļa iela 30, kadastra apzīmējums 9401 008 0431. 

3 .  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. 
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona 
tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010. 

 
13.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu  
Valkas novada Ērģemes pagastā „Ievu iela 5” un atsavināšanas uzsākšanu 

____________________________________________________________________  
(L.Engere)  

 
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo ***, ***,  2016.gada 28.oktobra iesniegumu par zemes gabala 

Valkas novada Ērģemes pagastā „Ievu iela 5”, kadastra apzīmējums 9452 008 0131 atsavināšanas 
procedūras uzsākšanu, tika konstatēts: 

Zemes gabals „Ievu iela 5”, kadastra apzīmējums 9452 008 0131, platība 0.1873ha atrodas Valkas 
novada Ērģemes pagasta teritorijā.  

Izpētot ar lietu saistītos dokumentus var secināt:  
1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu: 9452 008 0131, platība 0.1873ha zemes reformas gaitā ir 

bijis piešķirts lietošanā ***. Uz zemes gabala atrodas *** piederošas ēkas un būves, uz kurām 
īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.   

2. ar Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 11.§) citu starpā 
arī uz zemes gabalu Ērģemes pagastā „Ievu iela 5”, ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0131 tika 
izbeigtas zemes lietošanas tiesības, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam; 

3. likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
3.panta 5.daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta 2.1.daļā noteiktajā termiņā ir noslēdzami zemes nomas līgumi; 

4. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likuma 25.panta 4.daļa nosaka, ka par zemi, kas nepieciešama personai piederošo ēku uzturēšanai, 
noslēdzams nomas līgums, un ēku īpašnieks to var atsavināt Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

5. Nomas līgums ar *** par zemes gabalu Ērģemes pagastā Ērģemē “Ievu iela 5”, kas nepieciešams 
viņam piederošo ēku uzturēšanai, nav noslēgts līdz pat šī lēmuma pieņemšanas dienai. 

6. Tāpat minētā likuma 25.panta 5.daļa nosaka, ka nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes 
lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības, kas šajā gadījumā ir no 2010.gada 2.jūnija. 

7. Nomas maksa par apbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0131, platība 
0.1873ha, nosakāma 0.5% apjomā no zemes kadastrālās vērtības gadā, pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 7.daļu un 
saskaņā ar 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās 
lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 
7.punktu. 

8. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu, 
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un 
pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas 
līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas 
līgums. 

9. Tā kā nomas līgums ar *** vēl nav noslēgts, tad atsavināšanas darbības var tikt uzsāktas pēc nomas 
līguma parakstīšanas. 

10. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo 
īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu 
cenu; 

11. Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos„ 27.pantu darījumus var veikt tikai ar 
īpašumu, uz kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to, pirmkārt, ir jāveic 



 

augstāk minētā zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir 
veicamas darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2016.gada 11.novembra lēmumu (protokols Nr.9, 2.§) un vadoties no Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punkta; 5.panta 4.daļas, 37.panta 4.daļas un 44.panta; 
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļas, 28.panta 1.daļas; likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 
2.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas 
personas manta”; likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, 
ka ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu 
tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz 
svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību 
priekšmets; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Noslēgt Nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabalu Valkas novada Ērģemes 

pagasta Ērģemē “Ievu iela 5”, kadastra apzīmējums 9452 008 0131, platība 0.1873ha nomu, nosakot 
nomas līguma termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim. 

2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5 % apmērā no Valsts zemes 
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.  

3. Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Ērģemes pagasta Ērģemē, “Ievu iela 5”, kadastra 
apzīmējums 9452 008 0131, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktu, stājas spēkā ar 2010.gada 2.jūniju. 

4. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala nomas 
līgumu, vadoties no 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par 
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.  

5. Pēc Nomas līguma parakstīšanas, uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Ievu iela 5”, kadastra 
apzīmējums 9452 008 0131, platība 0.1873ha, kas atrodas Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemē, 
atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu 
cenu. 

6. Reģistrēt adrešu reģistrā nosaukumu apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 9452 008 
0131 un uz tās esošajām ēkām un būvēm: „Ievu iela 5”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads. 

7. Noteikt platību 0.1873ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot, ēku 
īpašuma „Ievu iela 5”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, kas atrodas uz zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9452 008 0131, uzturēšanai.   

8. Reģistrēt šī lēmuma 5.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda. 
9. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma 

atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā 
īpašuma novērtēšanu. 

10. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.  

 
14.§ 

Par zemes zem pašvaldības ceļa Kārķu pagastā “Naglas – Bāliņi” atsavināšanas ierosināšanu 
____________________________________________________________________  

(L.Engere)  
 

2016.gada 25.oktobrī Valkas novada domē ir saņemts AS „Latvijas valsts meži”, kā valsts meža 
īpašuma pārvaldītāja, kam ar Meža likumu deleģēta valsts meža īpašuma apsaimniekošana, tai skaitā 
aizsardzība, vēstule, par Valkas novada domes rīcību deklarējot inženierbūves (autoceļus) uz viņu 
apsaimniekošanā nodotajiem zemes gabaliem. 

Vēstulē norādīts, ka AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā LVM) neiebilst valsts meža zemes 
atsavināšanai, ja tas tiek veikts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pareizi piemērojot tiesību aktus. 
Saņemot atsavināšanas ierosinājumus no pašvaldībām, LVM izvērtē konkrēto meža ceļu nepieciešamību 
saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Ja meža ceļš nav nepieciešams saimnieciskās darbības 
nodrošināšanai, LVM sniedz pozitīvu atzinumu zemes īpašniekam, kas, pamatojoties uz pašvaldības 
iesniegtu valsts meža zemes atsavināšanas ierosinājumu, virza jautājumu uz Ministru kabinetu. Tādejādi, 
valsts meža zeme nonāk pašvaldības īpašumā, ar visām atbilstošām īpašnieka tiesībām rīkoties ar to, tai 
skaitā, piesaistīt Eiropas struktūrfondu līdzekļus ceļa uzturēšanā vai būvniecībā.    



 

AS “Latvijas valsts meži”, kā valsts meža īpašuma pārvaldītāja, kam ar Meža likumu deleģēta valsts 
meža īpašuma apsaimniekošana, tai skaitā aizsardzība, vērš Valkas novada domes uzmanību uz 
sekojošo: 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9466 008 0125, Valkas novada Kārķu pagastā, ietilpst 
nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94660080125”, kadastra Nr.9466 008 0125, sastāvā. 
Minētais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā 
01.10.2010., Kārķu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0048 1114. Saskaņā ar 
Zemes robežu noteikšanas aktu, robeža zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9466 008 
0125, posmā 421 -100 noteikta pa ceļa vidu. 

Meža likumā ir paredzēti gadījumi, kad ir iespējama valsts meža zemes atsavināšana par labu 
pašvaldībai (44.panta ceturtā daļa): 

„(4) Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu vai privatizāciju var atļaut ar 
ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu šādos gadījumos: 

1) ja valsts meža zeme nepieciešama likumā „Par pašvaldībām” noteikto šādu pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai: 
a) ceļu būvniecībai; 
b) kapsētu izveidošana vai paplašināšana; 
c) parku ierīkošana un uzturēšana”; 
d) mežparku ierīkošana un uzturēšana pilsētu un ciemu teritorijās;” 

Savukārt kārtību, kādā ierosināma un veicama minētā procedūra, nosaka 2006.gada 19.septembra 
Ministru kabineta noteikumi Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība.” 

Izvērtējot AS “Latvijas valsts meži” vēstulē minētos faktus un Valkas novada domes rīcībā esošo 
informāciju tiek konstatēts, ka:  
1. Vēstulē minētais ceļš nav izbūvēts nesen;  
2. Tikai pašvaldību īpašumā esošie un reģistrētie autoceļi un ielas var pretendēt uz 2008.gada 

3.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda 
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” noteikto mērķdotāciju apjomu, nepārkāpjot likuma 
„Par pašvaldībām” (77.pants) un likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanu” normas. 
Pašvaldību ceļu un ielu reģistrā iekļaujami tikai tie autoceļi un ielas, kas ir attiecīgās pašvaldības 
īpašumā (atrodas tās grāmatvedības uzskaitē un reģistrēti VZD kadastra reģistrā kā zemes īpašums 
vai inženierbūve). Gadījumā, ja pašvaldības ceļš vai iela atrodas uz pašvaldībai nepiederoša zemes 
īpašuma, pašvaldībai jāierosina lineārās inženierbūves (pašvaldības ceļa vai ielas) datu reģistrācija 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, iesniedzot Valsts zemes dienesta 
teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu. Iesniegumam jāpievieno aizpildīti inženierbūves deklarāciju, 
grafisko pielikumu un īpašumu apliecinoši dokumenti, atbilstoši 2012.gada 4.oktobra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastru datu aktualizācijas noteikumi” 29.2. un 
31.punktā noteiktajām normām. Pēc pašvaldības inženierbūves reģistrācijas kadastrā Valsts zemes 
dienests izsniedz apliecinājuma vēstuli par datu reģistrāciju un inženierbūvei tiek piešķirts kadastra 
apzīmējums, kas jānorāda pie pašvaldības ceļa vai ielas reģistrācijas. 

3. Pašvaldība pirms autoceļu deklarēšanas rūpīgi izvērtēja katra ceļa nepieciešamību un pamatojumu 
šim ceļam atrasties pašvaldības autoceļu reģistrā.  

4. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.pantu ir noteikts, ka ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai 
autoceļš reģistrēts kā pašvaldības vai valsts ceļš un iekļauts pašvaldības vai valsts bilancē, bet zeme 
zem ceļa zemesgrāmatā ierakstīta uz citas personas vārda, šī persona nedrīkst liegt pārvietošanos pa 
pašvaldības vai valsts ceļu. Valsts vai pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, bet ne vēlāk kā piecu 
gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas vienojas ar zemes īpašnieku par zemes zem ceļa 
atsavināšanu un atsavina to saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām 
nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu. Valsts meža zemi atsavina Meža likumā noteiktajā 
kārtībā. 

5. Reģistrējot ceļus kā inženierbūves Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā, pašvaldība tikai 
realizē iespēju labot zemes reformas gaitā pieļautās kļūdas un legalizēt pašvaldības autoceļus 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 8.pantu. 

6. Minētais pašvaldības autoceļš tikai nelielā posmā šķērso valsts meža zemes teritoriju, kas būtiski 
nevarētu ietekmēt valsts mežu apsaimniekošanu, ņemot vērā, ka šo ceļu uztur un apsaimnieko 
pašvaldība, lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi dzīvojamām mājām, ražošanas objektiem utml. 
Jāuzsver, ka ceļi kā inženierbūves pastāv un tiek lietoti jau gadiem ilgi, līdz ar to izdalīšana no Valsts 
meža zemes gabala neradīs nekādas izmaiņas ne vides kvalitātē, ne valsts meža apsaimniekošanā. 

7. 2016.gadā tika deklarēts pašvaldības bilancē esošs ceļš Kārķu pagastā “Ceļš “Nagliņas – Bāliņi”, kas 
šķērso valsts mežu teritoriju: Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta 
būve ar kadastra apzīmējumu 9466 008 0039 004, kopējais ceļa garums 1.75km, un tā 140m garumā 
šķērso valsts zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9466 008 0125. Robeža valstij piederošajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9466 008 0125, noteikta pa ceļa “Naglas - Bāliņi” vidu un 
stiepjas kopumā aptuveni 140m garumā.  



 

Augstāk minētais ceļš ir nepieciešams Valkas novada domei pašvaldības infrastruktūras objektu 
uzturēšanai – nodrošināt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktā minēto 
pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība) un saimnieciskās darbības sekmēšanai attiecīgajā administratīvajā 
teritorijā, rūpējoties par bezdarba samazināšanu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 1.daļu, valsts nekustamo 
īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas – pašvaldības, īpašumā. 

Vadoties no augstākminētā, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2016.gada 13.oktobra lēmumu (protokols Nr.9, 3.§) un pamatojoties uz Zemes pārvaldības 
likuma 8.pantu, Meža likuma 44.panta 4.daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
42.panta 1.daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumu Nr.776 ”Valsts meža zemes 
atsavināšanas kārtība”; likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. un 10.punktu un 21.panta 1.daļas 
17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Lūgt Zemkopības Ministriju izvērtēt situāciju un likumdošanā noteiktajā kārtībā nodot bez atlīdzības 

zemi zem Valkas novada pašvaldībai piederošā autoceļa Valkas novadā aptuveni 140m garā posmā 
(pielikumā), no valsts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 008 0125, kuru šķērso 
pašvaldības autoceļš “Naglas-Bāliņi”, būve ar kadastra apzīmējumu 9466 0080039004. 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētais valsts īpašums ir nepieciešams Valkas novada pašvaldībai 
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10. punktā minēto pašvaldības autonomo 
funkciju realizēšanai – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un 
laukumu būvniecība) un saimnieciskās darbības sekmēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 
rūpējoties par bezdarba samazināšanu. 

3. Valkas novada dome apņemas apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros segt visus izdevumus, kas 
saistīti ar lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izveidošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā 
uz Valkas novada pašvaldības vārda. 

4. Valkas novada dome apņemas nekustamo īpašumu izmantot šajā lēmumā minēto pašvaldības 
autonomo funkciju īstenošanai un bez atlīdzības nodot to valstij atpakaļ, ja tas vairs netiks izmantots 
pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai. 

5. Uzdot Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļai sagatavot 
nepieciešamos dokumentus atsavināšanas ierosinājuma iesniegšanai Zemkopības ministrijai par 
zemes zem pašvaldības ceļa pārņemšanu no valsts pašvaldības īpašumā. 

6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.  

 
15.§ 

Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabalu Ērģemes pagastā, “Paeglīši”,  
nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

_________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika 
konstatēts, ka:  
1. Nekustamais īpašums Ērģemes pagastā “Paeglīši”, kadastra numurs 9452 013 0016, sastāv no divām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9452 013 0016, platība 0.39ha un 9452 013 0057, platība 
0.05ha. Nekustamais īpašums reģistrēts Ērģemes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0049 
6021 uz Valkas novada pašvaldības vārda.  

2. Minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūra tika uzsākta saskaņā ar Valkas novada domes 
2011.gada 26.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 24.§). 

3. 2016.gada 4.jūlijā Ērģemes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000 0055 7440 ir nostiprinātas 
Mednieku kluba “Hidroceltnieks”, reģistrācijas numurs 40008016724, īpašuma tiesības uz ēku 
īpašumu Ērģemes pagastā “Paeglīši”, kadastra numurs 9452 513 0002, kas atrodas uz zemes 
vienībām 9452 013 0016 un 9452 013 0057. 

4. 2016.gada 6.oktobrī tika saņemts Mednieku kluba “Hidroceltnieks”, reģistrācijas numurs 
40008016724, iesniegums ar lūgumu turpināt nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Paeglīši” 
atsavināšanas procedūru. 

5. 2011.gada 13.aprīlī starp Valkas novada domi un Mednieku kluba „Hidroceltnieks”, ir noslēgts zemes 
nomas līgums Nr.VND/2011/116 par zemes gabalu „Paeglīši” ar kadastra apzīmējumiem 9452 013 
0016 un 9452 013 0057 nomu. 



 

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

7. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu 
iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu. 

8. Mednieku klubs “Hidroceltnieks” kā zemes gabalu Ērģemes pagastā “Paeglīši” atsavinātājs atbilst 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktam -  zemesgrāmatā 
ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura 
atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ 
šai zemei. 

9. 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. 

10. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā: 
10.1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 2.punkts, kas 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; 

10.2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, 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; 

10.3. 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. 

11. Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija: 
11.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”, 2016.gada 

24.oktobrī sagatavotais tirgus cenas piedāvājumu ir : EUR 1200.00 (viens tūkstotis divi simti 
euro 00 centi); 

11.2. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 9452 013 0016 un 9452 03 0057 kadastrālā vērtība 
uz 01.01.2016. ir noteikta: EUR 801.00 (astoņi simti viens euro); 

11.3. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 9452 013 0016 un 9452 03 0057 vēsturiskā 
kadastrālā vērtība uz 2007.gada 30.decembri bija: Ls 114 jeb EUR 162.21 (viens simts 
sešdesmit divi euro 21 cents); 

11.4. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 013 0016 bilances vērtība pēc grāmatvedības 
uzskaites datiem uz 2016.gada 1.janvāri ir EUR 707.17, savukārt zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9452 013 0057 bilances vērtība ir  EUR 142.29. Kopumā: EUR 849.46 (astoņi 
simti četrdesmit deviņi euro 46 centi). 

12. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 127.77 
(viens simts divdesmit septiņi euro 77 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām: 
12.1. „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”, pakalpojums Objekta tirgus vērtības noteikšanā, 

saskaņā ar 2016.gada 13.oktobrī sagatavoto cenas piedāvājumu ir EUR 84.70 ar PVN; 
12.2. reģistrāciju zemesgrāmatā kopumā sastāda – EUR 35.57 (trīsdesmit pieci euro 57 centi); 
12.3. Zemes gabalu vēsturiskās kadastrālās vērtības noteikšana – EUR 7.50 (septiņi euro 50 centi), 

saskaņā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Priekšapmaksas rēķinu 
Nr.P-11-30359, no 30.09.2011. 

Izvērtējot 11. un 12.punktos minēto informāciju un ņemot vērā 10.punktu, atsavināmā zemes gabala 
nosacītā cena tiek noteikta EUR 1327.77 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit septiņi euro 77 centi). 

Vadoties no augstākminētā, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2016.gada 13.oktobra lēmumu (protokols Nr.9, 4.§) un pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta 
ceturtās daļas un 44.panta septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas 
noteikumu 12.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā 
atsavināma publiskas personas manta”; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 



 

21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, 
M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Ērģemes pagastā “Paeglīši”, kadastra 

numurs 9452 013 0016, kopējā platība 0.44ha, kas sastāv no zemes gabaliem ar kadastra 
apzīmējumiem 9452 013 0016, platība 0.39ha un 9452 013 0057, platība 0.05ha, nosakot nekustamā 
īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Paeglīši”, kadastra numurs 9452 013 0016, ar 
kopējo platību 0.44ha, nosacīto cenu EUR 1327.77 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit septiņi euro 77 
centi). 

3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro. 
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma 

tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu. 
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot nekustamā īpašuma 

pirkuma līgumu.  
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā 

procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.  

 
16.§ 

Dzīvokļu jautājumu izskatīšana 
________________________________ 

(V.Rogainis) 
 

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada 
domes Dzīvokļu komisijas 2016. gada 15.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11 ), vadoties no 
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.panta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas 

reģistrā, dzīvokli Ausekļa ielā 8-45, Valkā, 2-istabas, kopējā platība 44,8 m2, dzīvojamā platība 30,3 
m2  5.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots. 

Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas 
Namsaimnieks”. 

2. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā *** Valkā, reģistrēts dzīvokļu apmaiņas palīdzības 
reģistrā, dzīvokli Semināra ielā 2B-6, Valkā, 1-istaba, kopējā platība 31,9 m2, dzīvojamā platība 21,8 
m2 2. stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots (malkas apkure), apmaiņā pret 
pašreiz īrēto dzīvokli *** ielā ***, Valkā. 

Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas 
Namsaimnieks”. 

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

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 
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 
4201). 

17.§ 
Par Izsoles protokola par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā “Meža skola”, izsoles gaitu, 

apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 
Pamatojoties uz 2016.gada 29.septembra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols 

Nr.12.,20.§) ar kuru tika apstiprināta pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  - Vijciema pagastā 
“Meža skola”, Izsoles noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē, kā arī apstiprināt 
izsoles objekta nosacīto cenu EUR  7057.30 (septiņi tūkstoši piecdesmit septiņu euro un 30 centu) 
apmērā, 2016.gada 22.novembrī, plkst 11:00 notiek minētā nekustamā īpašuma izsole. 



 

Tiek izsolīts nekustamais īpašums: Vijciema pagastā “Meža skola”, kas sastāv no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu: 9492 005 0187, platība 1.25ha, uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas ar 
kadastra apzīmējumu 9492 005 0187 001 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 9492 005 0187 002, 
9492 005 0187 003, 9492 005 0187 004, 9492 005 0187 005. 

Sludinājumi par nekustamā īpašuma – Vijciema pagastā “Meža Skola”, izsoles noteikumu 
apstiprināšanu tika publicēti laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” (12.10.2016. laidienā Nr.198 (5770) un 
„Ziemeļlatvija” (11.10.2016), kā arī Valkas novada mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “pašvaldība – 
sludinājumi - izsoles”. 

Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēti trīs pretendenti:  
1. ***, personas kods ***-***, dzīvo: “***”, *** pagasts, Valkas novads, LV-4733;  
2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pastnieks”, Jelgavas iela 63/2-109B, Rīga, LV-1004, kuru 

pārstāv valdes locekļi ***–*** un ***; 
3. ***, personas kods ***-***, pilnvarotā persona ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Smiltene, 

LV-4729 (darbojas uz 17.11.2016. Pilnvaras pamata, Izdota Smiltenes novada Smiltenē, Smiltenes 
Bāriņtiesas locekle M.Einberga). 

Visi pretendenti iesnieguši Izsoles noteikumu 14. punktā minētos dokumentus un tika reģistrēti 
Izsoles dalībnieku sarakstā, kā arī tiem tika izsniegtas reģistrācijas apliecības.  

Pretendenti iemaksājuši drošības naudu, katrs EUR 705.00 (septiņi simti pieci euro) un reģistrācijas 
maksu EUR 30.00 apmērā. 

Šā gada 22.novembrī, plkst 11:00, Valkā, Beverīnas ielā 3, Valkas novada domes ēkā, notika 
nekustamā īpašuma – Vijciema pagastā “Meža skola” izsole, kuras gaita tika protokolēta noformējot 
izsoles protokolu Nr.1, kopumā uz četrām lapām.  

Izsolāmā objekta pārdošanas sākumcena – EUR 7057.30 (septiņi tūkstoši piecdesmit septiņu euro un 
30 centu). 

Izsoles solis: EUR 100,00 (viens simts eiro). 
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr. 1, augstākā nosolītā cena par minēto nekustamo īpašumu ir: EUR 

15157.30 (piecpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro un 30 centi), kuru nosolīja izsoles 
dalībnieks ar kārtas Nr.1 – ***. Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda 
EUR 705.0 apmērā. 

Ņemot vērā izsoles noteikumu 44.2 punktu, un Pircēja iesniegtajā pieteikumā norādīto samaksas 
veidu “maksāt ar atlikto maksājumu, sadalot summu uz 5 gadiem”, Pircējam mēneša laikā no Izsoles 
dienas ir jāveic avansa maksājums 10% apmērā no savas nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto 
nodrošinājuma naudu. Par šo faktu tika sagatavota un izsniegta Izziņa norēķinam par izsolē iegūto 
īpašumu. 

Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 
Dalībniekiem ar kārtas numuriem Nr.2 un Nr.3, saskaņā ar Izsoles noteikumu 42.punktu, Valkas 

novada dome atmaksās iemaksāto drošības naudu. 
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no 2016.gada 29.septembra Nekustamā īpašuma 

Vijciema pagastā “Meža skola”, Izsoles noteikumiem (protokols Nr.12.,20.§), likuma “Par pašvaldībām” 
14.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 21. 17.punktu, kas nosaka vietējas pašvaldības domes kompetenci īpašuma 
atsavināšanas jautājumos atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, 
M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt 2016.gada 22.novembra Izsoles protokolu Nr.1. par nekustamā īpašuma – Vijciema 

pagastā “Meža skola”, kadastra numurs 9492 005 0187, izsoles gaitu, kur nosolītā summa par 
izsoles objektu Vicjiema pagastā “Meža skola”, kadastra Nr.9492 005 0187, ir EUR 15157.30 
(piecpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro un 30 centi), kuru nosolīja izsoles 
dalībnieks ar kārtas Nr.1 – ***. 

2.  Uzdot Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot un nosūtīt Izsoles 
dalībniekam Nr.1 – ***, attiecīgu rēķinu, ņemot vērā, ka Pircējam mēneša laikā no Izsoles dienas 
ir jāveic avansa maksājums 10% apmērā no savas nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto 
nodrošinājuma naudu. Rēķinu nosūtīt uz adresi: ***, “***”, *** pagasts, Valkas novads, LV-4733. 

3. Atmaksāt iemaksāto nodrošinājuma naudu EUR 705.0 (divi simti piecpadsmit euro) apmērā 
katram no sekojošiem izsoles dalībniekiem: 
3.1. SIA “Pastnieks”,reģistrācijas Nr.40103220488, Jelgavas iela 63/2-109B, Rīga, LV-1004, 

uz kontu: AS SWEDBANK, LV89HABA0551024720417; 
3.2. ***, personas kods ***-***, “***”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729, uz 

norēķinu kontu AS SEB BANKA, LV53UNLA0050002640237. 
 
 



 

 
18.§ 

Par Lilijas Līviņas atbrīvošanu no Valkas novada Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktora 
amata 

_____________________________________________________________________ 
(V.Zariņš) 

   
Valkas novada Ģimenes atbalsta centra “Saulīte“ direktore Lilija Līviņa 2016.gada 2.novembrī ir 

iesniegusi iesniegumu par atbrīvošanu no darba uz pušu savstarpējās vienošanās pamata. 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un 

atbrīvot no amata pašvaldību iestāžu vadītājus. 
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 9.punkta, deputāti atklāti balsojotPAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, 
M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Atbrīvot no Valkas novada Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktora amata Liliju Līviņu ar 
2016.gada 30.novembri. 

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 

19.§ 
Par Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” direktora iecelšanu  
_____________________________________________________________ 

(V.Zariņš) 
 

Valkas novada dome 2016.gada 24.novembrī pieņēma lēmumu „ Par Lilijas Līviņas atbrīvošanu no 
Valkas novada Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktora amata” (protokols Nr.14, 18.§), uz kura pamata 
nolēma atbrīvot no Valkas novada Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktora amata Liliju Līviņu ar 
2016.gada 30.novembri. 

Domes priekšsēdētājs ierosina par Valkas novada Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktoru iecelt 
centra sociālo darbinieci Kristīni Klaipu, kura ir paudusi gatavību pildīt centra direktora amata 
pienākumus. 

 Pēc 2015.gada 14.maijā notikušā Valkas novada Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktora amata 
konkursa kopsavilkuma rezultātiem Kristīne Klaipa saņēma otro labāko vērtējumu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET 
- nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Iecelt Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” direktora amatā Kristīni Klaipu, 
personas kods 120181-12018. 

2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Kristīni Klaipu par 
pieņemšanu darbā par Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” direktoru ar 2016.gada 
1.decembri. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 

20.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu 
________________________________________________________________________ 

(I.Markova) 
 

Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un 
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumos 
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi: 

Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums; 
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts 

budžeta transfertiem; 
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem; 



 

 
 
Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa. 
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta 

un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,  
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns), 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20  „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”” (pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas 
novada domes 2016.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami 
Valkas novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā. 

4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
6. 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 

 
2016.gada 24.novembrī           Nr.20 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Valkas novada domes 
2016.gada 24.novembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.14,20.§) 
 

Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 
30.pantu 

 
 
 

 
1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumus (1.pielikums). 
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1.pielikums  
pie Valkas novada domes 

2016.gada 24.novembra 
saistošiem noteikumiem Nr.20 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

2.pielikums  
pie Valkas novada domes 

2016.gada 24.novembra 
saistošiem noteikumiem Nr.20 

 
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr. 

“Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1  
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” 

Paskaidrojuma raksts 
 

Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem 
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2016.gada budžeta 
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi: 

• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums; 
• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem; 
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem; 
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa. 

1. Ieņēmumi 
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti 

grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielināti par EUR 578446.-. 
1.1. Pašvaldības saņemtie transferti (avansa maksājums ES projektam) par EUR 465240.-; 
1.2. Pašvaldības saņemtie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 66338,-; 
1.3. Pārējie ieņēmumi par EUR 46868.-. 

2. Izdevumi 
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām 

kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 859626.-  
2.1. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 764149,- tajā skaitā : 

2.1.1. Projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbībai Valkas novadā” realizācijai EUR 144428.-; 
2.1.2. Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” realizācijai 

EUR 136752.-; 
2.2. Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 709.- Valkas PII “Pasaciņa” mācību līdzekļu iegādei no 

valsts budžeta; 
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti par EUR 94768 – ceļiem 

intensīvu lietusgāžu radīto postījumu novēršanai; 
3. Finansēšana – aizņēmumi EUR 281180.-,tajā skaitā: 

3.1. Projektam “Ielu pārbūve uzņēmējdarbībai Valkas novadā” EUR 144428.-; 
3.2. Investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai EUR 102564,-; 
3.3. Investīcijām Valkas novada prioritāro pasākumu īstenošanai – Parka ielas atjaunošana 2.kārta) 

EUR 34188.-. 
 

 
21.§ 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa  
piešķiršanu novadgrāvim Nr.2 un Nr.3 Kārķu pagastā 

____________________________________________________________________  
(L.Engere)  

 

Atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada 26.maija sēdes lēmumam (protokols Nr.6, 2.§), ar kuru 
tika nolemts atbalstīt ieceri noteikt pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvju statusu Meliorācijas 
sistēmām Valkas novada Kārķu pagastā novadgrāvis Nr.2  un Nr.3, un uzdot Kārķu pagasta pārvaldei 
līdz 2016.gada 1.jūlijam veikt darbības, lai apzinātu tos zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru 
zemes robežās atradīsies pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, lai noskaidrotu viņu 
viedokli,  tika izsūtītas vēstules par statusa nozīmi un nepieciešamības pamatojumiem ar lūgumu sniegt 
viedokli.  

Pavisam par novadgrāvi Nr.2 tika nosūtītas 14 vēstules (jo 11 zemes gabali piekrīt vai pieder 
pašvaldībai), no 5 zemes īpašniekiem nav saņemta nekāda atbilde, savukārt par novadgrāvi Nr.3 tika 
nosūtītas 17 vēstules (jo 2 zemes gabali piekrīt vai pieder pašvaldībai), no 6 zemes īpašniekiem nav 
saņemta nekāda atbilde. 

Apkopojot koplietošanas novadgrāvja piegulošo zemju īpašnieku viedokli, ir saņemta piekrišana 
statusa noteikšanai un nav sniegts neviens apgalvojums, kas liegtu pieņemt lēmumu par statusa 
noteikšanu iepriekš minētajam grāvim, jo šis novadgrāvis jau pēc savas būtības šobrīd ir koplietošanas 
novadgrāvis.  



 

Zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju pienākums ir kopt grāvjus atbilstoši 2010.gada 7.jūlija Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. Piešķirot 
statusu, zemju īpašniekiem būs jāturpina veikt novadgrāvju kopšanu un uzturēšanu. 

Mainot novadgrāvju statusu, netiks apdraudētas īpašnieka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, 
tai skaitā netiks veiktas izmaiņas zemesgrāmatā. Novadgrāvja daļas no īpašniekiem netiks atsavinātas, 
īpašnieki saglabās tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu, kā arī pienākumu ekspluatēt un uzturēt savā 
īpašumā esošo meliorācijas sistēmu atbilstoši attiecīgu normatīvo aktu prasībām. Kad īpašnieks veiks 
kopšanas darbus sev piederošajā novadgrāvja daļā, tam nebūs nepieciešama pašvaldības piekrišana, 
bet, ja pašvaldība plānos veikt kopšanas, projektēšanas vai būvniecības darbus, tai būs jāsaņem 
īpašnieku saskaņojums. Pašvaldība nebūs tiesīga veikt būvniecību, nesaskaņojot ar piegulošo zemju 
īpašniekiem.  

Statusa piešķiršana ļautu pašvaldībai pretendēt uz valsts iestādes “Lauku atbalsta dienests” un 
Eiropas Savienības atbalstu meliorācijas sistēmu atjaunošanai. Iegūstot šādu atbalstu, pašvaldība spētu 
veikt novadgrāvju atjaunošanu, neveicot piekritīgo izmaksu aprēķinu par katru piegulošās zemes gabalu. 
Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka, piešķirot statusu būtu iespējams veidot vienotu novadgrāvju 

apsaimniekošanas un ekspluatācijas sistēmu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 2.punktu, Meliorācijas likuma 1.panta 5.¹ punktu, 22.1 pantu, 22.2 panta pirmo daļu un 29.pantu, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvju statusu Meliorācijas kadastrā reģistrētajiem 

novadgrāvjiem: 
1.1. Izvietojuma shēmā apzīmēts kā novadgrāvis Nr.3 - Nr. 5452821:03 un 5452821:01, Kārķu 

pagastā, Valkas novadā (pielikumā).   
1.2. Izvietojuma shēmā apzīmēts kā novadgrāvis Nr.2 - Nr. 5452821:02, Kārķu pagastā, Valkas 

novadā (pielikumā).   
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. 

un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona 
tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.  

 
Pielikums  

Valkas novada domes  
2016. gada 24.novembra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.14, 21.§) 
 

Koplietošanas meliorācijas sistēmas Nr.2 un Nr.3 Kārķu pagastā 
IZVIETOJUMA SHĒMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
22.§ 

Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm papildfinansējuma sadali Valkas 
novadā no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim 

 ____________________________________________________________________  
(R.Rastaks)  

 
Saskaņā ar 2016. gada 14. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.680 “Par mērķdotāciju sadalījumu 

pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 
2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim” Valkas novadam pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām iedalīti EUR 920 kā vienreizējs maksājums, kas 
jāizlieto līdz 2016. gada beigām.  

Finansējuma aprēķinā ir izmantots izglītojamo skaits 1.-12.klasē.Finansējumu sadalīt proporcionāli 
izglītojamo skaitam katrā skolā. Vienam izglītojamajam EUR 1,26. 

Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām papildfinansējuma sadali Valkas novadā no 2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim 
(pielikumā). 

2. Iekļaut valsts mērķdotācijas daļu katras izglītības iestādes 2016.gada budžetā. 
3. Izglītības iestāžu vadītājiem atbilstoši iedalītajam finansējumam sagatavot rīkojumu par izmaksu līdz 

2016.gada beigām. 
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. 
 
 

Pielikums 
Valkas novada domes 

2016.gada 24.novembra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.14, 22.§) 

 
 
 

Valsts budžeta programmas 05.00.00. daļas mērķdotācijas sadale 
pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā 
no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim 

 
 

Izglītības iestāde 
Izglītojamo skaits 

01.09.2016. 
Finansējums 

EUR 
Izmaksai 

EUR 

Ērģemes pamatskola 46 58,05 46,97 

Kārķu pamatskola 40 50,48 40,84 

Ozolu pamatskola 22 27,76 22,46 

Vijciema pamatskola 57 71,94 58,20 

Valkas Jāņa Cimzes  
ģimnāzija 564 711,77 575,91 

Kopā 729 920,00 744,38 

 
 



 

23.§ 
Par Valkas novada Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas sadzīves kanalizācijas un notekūdens 

krājrezervuāru izvešanas ar specializēto transportu izcenojumu apstiprināšanu 
____________________________________________________________________ 

(V.KAŅEPE) 
 

Valkas novada Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas rīcībā ir specializētā automašīna IVECO 
(KA584), ar kuru, pēc iedzīvotāju un iestāžu pieprasījuma, var sniegt atbilstošas kvalitātes asenizācijas 
pakalpojumus.  

Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi. 
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 14.punkta, g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, 
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt maksu par 1m3 sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu izvešanu Valkas pilsētas robežās 

EUR 4.01 bez PVN. 
2. Apstiprināt maksu par 1m3 sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu izvešanu ārpus Valkas pilsētas 

robežām EUR 2.28 bez PVN + EUR 0.42 par 1 km bez PVN. 
3. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”. 
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājs. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

24.§ 
Par Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona  
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 

_________________________________________________ 
(V.Kaņepe) 

 

Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona rīcībā ir nepieciešamās telpas un resursi, lai pēc 
iedzīvotāju un iestāžu pieprasījuma sniegtu atbilstošas kvalitātes pakalpojumus. Sakarā ar to, ka stadiona 
šautuvē ir iespējams izmantot jaunu, augstas klases mazkalibra šauteni, ir nepieciešams apstiprināt šāda 
pakalpojuma izcenojumu un papildināt esošo stadiona maksas pakalpojumu cenrādi.   

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 14.punkta, g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, 
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt  izcenojumus jaunās mazkalibra šautenes KK300 izmantošanai un papildināt esošo Valkas 

pilsētas stadiona maksas pakalpojumu cenrādi ar 28. punktu pielikumā. 
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot  atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”. 
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 24.novembra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.14,24.§) 

 
Pielikums 

Valkas novada domes  
2016.gada 26.marta sēdes lēmumam 

(protokols Nr.4,19.§) 
 

                  Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu 
cenrādis 

  



 

    
Nr. 
p. k.  

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez 
PVN, 
EUR 

1. Stadiona izmantošana valsts, reģiona sacensībām 1h 36,00 

2. Stadiona izmantošana novada sacensībām (samaz. koef. 0.7) 1h 25,20 

3. Stadiona izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās izglītības 
programmu īstenošanai (samaz. koef. 0.3) ar inventāru 

1h 10,80 

4. Stadiona izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās izglītības 
programmu īstenošanai (samaz. koef. 0.2) bez inventāra 

1h 7,20 

5. Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām līdz 10 
cilvēkiem 

1h 3,60 

6. Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām no 11 līdz 20 
cilvēkiem 

1h 7,20 

7. Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām no 21 un vairāk 
cilvēkiem 

1h 10,80 

8. Futbola laukuma izmantošana valsts, reģiona sacensībām 1h 24,90 

9. Futbola laukuma izmantošana novada sacensībām (samaz. koef. 0.75) 1h 17,80 

10. Futbola laukuma izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās 
izglītības un nometņu programmu īstenošanai (samaz. koef. 0.25) 

1h 6,23 

11. Skrejceliņa izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās izglītības 
programmu īstenošanai 

1h 3,95 

12. Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana vienam cilvēkam 1h 2,48 

13. Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana 3-5 cilvēkiem 1h 7,44 

14. Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana 6-10 cilvēkiem 1h 14,88 

15. Trenažieru zāles pakalpojumi pieaugušajiem  1 reize līdz 
2h 

2,07 

16. Trenažieru zāles pakalpojumi skolēniem, pilna laika studiju studentiem 
un pensionāriem  

1 reize līdz 
2h 

1,035 

17. Dušas izmantošana vienam cilvēkam (vasaras periodā)  1 reize 0,83 

18. Trenažieru zāles abonements pieaugušajiem 10 reizes 18,60 

19. Trenažieru zāles abonements skolēniem, pilna laika studiju studentiem 
un pensionāriem  

10 reizes 9,30 

20. Šautuves izmantošana (ar saviem ieročiem un savu instruktoru) 1h 4,71 

21. 
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (ar saviem ieročiem un savu 
instruktoru) 1h 0,83 

22. Šautuves izmantošana (ar saviem ieročiem un šautuves instruktoru) 1h 11,57 

23. 
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (ar saviem ieročiem un 
šautuves instruktoru) 1h 1,98 

24. 
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot šautuves 
pneimatiskos ieročus, t. sk. 20 patronas) 1h 2,48 

25. Pneimatisko ieroču patronas  10gb 0,17 

26. 
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot šautuves mazkalibra 
ieročus, t. sk. 20 patronas) 1h 4,13 

27. Mazkalibra ieroču patronas  10gb 0,83 

28. 
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot šautuves mazkalibra 
šauteni KK300, t. sk. 20 patronas) 1h 5.79 

 
25.§ 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanu 
_______________________________________________________________________________ 

(V.Zariņš) 
 

2009.gada 30.martā Valkas pilsētas dome pieņēma lēmumu par finanšu līdzekļu ieguldīšanu SIA 
„Valkas Namsaimnieks” pamatkapitālā, lai pilsētas iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu komunālo 
pakalpojumu sniegšanu un to uzlabošanu. Lēmums paredzēja pamatkapitāla palielināšanu katru gadu. 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” palielinātais pamatkapitāls tiks apmaksāts 
ar naudas ieguldījumu EUR 11000,- (vienpadsmit tūkstoši euro) apmērā, samaksu veicot ne vēlāk kā 
viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

Atbilstoši Komerclikuma 151.panta 3.daļai un 152.pantam, Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantam, lēmumu par pašvaldības kapitālsabiedrības 
pamatkapitāla palielināšanu pieņem dalībnieku sapulce. Tā kā vienīgais SIA „Valkas Namsaimnieks” 
dalībnieks ir Valkas novada dome ar 100% kapitāla daļu un naudas līdzekļi, kas tiks ieguldīti 



 

pamatkapitālā, pieder Valkas novada domei, tad lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu var pieņemt 
Valkas novada dome. Esošais pamatkapitāls ir apmaksāts pilnā apmērā, līdz ar to ir iespējams veikt 
pamatkapitāla palielināšanu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 1.punkta, 
Komerclikuma 151. un 152.panta, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 62. un 63.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, 
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (vienotais reģistrācijas numurs 

44103055060) (turpmāk – Sabiedrība) pamatkapitālu. Sabiedrības pamatkapitālu palielināt, palielinot 
esošo kapitāla daļu skaitu, pamatojoties uz dalībnieka ieguldījumiem Sabiedrības pamatkapitālā 
naudas līdzekļu veidā EUR 11000,- (vienpadsmit tūkstoši euro) apmērā. 

2. Pēc pamatkapitāla palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1121040,- (viens miljons viens 
simts divdesmit viens tūkstotis četrdesmit euro) apmērā, kas sastāv no 1121040 (viens miljons viens 
simts divdesmit viens tūkstotis četrdesmit) kapitāla daļām. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 
EUR 1 (viens euro). 

3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanas 
noteikumus (1.pielikums). 

4. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” Statūtu grozījumus 
(2.pielikums). 

5. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” Statūtu jauno redakciju 
(3.pielikums). 

6. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus apmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas 
Namsaimnieks” līdzekļiem. 

7. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim iesniegt un 
saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Valkas Namsaimnieks” pamatdokumentos. 

8. Par lēmuma izpildi atbild sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis 
Ivo Meļķis. 

9. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

1.pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 24.novembra sēdes lēmumam  
(protokols Nr.14, 25.§) 

 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

 „Valkas Namsaimnieks” 
 

PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS NOTEIKUMI 
 

1. Valkas novada dome (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009114839) kā vienīgā Sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 44103055060, juridiskā adrese 
Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads (turpmāk tekstā Sabiedrība), kapitāla daļu turētāja palielina 
Sabiedrības pamatkapitālu par EUR 11000,- (vienpadsmit tūkstoši euro), izdarot naudas 
ieguldījumu EUR 11000,- (vienpadsmit tūkstoši euro) apmērā sabiedrības pamatkapitālā un pretī 
saņemot attiecīgu Sabiedrības jaunu kapitāla daļu skaitu. 

2. Līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāla lielums EUR 1110040,- (viens miljons viens simts desmit 
tūkstoši četrdesmit euro). Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1,- (viens euro). 

3. Visas esošās daļas EUR 1110040,- (viens miljons viens simts desmit tūkstoši četrdesmit euro) 
apmērā ir pilnībā apmaksātas. 

4. Pamatkapitāls tiek palielināts par EUR 11000,- (vienpadsmit tūkstoši euro) un izdotas jaunas 
11000 (vienpadsmit tūkstoši) kapitāla daļas. 

5. Pēc pamatkapitāla palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1121040,- (viens miljons 
viens simts divdesmit viens tūkstotis četrdesmit euro) apmērā, kas sastāv no 1121040 (viens 
miljons viens simts divdesmit viens tūkstotis četrdesmit) kapitāla daļām. Vienas kapitāla daļas 
nominālvērtība ir EUR 1,- (viens euro). 

6. Pamatkapitāla palielinājums (ieguldījums) jāveic viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas 
brīža. 



 

7. Juridiskais pamatojums Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai ir Sabiedrības darbības mērķu 
izpilde un ilgtermiņa saimnieciskās attīstības plāns. 

8. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts Sabiedrības statūtu grozījumu (jaunās redakcijas) 
reģistrācijas brīdī Komercreģistrā. 

9. Jaunās daļas dod tiesības uz dividendi ar reģistrācijas brīdi Komercreģistrā. 
 
 
Valkā, 2016. gada ___.__________ 
kapitāla daļu turētāja pārstāvis    _____________________________ 
                                                                       Valkas novada domes priekšsēdētājs 
                                                                                           V.A.Krauklis 

2.pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 24.novembra sēdes lēmumam  
(protokols Nr.14, 25.§) 

 
 
 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Valkas Namsaimnieks” 

statūtu grozījumi 
 
 

Izdarīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” statūtos šādus grozījumus: 
 

Izteikt 4. un 5. punktu šādā redakcijā: 
 
“4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1121040,- euro. 
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1121040 kapitāla daļās.” 

 
 
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ______________________ Vents Armands Krauklis 
 
Valkā, 2016.gada _____._________________ 

 
 

3.pielikums 
Valkas novada domes 

2016.gada 24.novembra sēdes lēmumam  
(protokols Nr.14, 25.§) 

 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Valkas Namsaimnieks” 
statūti 

/jaunā redakcijā/ 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 
1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” (turpmāk – sabiedrība). 
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 
 2.1. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32); 
 2.2. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20); 
 2.3.Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10); 
 2.4. Citu inženiersistēmu montāža (43.29); 
 2.5. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30); 
 2.6. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00); 
 2.7. Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11); 
 2.8. Vispārējā ēku tīrīšana (81.21); 
 2.9. Citas ēku ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22); 
 2.10. Ēku nojaukšana un būvlaukumu sagatavošana (43.1); 
 2.11. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20); 
 2.12. Ainavu veidošana un uzturēšanas darbības (81.30); 
 2.13. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41); 
 2.14. Cauruļvadu transports (49.50); 



 

 2.15. Sava nekustāmā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10); 
 2.16. Tehniskās pārbaudes un analīze (71.20); 
 2.17. Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings(77.32); 
 2.18. Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23); 
 2.19. Uzglabāšanas un noliktavu saimniecība (52.10); 
 2.20. Apmetēja darbi (43.31); 
 2.21. Galdnieku darbi (43.32); 
 2.22. Grīdas un sienu apdare (43.33); 
 2.23. Krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34); 
 2.24. Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39); 
 2.25. Citi specializētie būvdarbi (43.9); 
 2.26. Jumta seguma uzklāšana (43.91); 
 2.27. Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99); 
 2.28. Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi (82.91); 
 2.29. Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu   
(66.1); 
 2.30. Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā (84.2); 
 2.31. Datu apstrāde (72.3); 
 2.32. u.c. statūtos paredzētā darbība (00.00). 
  
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības 
pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, 
kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi. 

II. Pamatkapitāls un daļa 
 
4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1121040,- euro. 
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1121040 kapitāla daļās. 
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 
 

III. Valde 
 
7. Valdes sastāvā ir viens loceklis. 
8.  Valdes locekli ievēl amatā uz pieciem gadiem. 
9. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu 
jautājumu izlemšanai: 

9.1. Sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana; 
9.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām; 
9.3. aizdevuma un aizņēmuma līguma slēgšana; 
9.4. līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās kapitālsabiedrībās, biedrībās, 
 nodibinājumos, līgumsabiedrībās; 
9.5. speciālo kapitālu (fondu) veidošana un to līdzekļu izlietošana; 
9.6. vekseļu izdošana Sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana Sabiedrības parāda saistību 
nodrošināšanai. Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību 
nodrošināšanai; 
9.7. koncerna līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana; 
9.8. esošo darbības veidu pārtraukšana un vispārīgo darbības principu noteikšana.  

 
 
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ________________________ Vents Armands Krauklis 
 
 
Valkā, 2016.gada ______.__________________ 
 

26.§ 
Par telpu statusa noteikšanu Rīgas ielā 22, Valkā 

______________________________________________  
(M.Ozols) 

  
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Valkas novada pašvaldības Investīciju piesaistes 

speciālista Māra Ozola ar priekšlikumu noteikt statusu biznesa inkubācijas vajadzībām telpām Rīgas ielā 
22, Valkā, 92,3 (deviņdesmit divu komats trīs) kv.m platībā. 

Minētās telpas Rīgas ielā 22 paredzētas Ministru kabineta noteikumos Nr. 279 minētās Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un 



 

attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie 
biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanai. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 10.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Noteikt statusu biznesa inkubācijas vajadzībām telpām Rīgas ielā 22, Valkā, telpu grupa Nr.001, 
92,3 (deviņdesmit divu komats trīs) kv.m platībā. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Investīciju piesaistes speciālists. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
27.§ 

Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas 
novadā” 

 ____________________________________________________________________  
(T.Simtiņš)  

 
Attīstības un plānošanas nodaļa izstrādā projekta pieteikumu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas novadā”, kas paredzēts iesniegšanai projektu konkursa 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada atbalsta pasākuma 4.3 “Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projektu iesniegšanas 3. kārtai. Projekta 
iesniegšanas datums ir 21.12.2016. 

Projekta ietvaros paredzēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 
632881:02, pik.01/90-16/30 projektēšana, autoruzraudzība un izbūve. Izbūvējamā meliorācijas sistēma 
atrodas Valkas pagastā “Ķeizarpurvs - Pedele”. 

Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru lauksaimniecības attīstībai, meža ražības, audzes veselības 
un kokmateriālu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares 
konkurētspējas palielināšanai. 

Ir veikts iepirkums meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-16/30 projektēšanai, 
autoruzraudzībai un izbūvei. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 87063,00 (astoņdesmit septiņi tūkstoši 
sešdesmit trīs euro), kur 90% no kopējām projekta izmaksām jeb EUR 78356,70 (septiņdesmit astoņi 
tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro,70 centi) līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai (ELFLA), un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb EUR 8706,30 (astoņi tūkstoši 
septiņi simti seši euro, 30 centi). 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2. un 3. punkta, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt projekta pieteikumu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana 

Valkas novadā” projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada atbalsta 
pasākuma 4.3 “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” 
projektu iesniegšanas 3. kārtai. 

2. Projektā plānotais budžets ir EUR 87063,00 (astoņdesmit septiņi tūkstoši sešdesmit trīs euro), kur 
90% no kopējām projekta izmaksām jeb EUR 78356,70 (septiņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti 
piecdesmit seši euro, 70 centi) līdzfinansē ELFLA, un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 10% 
jeb EUR 8706,30 (astoņi tūkstoši septiņi simti seši euro, 30 centi). 

3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

28.§ 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Vijciema pagastā “Meža skola” 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Pamatojoties uz 2016.gada 29.septembra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols 

Nr.12.,20.§) ar kuru tika apstiprināta pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  - Vijciema pagastā 



 

“Meža skola”, Izsoles noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē, kā arī apstiprināt 
izsoles objekta nosacīto cenu EUR  7057.30 (septiņi tūkstoši piecdesmit septiņu euro un 30 centu) 
apmērā, 2016.gada 22.novembrī, plkst 11:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole. 

Nekustamais īpašums: Vijciema pagastā “Meža skola” sastāv no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu: 9492 005 0187, platība 1.25ha, uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas ar kadastra 
apzīmējumu 9492 005 0187 001 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 9492 005 0187 002, 9492 005 
0187 003, 9492 005 0187 004, 9492 005 0187 005. 

Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr. 1, augstākā nosolītā cena par minēto nekustamo īpašumu ir: EUR 
15157.30 (piecpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro un 30 centi), kuru nosolīja izsoles 
dalībnieks ar kārtas Nr.1 – ***. Samaksā par pirkumu tika ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda 
EUR 705.0 apmērā. 
Ņemot vērā izsoles noteikumu 44.2 punktu, un Pircēja iesniegtajā pieteikumā norādīto samaksas veidu 

“maksāt ar atlikto maksājumu, sadalot summu uz 5 gadiem”, Pircējam mēneša laikā no Izsoles dienas ir 
jāveic avansa maksājums 10% apmērā no savas nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma 
naudu, kas saskaņā ar Valkas novada domes grāmatvedības 22.11.2016. sagatavoto Rēķinu 
nr.PR12690, ir EUR 810.-. 
Ņemot vērā Izsoles noteikumu 34.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Valkas novada dome, ne vēlāk 

kā 30 dienu laikā pēc 44.punktā noteikto maksājumu saņemšanas.  
Valkas novada domē 2016.gada 23.novembrī ir saņemts *** maksājuma uzdevums Nr.115, kas 

apliecina, ka ir apmaksa 10% apmērā, par izsolē nosolīto objektu, saskaņā ar 2016.gada 22.novembra 
Izsoles protokolu Nr.1. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, un ņemot vērā 2016.gada 
22.novembrī notikušās izsoles rezultātus (protokols Nr.1), kā arī to, ka ***, saskaņā ar 2016.gada 
22.novembra Izziņu norēķiniem par izsolē iegūto īpašumu un 22.11.2016. Valkas novada domes Rēķinu 
Nr.PR12690 ir samaksājis 10% no kopējās maksājuma summas par objekti, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Vijciema pagastā “Meža skola”, kadastra numurs 9492 005 

0187, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju – ***, personas kods ***-***, dzīvo: “***”, 
Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733, kas izsolē nosolīja augstāko cenu EUR 15157.30 
(piecpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro un 30 centi). 

2. Noslēgt pirkuma līgumu ar ***, par nekustamo īpašumu: Vijciema pagastā “Meža skola”, kadastra 
numurs 9492 005 0187, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: 9492 005 0187, 
platība 1.25ha, uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9492  
005 0187 001 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 9492 005 0187 002, 9492 005 0187 003, 
9492 005 0187 004, 9492 005 0187 005. 

3. Uzdot Valkas novada domes juristei sagatavot šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumu, ar atlikto maksājumu uz 5 gadiem, ņemot vērā, ka *** līdz pirkuma līguma 
noslēgšanai ir veicis 10% avansa maksājumu par lēmuma 2.punktā minēto Pirkuma objektu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 
77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā 
rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010. 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 
 
 


