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

Nr. 4 
 

Valkas novadā         2016.gada 28.aprīlī 
Valkā, Beverīnas ielā 3 
 
Sēde sasaukta 2016.gada 28.aprīlī plkst.10.00. 
Sēdi atklāj 2016.gada 28.aprīlī plkst.10.00. 
 
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētāj Vents Armands KRAUKLIS. 
Protokolē –  Valkas novada domes Kancelejas vadītājas vietniece – jurista palīgs Ivita Aumeistere. 
 
Piedalās deputāti: Viesturs ZARIŅŠ, Unda OZOLIŅA, Sandra PILSKALNE, Kristīne SIMONOVA, Maruta 
STABULNIECE, Aivars GAILIS, Valdis ŠAICĀNS, Valdis ROGAINIS, Agris SIMULIS, Sergejs KUNCEVIČS, 
Aivars SJADEME 
 
Nepiedalās deputāti: 

Mārtiņš KREILIS – aizņemts pamatdarbā 
Vita BĒRZIŅA – slima 
Andis SULA - slims 

 
Valkas novada domes administrācijas darbinieki: 

Aivars Cekuls, Guntis Bašķis, Iveta Markova, Viktors Kaņepe, Līga Čukure, Gunta Smane, Lāsma 
Engere, Inga Aleksejeva, Toms Simtiņš, Zane Zariņa, Rolands Rastaks, Jānis Krams, Raitis Priede, Pēteris 
Pētersons, Fēlikss Bošs, Jānis Lapsa, Vilnis Vilguts, Aira Vērse  

 
Sēdē uzaicināti : 

Ivo Meļķis - SIA "Valkas Namsaimnieks" valdes loceklis 
 

Deputāti atklāti balsojot: PAR – Vents Armands Krauklis, Unda Ozoliņa, Kristīne Simonova, Valdis 
Rogainis, Sandra Pilskalne,  Maruta Stabulniece, Aivars Gailis, Valdis Šaicāns, Viesturs Zariņš, Agris 
Simulis, Mārtiņš Kreilis, Sergejs Kuncevičs, PRET – nav, ATTURAS – nav, nobalsoja par domes 
priekšsēdētāja piedāvāto darba kārtību. 
 
Darba kārtība: 

SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekļa Ivo Meļķa informācija par SIA “Valkas Namsaimnieks” 
2015.gada pārskatu. 

1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes 
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 28.pielikumā. 

2. Par komunālo maksājumu parādu norakstīšanu. 
3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Latvijas politiski represēto apvienība”. 
4. Par finansiālu atbalstu J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai. 
5. Par finansiālu atbalstu Valkas pamatskolai. 
6. Par Zvārtavas pagasta pārvaldes arhīva nolikuma apstiprināšanu. 
7. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Valkas pagastā. 
8. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Ērģemes pagastā. 
9. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Kārķu pagastā. 
10. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Vijciema pagastā. 
11. Par projekta “Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā” izstrādi un līdzfinansēšanu. 
12. Par projekta “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” izstrādi un līdzfinansēšanu. 
13. Par projekta “Tiltiņa atjaunošana Lugažu muižas parkā Valkas pagastā” izstrādi un līdzfinansēšanu. 
14. Par projekta “Esi kustīgs un lustīgs Valkā” līdzfinansējuma nodrošināšanu. 
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15. Par projekta “Tautas tērpu iegāde un karoga izveidošana Valkas pagasta VPDK “Spriņģi” izstrādi un 
līdzfinansēšanu. 

16. Par projekta “Valkas pilsētas meža parka teritorijas labiekārtošana” līdzfinansējuma nodrošināšanu. 
17. Par projekta “Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošana” līdzfinansējuma nodrošināšana. 
18. Par projekta “Velo aktīva dzīvesveida veicināšanu Valkas novadā” izstrādi un līdzfinansēšanu. 
19. Par projekta “Bērnu rotaļu laukuma 5-12 gadu vecuma bērniem izveide” izstrādi un līdzfinansēšanu. 
20. Par projekta “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” izstrādi un līdzfinansēšanu. 
21. Par projekta “Vingrošanas un sporta inventāra iegāde Valkas pagastā” līdzfinansēšanu. 
22. Par projekta “Dziedāsim latviskos tērpos” izstrādi un līdzfinansēšanu. 
23. Par projekta“Perkusiju un ģitāras nodarbību aprīkojums” izstrādi un līdzfinansēšanu. 
24. Par projekta“Šūšanas un tekstila klases aprīkojums” izstrādi un līdzfinansēšanu. 
25. Par projekta “LEGO un LEGO robotikas nodarbības klases aprīkojums” izstrādi un līdzfinansēšanu. 
26. Par saistošo noteikumu Nr._ “Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas 

novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets” apstiprināšanu. 
27. Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas statusu. 
28. Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā atsavināšanu mutiskā izsolē. 
29. Par finansiālu atbalstu projektā “Sporto visa klase”. 
30. Par sociālo palīdzību personām, kuras īrē dzīvojamo platību Valkas novada sociālās aprūpes namā. 
31. Par zemes gabala Valkas novada Kārķu pagastā „Zariņi” atsavināšanas uzsākšanu. 
32. Par Valkas novada domei piekrītošo domājamo daļu no zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā 

„Bērzezers 148” atsavināšanas uzsākšanu. 
33. Par apbūvēta zemesgabala Zvārtavas pagastā “Lauri” atsavināšanas procedūras pārtraukšanu un 

nomas līguma turpināšanu. 
34. Par apbūvēta zemesgabala Ērģemes pagastā “Vītolu iela 14” atsavināšanas procedūras pārtraukšanu 

un nomas līguma turpināšanu. 
35. Par apbūvēta zemesgabala Ērģemes pagastā “Sterēļi” atsavināšanas procedūras pārtraukšanu un 

nomas līguma turpināšanu. 
36. Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Mētras” atsavināšanas veida maiņu. 
37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža ielā 2C, Valkā, Valkas novadā, nodošanu valsts īpašumā 

Ekonomikas ministrijas personā. 
38. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana. 
39. Par Valkas novada domes 2015.gada bilances apstiprināšanu. 
40. Par projekta “Informatīvo norāžu staba uzstādīšana Vijciemā” izstrādi un līdzfinansēšanu. 
41. Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai. 
42. Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai. 
43. Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 

transportlīdzekļu iegādei. 
44. Par aizņēmuma ņemšanu Investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās 

bāzes uzlabošanai. 
45. Par Valkas novada domes Finanšu komitejas locekļa ievēlēšanu. 
46. Par Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļa ievēlēšanu. 
47. Par Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītājas atbrīvošanu. 
48. Par dalību Starptautiskās tradicionālās kultūras svētkos, Braslavas pilsētā, Vitebskas apgabalā, 

Baltkrievijas Republikā. 
 
I.Meļķis – sniedz informāciju par SIA “Valkas Namsaimnieks” 2015.gada pārskatu. Par uzņēmuma finansiālo 
stāvokli – par ieņēmumiem un izdevumiem. 
 

1.§ 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā  

„Par Valkas novada domes administrācijas  
un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 28.pielikumā 

___________________________________________________________________________ 
(V.Zariņš, V.A.Krauklis, Z.Zariņa) 

 
Valkas novada dome ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Labklājības ministriju par partnerību projektā 

Nr. 9.2.1.1./15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā” un Vidzemes plānošanas reģionu par 
partnerību projektā Nr. 9.2.2.1./15/I/003 “Vidzeme iekļauj”. Projektu ietvaros tiks apmācīti divi sociālie 
darbinieki - *** un ***. Sociālā darbinieka pienākumi un atbildība projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/003 „Vidzeme 
iekļauj” ietvaros būs: 

1. Veikt personu ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk- personu ar GRT) individuālo vajadzību 
izvērtēšanu un sociālās rehabilitācijas plānu vai sociālās aprūpes plānu (turpmāk- atbalsta plānu) 
sagatavošanu, pielietojot Personu ar intelektuālajiem un attīstības traucējumiem Amerikas 
apvienības (AAIDD) Atbalsta intensitātes skalas metodi. 
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2. Atbalstu izstrādes plānu izstrādes procesā ievērot starpprofesionāļu komandas sadarbības 
principus, organizējot tikšanās ar psihiatru un/ vai ergoterapeitu (personas ar GRT ārstējošo 
speciālistu (-iem) un/vai Projekta iepirkto speciālistu ( -iem). 

3. Atbalsta plānu izstrādi veikt Projekta Sadarbības partneru pašvaldībās, valsts sociālās aprūpes 
centru filiālēs, VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, sociālās aprūpes centrā „Lode” un 
VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”. 

4. Ievērot konfidencialitāti attiecībā uz saņemtajiem Personu ar intelektuālajiem un attīstības 
traucējumiem Amerikas apvienības (turpmāk – AAIDD) Atbalsta intensitātes skalas metodes 
materiāliem atbilstoši Labklājības ministrijai piešķirtās licences darbības termiņam, tos nedrīkst 
reproducēt, pavairot, izpaust, publiskot, nodot, AAIDD materiāliem nedrīkst veikt atgriezenisko 
inženierizpēti un tos nedrīkst nevienam atklāt bez Labklājības ministrijas rakstiskas piekrišanas. 

5. Piedalīties Vidzemes plānošanas reģiona organizētajās sanāksmēs saistībā ar jautājumiem, kas 
saistīti ar personu ar GRT izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi, sadarbību ar pašvaldību 
sociālajiem dienestiem un valsts sociālās aprūpes iestādēm. 

Pamatojoties uz to, ka Sociālā dienesta sociālajai darbiniecei darbam ar pensijas vecuma personām un 
invalīdiem *** un sociālajai darbiniecei darbam ar pilngadīgām personām – vadītājas vietniecei *** 
palielināsies darba apjoms un atbildība, vajadzētu rast iespēju uz projekta laiku piemaksāt 30% pie *** un 
*** darba algas. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Izdarīt Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) šādus grozījumus - 
apstiprināt 28.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā). 

2. Uzdot Valkas novada Sociālā dienesta vadītājai veikt grozījumus darba līgumos atbilstoši amatu 
sarakstam. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Sociālā dienesta vadītāja un Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.jūnijā. 

 
2.§ 

Par komunālo maksājumu parādu norakstīšanu 
___________________________________________________________________________ 

(I.Meļķis, V.A.Krauklis, S.Pilskalne) 
 

Valkas novada domē 2016.gada 13.aprīlī ir saņemts SIA “Valkas Namsaimnieks” iesniegums ar lūgumu 
izskatīt jautājumu par Valkas novada domei piederošo dzīvokļu īrnieku komunālo maksājumu parādiem, kuri 
ir miruši un kuru dzīvokļos nav citu deklarēto personu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Izslēgt no Valkas novada domes 2016.gada bilances sekojošus Valkas novada domei piederošo 

dzīvokļu īrnieku komunālo maksājumu parādus : 
1.1. *** Ausekļa iela 8 – 8  EUR 1849,51 
1.2. *** Tālavas iela 7 – 42 EUR 505,15 
1.3. *** Raiņa iela 5 – 41 EUR 1654,88 
1.4. *** Raiņa iela 5 – 37 EUR 2137,98 
1.5. *** Ausekļa iela 26 – 54 EUR 167,36 
1.6. *** Rīgas iela 6A – 2 EUR 19,20 
1.7. *** Rīgas iela 6A – 23 EUR 713,17 
1.8. *** Domes bulvāris 1 – 27 EUR 1138,30 
1.9. *** Tirgus iela 14 – 9 EUR 40,64 
1.10. *** Tirgus iela 14 – 24 EUR 27,32 
1.11. *** Kūru iela 9 – 10  EUR 37,86 
1.12. *** Kūru iela 9 – 11  EUR 850,85 

2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi 
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3.§ 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Latvijas politiski represēto apvienība” 
___________________________________________________________________________ 

(I.Markova, V.A.Krauklis) 
 

Valkas novada domē 2016.gada 14.aprīlī ir saņemts biedrības “Latvijas politiski represēto 
apvienība” iesniegums par finansiālu atbalstu Valkas novada politiski represēto atmiņu grāmatas 
izdošanai. Atmiņu grāmatā tiks apkopotas ap 70 politiski represēto personu atmiņas par dzīvi un darbu 
1941.-1949.gadā izsūtījuma vietās Krievijā. Plānots iespiest 500 grāmatas. Aptuvenās izmaksas EUR 
5000. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Piešķirt biedrībai “Latvijas politiski represēto apvienība” finanšu līdzekļus EUR 2500,00 (divi 

tūkstoši pieci simti euro) grāmatas izdošanai. 
2. Lēmuma 1.punktā minēto summu apmaksāt pēc piestādītā rēķina. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. 

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

 
4.§ 

Par finansiālu atbalstu dalībai XII Eiropas jauniešu mūzikas festivālā San Sebestjanā, Spānijā 
________________________________________________________________________________________ 

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

Valkas novada dome 2016.gada 29.martā ir saņēmusi J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores Līga 
Veinbergas iesniegumu, kurā lūdz piešķirt papildus finansējumu dalībai XII Eiropas jauniešu mūzikas 
festivālā. 

Skolas pedagogi ***, *** un 5 audzēkņi darbojas Valgas simfoniskajā orķestrī “Livonija”. Š.g. 6.un 7.maijā 
orķestris ir uzaicināts piedalīties XII Eiropas jauniešu mūzikas festivālā San Sebestjanā, Spānijā. Orķestris 
nav saņēmis cerēto finansiālo atbalstu no Igaunijas Kultūras ministrijas, tāpēc lūdz finansiāli atbalstīt Valkas 
dalībnieku piedalīšanos. Izmaksas vienam dalībniekam EUR 200, kopējās izmaksas 7 dalībniekiem 
EUR 1400,00. Mūzikas skolai budžetā nav plānoti līdzekļi šādam braucienam. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4. un 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Piešķirt simfoniskajam orķestrim “Livonija” EUR 300,00 (trīs simti euro) J.Cimzes Valkas Mūzikas 

skolas dalībnieku dalībai XII Eiropas jauniešu mūzikas festivālā San Sebestjanā, Spānijā, no š.g. 
3.maija līdz 10.maijam. 

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

5.§ 
Par finansiālu atbalstu Valkas pamatskolai 

___________________________________________________________________________ 
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, V.Šaicāns, A.Sjademe, S.Pilskalne) 

 
Valkas novada dome 2016.gada 12.aprīlī ir saņēmusi Valkas pamatskolas direktores Nadeždas 

Možarovas iesniegumu, kurā ir lūgts piešķirt papildus finansējumu bijušās Valkas 2.vidusskolas absolventu 
un skolotāju salidojuma organizēšanai.  

Pasākuma organizēšanai nepieciešams EUR 400,00 finansējums. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 

Nr.5, 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktaun 21.panta 1.daļas 14.punkta 
g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, S.Kuncevičs), PRET – 3 deputāti (V.Šaicāns, A.Gailis, 
A.Sjademe), ATTURAS – nav, 
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Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Piešķirt EUR 400,00 (četri simti euro) Valkas pamatskolai salidojuma organizēšanai 2016.gada 18.jūnijā. 
2. Apstiprināt dalības maksu EUR 3 (trīs euro) par piedalīšanos bijušās Valkas 2.vidusskolas salidojumā 

2016.gada 18.jūnijā. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pamatskolas direktors un Valkas novada domes Grāmatvedības un 

finanšu nodaļas vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

6.§ 
Par Zvārtavas pagasta pārvaldes arhīva nolikuma apstiprināšanu 

___________________________________________________________________________ 
(R.Priede) 

 
Valkas novada dome izskata Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja Raita Priedes iesniegto Zvārtavas 

pagasta pārvaldes arhīva nolikumu. Minētais dokuments ir nepieciešams, lai noteiktu Zvārtavas pagasta 
pārvaldes dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 
8.punktu, Arhīvu likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības 
noteikumi”, kā arī citiem ar arhīva darbību saistītajiem normatīvajiem aktiem un dokumentiem. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 8.punkta, 41. panta 1.daļas 2.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, 
ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.2 “Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes arhīva nolikums” (pielikumā). 
2. Uzdot Valkas, Kārķu un Vijciema pagasta pārvaldēm sagatavot 2 mēnešu laikā pagastu pārvalžu arhīva 

nolikumus. 
3. Par lēmuma 1.punkta izpildi atbild Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs.  
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Valkas, Kārķu un Vijciema pagasta pārvalžu vadītāji. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

N O L I K U M S 

Valkā 
 

2016. gada 28.aprīlī                                    Nr.2 
 

APSTIPRINĀTS 
Ar Valkas novada domes  

2016. gada 28.aprīļa lēmumu 
(protokols Nr.4, 6.§) 

 
 

VALKAS NOVADA ZVĀRTAVAS PAGASTA PĀRVALDES 
 

ARHĪVA NOLIKUMS 

 
I. Vispārīgie noteikumi 

1. Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes darbībā izveidojušies uzkrātie informatīvi vērtīgie 
dokumenti (pastāvīgi un ilgstoši glabājamie dokumenti, to skaitā personālsastāva dokumenti) veido 
arhīva fondu. 

2. Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs ir atbildīgs par arhīva fonda dokumentu 
uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu. Lai veiktu šos pienākumus, Zvārtavas pagasta 
pārvaldes vadītājs ar rīkojumu ieceļ par arhīvu atbildīgo darbinieku. 

3. Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes arhīva darbībā ievēro Arhīva likumu, citu Latvijas 
Republikas likumdošanas aktu valsts lietvedības noteikumus, Latvijas Nacionālā arhīva fonda 
valsts uzraudzības iestāžu norādījumus, kā arī šo nolikumu. 
 

II. Arhīva dokumentu sastāvs 
4. Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes arhīvs glabā: 

4.1. Valkas novada Zvārtavas pagasta padomes lietvedībā pabeigtus dokumentus: 
4.1.1. pastāvīgi glabājamos dokumentus, 
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4.1.2. ilgstoši (ilgāk par 10 gadiem) glabājamos dokumentus, 
4.1.3. personālsastāva dokumentus, 

4.2. Fondu lietas (pastāvīgi, ilgstoši glabājamo dokumentu uzskaites sarakstus, vairāklīmeņu 
arhīviskos aprakstus, arhīva pases, aktus par lietu nodošanu valsts arhīvā, aktus par 
dokumentu esību un fiziskā stāvokļa pārbaudi, aktus par iztrūkstošajiem dokumentiem, 
dokumentu iznīcināšanas aktus). 
 

III. Arhīva uzdevumi un funkcijas 
5. Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes arhīva galvenie uzdevumi: 

5.1.1. Uzkrāt, uzskaitīt, saglabāt un izmantot pastāvīgi un ilgstoši glabājamos dokumentus, 
tai skaitā personālsastāva dokumentus; 

5.1.2. Savlaicīgi sagatavot un noteiktā termiņa nodot valsts arhīviem pastāvīgi glabājamos 
dokumentus. 

6. Lai veiktu šos uzdevumus, arhīvs īsteno šādas funkcijas: 
6.1.1. Sastāda lietu nomenklatūru; 
6.1.2. Sagatavo lietvedības lietas nodošanai juridiskās personas arhīvā; 
6.1.3. Organizē dokumentu vērtības ekspertīzi lietvedībā; 
6.1.4. Pieņem glabāšanā atbilstoši pastāvošiem noteikumiem noformētas pastāvīgi un 

ilgstoši glabājamās lietas (to skaitā personālsastāva lietas); 
6.1.5. Veido un uztur kārtībā pastāvīgi un ilgstoši glabājamo dokumentu (to skaitā 

personālsastāva dokumentu) uzskaiti, sastāda lietu uzskaites sarakstus; 
6.1.6. Veido un papildina arhīvā glabājamo dokumentu uzziņas sistēmu (vairāklīmeņu 

arhīvisko aprakstu);  
6.1.7. Sastāda dokumentu iznīcināšanas aktus; 
6.1.8. Saglabā arhīvā pieņemtos dokumentus; 
6.1.9. Sagatavo pastāvīgi glabājamos dokumentus nodošanai un nodod tos valsts arhīvu 

glabāšanā valsts arhīvu noteiktajā termiņā; 
6.1.10. Valsts arhīvu noteiktajā termiņa veic arhīva fondu un lietu uzskaiti, sastāda arhīva pasi 

un iesniedz to attiecīgajā valsts arhīvā; 
6.1.11. veic arhīva dokumentu izmantošanu (izsniedz arhīva izziņas, uz laiku lietošanā arhīva 

dokumentus); 
6.1.12. Piedalās lietvedības un arhīva darba normatīvo dokumentu izstrādāšanā. 

 
IV. Arhīva tiesības 

7. Lai īstenotu minētās funkcijas, arhīvam ir tiesības: 
7.1. pieprasīt no pārvaldes darbiniekiem ievērot noteikumus, kas nosaka lietu iekārtošanu lietvedībā 

un to sagatavošanu nodošanai juridiskās personas arhīvā; 
7.2. iesniegt juridiskās personas vadībai priekšlikumus par arhīva darba uzlabošanas un dokumentu 

saglabāšanas jautājumiem; 
7.3. informēt Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestādes (Valsts arhīvu direkciju, 

valsts arhīvu) par juridiskās personas vadītāju, kurš nenodrošina dokumentu saglabāšanu; 
7.4. pieaicināt par konsultantiem juridiskās personas, kā arī attiecīgā valsts arhīva speciālistus. 

 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis 
 

7.§ 
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Valkas pagastā 

___________________________________________________________________________ 
(V.Kaņepe, V.A.Krauklis, V.Šaicāns) 

 
Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts līdzfinansējumu ir īstenoti nozīmīgi projekti 

ūdenssaimniecības attīstībā Valkas pagasta, Lugažu un Sēļu ciemā. Projekti “Valkas pagasta Lugažu 
ciema ūdenssaimniecības attīstība” un “Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ir 
pabeigti2011.gadā.  

Lugažu un Sēļu ciema iedzīvotāji tika nodrošināti ar iespēju pieslēgties jaunajiem tīkliem un izmantot 
kvalitatīvu dzeramo ūdeni kā arī tika nodrošināti ar centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem.  

Iepriekšējais ūdenssaimniecības tarifs Valkas pagastā tika apstiprināts 2013.gada 31.janvārī. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 

Nr.5, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 14.punkta 
c) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET 
- nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
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N O L E M J : 
1. Apstiprināt Valkas pagasta Lugažu un Sēļu ciemā ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 

0.65 EUR/m3 bez PVN saskaņā ar 1.pielikumu. 
2. Apstiprināt Valkas pagasta Lugažu un Sēļu ciemā kanalizācijas pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0.83 

EUR/m3 bez PVN saskaņā ar 1.pielikumu. 
3. Apstiprināt Valkas pagasta Lugažu un Sēļu ciemā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu cenu iedzīvotājiem 1.48 EUR/m3 bez PVN. 
4. Apstiprināt Valkas pagasta Lugažu un Sēļu ciemā ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības 

institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.65 EUR/m3 bez PVN. 
5. Apstiprināt Valkas pagasta Lugažu un Sēļu ciemā kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības 

institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.83 EUR/m3 bez PVN. 
6. Apstiprināt Valkas pagasta Lugažu un Sēļu ciemā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām 
personām - 1.48 EUR/m3 bez PVN.  

7. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Valkas pagasta Lugažu un Sēļu ciemā 
vienam cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos 
īpašumos, saskaņā ar 2.pielikumu. 

8. Apstiprināt cenu kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai attīrīšanas iekārtās – 0.57 EUR/m3 bez PVN. 
9. Uzdot Valkas pagasta pārvaldes vadītājam brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, dzīvojamo māju 
īpašniekus un komercstruktūru vadītājus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu 
izmaiņām. 

10. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam. 
11. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes vadītājs.   
12. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
13. Lēmuma 1.-8.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.jūnijā juridiskām personām. 
14. Lēmuma 1.-8.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.augustā fiziskām personām. 
 

1.pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 28.aprīļa lēmumam 
(sēdes protokols Nr.4, 7.§) 

Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Valkas pagastā (EUR) 

  
PosteĦi  

ūdens 
ražošana 

ūdens 
piegāde 

notekūdeĦu 
savākšana  

notekūdeĦu 
attīrīšana  

1. 
PamatlīdzekĜu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 
vērtības norakstījums 3899,48 3416,46 3770,52 1737,65 

1.1. PamatlīdzekĜu nolietojums  3899,48 3416,46 3770,52 1737,65 

1.1.1. t.sk. ēkas, būves         

1.1.2. iekārtas, mehānismi         

1.1.3. pārējie         

1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums         

2. Ekspluatācijas izmaksas EUR 6081,47 109,11 342,77 8322,53 

2.1. Personāla izmaksas 357,18 39,69 59,53 535,78 

2.1.1. Darba samaksa 289,01 32,11 48,17 433,51 

2.1.2. Sociālās apdrošināšanas izmaksas 68,18 7,58 11,36 102,27 

2.2. Remontu izmaksas 386,78 42,98 64,46 580,17 

2.3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5337,50 26,45 218,78 7206,58 

2.3.1. 
Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai 
Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta tīkla   x x x 

2.3.2. 
Attīrīšanai novadīto notekūdeĦu izmaksas, ja Komersants 
novada savāktos notekūdeĦus cita komersanta tīklā x x x   

2.3.3. Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekĜautas citur         

2.3.4. Materiālu izmaksas 238,02 26,45 39,67 357,02 

2.3.5. Elektroenerăijas, kurināmā, siltumenerăijas, gāzes izmaksas 4603,62 0,00 179,11 6518,98 

2.3.6. Apsardzes izdevumi         

2.3.7. Transporta uzturēšanas izdevumi         

2.3.8. Komunālie pakalpojumi         

2.3.9. Īre un noma         

2.3.10. Sakaru izdevumi         

2.3.11. Kancelejas preces         

2.3.12. Personāla apmācības         

2.3.13. Juridiskie pakalpojumi         
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2.3.14. Vides stāvokĜa kontroles izdevumi 495,87 0,00 0,00 330,58 

2.3.15. Dienesta komandējumi         

2.3.16. Pārējie izdevumi           

2.3.17. Citi būtiski izdevumi pa posteĦiem         

2.3.18. Ar pakalpojumu lietotāju apkalpošanu saistītie izdevumi x       

2.3.19. Nodevas         

3. Ūdens zudumu izmaksas x x x x 

4. NodokĜi 308,00 0,00 0,00 92,00 

5. Kredīta procentu maksājumi   540,34 473,41 522,47 240,78 

6. Izmaksas kopā EUR 10829,29 3998,97 4635,76 10392,96 

7. Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums m3 22747 x x x 

8. Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums m3 x 22747 x x 

9. Savākto notekūdeĦu daudzums  m3 x x 18197   

10. Kopējo attīrīto notekūdeĦu daudzums  m3 x x x 18197 

  

Ūdens 
ražošanas 

tarifs 

Ūdens 
piegādes 

tarifs 

NotekūdeĦu 
savākšanas 

tarifs 

NotekūdeĦu 
attīrīšanas 

tarifs *) 

 EUR/m3 0,47608 0,17580 0,25475 0,57112 

  
Ūdensapgādes pakalpojumu 

tarifs Kanalizācijas pakalpojumu tarifs  

 EUR/m3 0,65 0,83 
  Tarifs 

 EUR/m3 1,48 

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis  
 

 

2.pielikums 
                                                                                                  Valkas novada domes  

                                                                                      2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumam  
                                                                                                        (protokols Nr.4, 7.§) 

 
 

Ūdensapgādes un kanalizācijas cenas Valkas pagastā vienam iedzīvotājam mēnesī  
savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites mēraparāti,  

ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi. 
 

Nr 
p.k. 

Labiekārtotības pakāpe Ūdens 
patēriņa 

normatīvs 
LBN 222-15, 

l/dn 

Ūdensapgādes un 
kanalizācijas 

pakalpojuma cena, 
EUR/cilv.mēn. bez PVN 

1 
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju (vannas vai dušas, 
tualetes ar ūdens novadu) 

175 7.88 

2 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes ar 
ūdens novadu) 

200 9.00 

3 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, 
tualetes ar ūdens novadu)  

200 3.95 

4 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens 
novadu, bet bez vannām vai dušām) 

150 2.97 
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5 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai dušām 
un bez tualetes ar ūdens novadu) 

100 1.98 

6 
Ūdens patēriņa cena mājlopu novietnēs uz 
vienu liellopu vai brīvkrāniem ārpus ēkām 

50 0.99 

 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                                 V.A.Krauklis 
 
 

8.§ 
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Ērģemes pagastā 

___________________________________________________________________________ 
(V.Kaņepe, V.Šaicāns, J.Krams) 

 
Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu ir īstenots nozīmīgs projekts ūdenssaimniecības 

attīstībā Ērģemes pagasta, Ērģemes ciemā. Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada 
Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā” ir pabeigts 2014.gada decembrī. Ērģemes ciemā ir rekonstruēts esošais 
urbums, rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 630 m garumā un izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli 2260 m 
garumā. Ir ierīkotas 2 jaunas kanalizācijas sūknēšanas stacijas, izbūvēts kanalizācijas spiedvads 475 m 
garumā, izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 1120 m garumā un rekonstruēti esošie kanalizācijas tīkli 430 m 
garumā. 
Ērģemes ciema iedzīvotāji var pieslēgties jaunajiem tīkliem un izmantot kvalitatīvu dzeramo ūdeni kā arī 

tiek nodrošināti ar centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 

Nr.5, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 14.punkta 
c) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET 
- nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0.57 

EUR/m3 bez PVN saskaņā ar 1. pielikumu. 
2. Apstiprināt Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā kanalizācijas pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0.92 

EUR/m3 bez PVN saskaņā ar 1. pielikumu. 
3. Apstiprināt Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 

cenu iedzīvotājiem 1.49 EUR/m3 bez PVN. 
4. Apstiprināt Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības 

institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.57 EUR/m3 bez PVN. 
5. Apstiprināt Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām, 

uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.92 EUR/m3 bez PVN. 
6. Apstiprināt Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 

cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām - 1.49 
EUR/m3 bez PVN.  

7. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā 
vienam cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos 
īpašumos, saskaņā ar 2.pielikumu. 

8. Apstiprināt cenu kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai attīrīšanas iekārtās – 0.48 EUR/m3 bez PVN. 
9. Uzdot Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājam brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, dzīvojamo māju 
īpašniekus un komercstruktūru vadītājus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu 
izmaiņām. 

10. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši “Pievienotās vērtības nodokļa likumam”. 
11. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra sēdes 

lēmums (protokols Nr.11, 10.§) “Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra sēdes 
lēmumā (sēdes protokols Nr.1, 13.§) “Par Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes maksas 
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”” un Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra sēdes 
lēmuma (sēdes protokols Nr.1, 13.§) “Par Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes maksas 
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” 1.1.4.;1.1.6.;1.1.7.;1.1.13.;1.1.14.punkts. 

12. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs.   
13. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
14. Lēmuma 1.-8.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.jūnijā juridiskām personām. 
15. Lēmuma 1.-8.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.augustā fiziskām personām. 
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1.pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 28.aprīļa lēmumam 
(sēdes protokols Nr.4, 8.§)  

Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Ērģemes pagastā (EUR) 

  
PosteĦi  

ūdens 
ražošana 

ūdens 
piegāde 

notekūdeĦu 
savākšana  

notekūdeĦu 
attīrīšana  

1. 
PamatlīdzekĜu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 
vērtības norakstījums 296,28 1868,98 2060,74 233,28 

1.1. PamatlīdzekĜu nolietojums  296,28 1868,98 2060,74 233,28 

1.1.1. t.sk. ēkas, būves 296,28 1868,98 2060,74   

1.1.2. iekārtas, mehānismi       233,28 

1.1.3. pārējie         

1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums         

2. Ekspluatācijas izmaksas EUR 1516,56 672,85 879,37 3375,52 

2.1. Personāla izmaksas 206,63 206,63 289,28 674,99 

2.1.1. Darba samaksa 167,19 167,19 234,06 546,15 

2.1.2. Sociālās apdrošināšanas izmaksas 39,44 39,44 55,22 128,84 

2.2. Remontu izmaksas 112,46 168,70 210,87 210,87 

2.3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 1197,46 297,52 379,22 2489,66 

2.3.1. 
Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai 
Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta tīkla   x x x 

2.3.2. 
Attīrīšanai novadīto notekūdeĦu izmaksas, ja Komersants 
novada savāktos notekūdeĦus cita komersanta tīklā x x x   

2.3.3. Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekĜautas citur         

2.3.4. Materiālu izmaksas   198,35 297,52 297,52 446,28 

2.3.5. 
Elektroenerăijas, kurināmā, siltumenerăijas, gāzes 
izmaksas 875,40 0,00 81,70 1960,90 

2.3.6. Apsardzes izdevumi         

2.3.7. Transporta uzturēšanas izdevumi         

2.3.8. Komunālie pakalpojumi         

2.3.9. Īre un noma         

2.3.10. Sakaru izdevumi         

2.3.11. Kancelejas preces         

2.3.12. Personāla apmācības         

2.3.13. Juridiskie pakalpojumi         

2.3.14. Vides stāvokĜa kontroles izdevumi 123,71     82,48 

2.3.15. Dienesta komandējumi         

2.3.16. Pārējie izdevumi           

2.3.17. Citi būtiski izdevumi pa posteĦiem         

2.3.18. Ar pakalpojumu lietotāju apkalpošanu saistītie izdevumi x       

2.3.19. Nodevas         

3. Ūdens zudumu izmaksas x x x x 

4. NodokĜi 116,16     147,84 

5. Kredīta procentu maksājumi   114,04 266,09 360,87 0,00 

6. Izmaksas kopā EUR 2043,04 2807,92 3300,98 3756,64 

7. Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums m3 8437 x x x 

8. Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums m3 x 8437 x x 

9. Savākto notekūdeĦu daudzums  m3 x x 7593   

10. Kopējo attīrīto notekūdeĦu daudzums  m3 x x x 7793 

  

Ūdens 
ražošanas 

tarifs 

Ūdens 
piegādes 

tarifs 

NotekūdeĦu 
savākšanas 

tarifs 

NotekūdeĦu 
attīrīšanas 

tarifs *) 
 EUR/m3 0,24215 0,33281 0,43472 0,48203 

  
Ūdensapgādes pakalpojumu 

tarifs Kanalizācijas pakalpojumu tarifs  

 EUR/m3 0,57 0,92 

  Tarifs 

 EUR/m3 1,49 

Valkas novada domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts)                              V.A.Krauklis 
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2.pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 28.aprīļa lēmumam 
(sēdes protokols Nr.4, 8.§) 

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas cenas Ērģemes pagastā vienam iedzīvotājam mēnesī  
savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites mēraparāti,  

ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi. 
 
 

Nr 
p.k. 

Labiekārtotības pakāpe Ūdens 
patēriņa 

normatīvs 
LBN 222-15, 

l/dn 

Ūdensapgādes un 
kanalizācijas 

pakalpojuma cena, 
EUR/cilv.mēn. bez PVN 

1 
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju (vannas vai dušas, 
tualetes ar ūdens novadu) 

175 7.93 

2 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes ar 
ūdens novadu) 

200 9.06 

3 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, 
tualetes ar ūdens novadu) 

200 3.47 

4 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens 
novadu, bet bez vannām vai dušām) 

150 2.60 

5 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai dušām 
un bez tualetes ar ūdens novadu) 

100 1.73 

6 
Ūdens patēriņa cena mājlopu novietnēs uz 
vienu liellopu vai brīvkrāniem ārpus ēkām 

50 0.87 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                                V.A.Krauklis 
 

9.§ 
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Kārķu pagastā 

___________________________________________________________________________ 
(V.Kaņepe, S.Pilskalne) 

 
Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu ir īstenoti nozīmīgi projekti ūdenssaimniecības 

attīstībā Kārķu pagasta Kārķu ciemā. Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā 
1.kārta” ir pabeigts 2012.gadā. Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā 2.kārta” 
ir pabeigts 2014.gadā.  

Kārķu ciema iedzīvotāji tiek nodrošināti ar iespēju pieslēgties jaunajiem tīkliem un izmantot kvalitatīvu 
dzeramo ūdeni kā arī tiek nodrošināti ar centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 10.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 14.punkta 
c) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET 
- nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu ciemā ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0.59 EUR/m3 

bez PVN saskaņā ar 1.pielikumu. 
2. Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu ciemā kanalizācijas pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0.88 EUR/m3 

bez PVN saskaņā ar 1.pielikumu. 
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3. Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu ciemā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu 
iedzīvotājiem 1.47 EUR/m3 bez PVN. 

4. Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu ciemā ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības institūcijām, 
uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.59 EUR/m3 bez PVN. 

5. Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu ciemā kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām, 
uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.88 EUR/m3 bez PVN. 

6. Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu ciemā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu 
pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām - 1.47 
EUR/m3 bez PVN.  

7. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Kārķu pagasta Kārķu ciemā vienam 
cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos, 
saskaņā ar 2.pielikumu. 

8. Apstiprināt cenu kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai attīrīšanas iekārtās – 0.51 EUR/m3 bez PVN. 
9. Uzdot Kārķu pagasta pārvaldes vadītājam brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, dzīvojamo māju 
īpašniekus un komercstruktūru vadītājus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu 
izmaiņām. 

10. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši “Pievienotās vērtības nodokļa likumam”. 
11. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra sēdes 

lēmuma (protokols Nr.1, 16.§) “Par Valkas novada Kārķu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu 
izcenojumu apstiprināšanu” 1.punkta pielikuma 8. un 9.punkts un Valkas novada domes 2015.gada 
30.aprīļa sēdes lēmums (sēdes protokols Nr.6, 31.§) “Par Valkas novada Kārķu pagasta sadzīves 
kanalizācijas un notekūdens pieņemšanas uz attīrīšanu izcenojumu apstiprināšanu” 

12. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs.   
13. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
14. Lēmuma 1.-8.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.jūnijā juridiskām personām. 
15. Lēmuma 1.-8.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.augustā fiziskām personām. 
 

1.pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 28.aprīļa lēmumam 
(sēdes protokols Nr.4, 9.§)  

 
Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Kārķu pagastā (EUR) 

 

  
PosteĦi  

ūdens 
ražošana 

ūdens 
piegāde 

notekūdeĦu 
savākšana  

notekūdeĦu 
attīrīšana  

1. 
PamatlīdzekĜu nolietojums un nemateriālo 
ieguldījumu vērtības norakstījums 2968,41 1054,54 2080,14 637,31 

1.1. PamatlīdzekĜu nolietojums  2968,41 1054,54 2080,14 637,31 

1.1.1. t.sk. ēkas, būves         

1.1.2. iekārtas, mehānismi         

1.1.3. pārējie         

1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums         

2. Ekspluatācijas izmaksas EUR 2662,54 64,43 154,20 3115,81 

2.1. Personāla izmaksas 384,30 42,70 64,05 576,45 

2.1.1. Darba samaksa 310,95 34,55 51,82 466,42 

2.1.2. Sociālās apdrošināšanas izmaksas 73,35 8,15 12,23 110,03 

2.2. Remontu izmaksas 121,86 13,54 20,31 182,80 

2.3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 2156,38 8,19 69,84 2356,56 

2.3.1. 
Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu 
nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita 
komersanta tīkla   x x x 

2.3.2. 
Attīrīšanai novadīto notekūdeĦu izmaksas, ja 
Komersants novada savāktos notekūdeĦus cita 
komersanta tīklā x x x   

2.3.3. 
Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekĜautas 
citur         

2.3.4. Materiālu izmaksas   73,73 8,19 12,29 110,59 

2.3.5. 
Elektroenerăijas, kurināmā, siltumenerăijas, gāzes 
izmaksas 1996,70 0,00 57,55 1860,85 

2.3.6. Apsardzes izdevumi         

2.3.7. Transporta uzturēšanas izdevumi         
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2.3.8. Komunālie pakalpojumi         

2.3.9. Īre un noma         

2.3.10. Sakaru izdevumi 11,57 0,00 0,00 46,28 

2.3.11. Kancelejas preces         

2.3.12. Personāla apmācības         

2.3.13. Juridiskie pakalpojumi         

2.3.14. Vides stāvokĜa kontroles izdevumi 74,38 0,00 0,00 338,84 

2.3.15. Dienesta komandējumi         

2.3.16. Pārējie izdevumi           

2.3.17. Citi būtiski izdevumi pa posteĦiem         

2.3.18. Ar pakalpojumu lietotāju apkalpošanu saistītie izdevumi x       

2.3.19. Nodevas         

3. Ūdens zudumu izmaksas x x x x 

4. NodokĜi 403,45 0,00 0,00 30,37 

5. Kredīta procentu maksājumi   795,79 282,71 557,65 170,85 

6. Izmaksas kopā EUR 6830,19 1401,68 2791,99 3954,34 

7. Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums m3 13884 x x x 

8. Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums m3 x 13884 x x 

9. Savākto notekūdeĦu daudzums  m3 x x 7699   

10. Kopējo attīrīto notekūdeĦu daudzums  m3 x x x 7699 

  

Ūdens 
ražošanas 

tarifs 

Ūdens 
piegādes 

tarifs 

NotekūdeĦu 
savākšanas 

tarifs 

NotekūdeĦu 
attīrīšanas 

tarifs *) 

 EUR/m3 0,49196 0,10096 0,36265 0,51362 

  
Ūdensapgādes 

pakalpojumu tarifs 
Kanalizācijas pakalpojumu 

tarifs  
 EUR/m3 0,59 0,88 
  Tarifs 

 EUR/m3 1,47 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts)                             V.A.Krauklis 
 
 

2.pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 28.aprīļa lēmumam 
(sēdes protokols Nr.4, 9.§) 

 
Ūdensapgādes un kanalizācijas cenas Kārķu pagastā vienam iedzīvotājam mēnesī  

savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites mēraparāti,  
ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi. 

 
Nr 

p.k. 
Labiekārtotības pakāpe Ūdens 

patēriņa 
normatīvs 

LBN 222-15, 
l/dn 

Ūdensapgādes un 
kanalizācijas 

pakalpojuma cena, 
EUR/cilv.mēn. bez PVN 

1 
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju (vannas vai dušas, 
tualetes ar ūdens novadu) 

175 7.82 

2 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes ar 
ūdens novadu) 

200 8.94 

3 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, 
tualetes ar ūdens novadu) 

200 3.59 
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4 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens 
novadu, bet bez vannām vai dušām) 

150 2.69 

5 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai dušām 
un bez tualetes ar ūdens novadu) 

100 1.80 

6 
Ūdens patēriņa cena mājlopu novietnēs uz 
vienu liellopu vai brīvkrāniem ārpus ēkām 

50 0.90 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                                 V.A.Krauklis 
 
 

10.§ 
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Vijciemā pagastā 

___________________________________________________________________________ 
(V.Kaņepe, V.A.Krauklis, V.Šaicāns, A.Cekuls, A.Simulis) 

 
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai Vijciema pagastā, ir nepieciešams noteikt 

šo pakalpojumu cenu. 
Iepriekš ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu maksa tika noteikta 2013.gada 31.janvārī. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 

Nr.5, 11.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 14.punkta 
c) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET 
- nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt Vijciema pagasta Centrā ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0.34 EUR/m3 bez 

PVN saskaņā ar 1. pielikumu. 
2. Apstiprināt Vijciema pagasta Centrā kanalizācijas pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0.63 EUR/m3 bez 

PVN saskaņā ar 1. pielikumu. 
3. Apstiprināt Vijciema pagasta Centrā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu 

iedzīvotājiem 0.97 EUR/m3 bez PVN. 
4. Apstiprināt Vijciema pagasta Centrā ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības institūcijām, 

uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.34 EUR/m3 bez PVN. 
5. Apstiprināt Vijciema pagasta Centrā kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām, 

uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.63 EUR/m3 bez PVN. 
6. Apstiprināt Vijciema pagasta Centrā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu 

pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.97 
EUR/m3 bez PVN. 

7. Apstiprināt Vijciema pagasta Pārupēs ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0.27 EUR/m3 
bez PVN saskaņā ar 2. pielikumu. 

8. Apstiprināt Vijciema pagasta Pārupēs kanalizācijas pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0.52 EUR/m3 bez 
PVN saskaņā ar 2. pielikumu. 

9. Apstiprināt Vijciema pagasta Pārupēs komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu 
iedzīvotājiem 0.79 EUR/m3 bez PVN. 

10. Apstiprināt Vijciema pagasta Pārupēs ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības institūcijām, 
uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.27 EUR/m3 bez PVN. 

11. Apstiprināt Vijciema pagasta Pārupēs kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām, 
uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.52 EUR/m3 bez PVN. 

12. Apstiprināt Vijciema pagasta Pārupēs komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu 
pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.79 
EUR/m3 bez PVN. 

13. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Vijciema pagasta Centrā vienam 
cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos, 
saskaņā ar 3.pielikumu. 

14. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Vijciema pagasta Pārupēs vienam 
cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos, 
saskaņā ar 4.pielikumu. 

15. Apstiprināt cenu kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai attīrīšanas iekārtās – 0.52 EUR/m3 bez PVN. 
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16. Uzdot Vijciema pagasta pārvaldes vadītājam brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, dzīvojamo māju 
īpašniekus un komercstruktūru vadītājus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu 
izmaiņām. 

17. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši “Pievienotās vērtības nodokļa likumam”. 
18. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs.   
19. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
20. Līdz lēmuma 1.-15. punkta spēkā stāšanās brīdim, Vijciema pagasta, Pārupēs apstiprināt iepriekš KS 

“Vijupe” piemēroto tarifu par ūdensapgādes pakalpojumu EUR 0.59 no cilvēka/mēnesī. 
21. Lēmuma 1.-15. punkts stājas spēkā 2016.gada 1.jūnijā juridiskām personām. 
22. Lēmuma 1.-15. punkts stājas spēkā 2016.gada 1.augustā fiziskām personām. 
 

1.pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 28.aprīļa lēmumam 
(sēdes protokols Nr.4, 10.§) 

Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Vijciema pagastā (centrs) (EUR) 

  
PosteĦi  

ūdens 
ražošana 

ūdens 
piegāde 

notekūdeĦu 
savākšana  

notekūdeĦu 
attīrīšana  

1. 
PamatlīdzekĜu nolietojums un nemateriālo 
ieguldījumu vērtības norakstījums 754,20 114,00 1187,04 240,36 

1.1. PamatlīdzekĜu nolietojums  754,20 114,00 1187,04 240,36 

1.1.1. t.sk. ēkas, būves 89,64 114,00 1187,04   

1.1.2. iekārtas, mehānismi 664,56     240,36 

1.1.3. pārējie         

1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums         

2. Ekspluatācijas izmaksas EUR 3622,54 186,10 404,78 7271,00 

2.1. Personāla izmaksas 197,74 21,97 32,96 296,62 

2.1.1. Darba samaksa 160,00 17,78 26,67 240,00 

2.1.2. Sociālās apdrošināšanas izmaksas 37,74 4,19 6,29 56,62 

2.2. Remontu izmaksas 74,38 8,26 12,40 111,57 

2.3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 3350,41 155,87 359,42 6862,81 

2.3.1. 
Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai 
Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta tīkla   x x x 

2.3.2. 
Attīrīšanai novadīto notekūdeĦu izmaksas, ja 
Komersants novada savāktos notekūdeĦus cita 
komersanta tīklā x x x   

2.3.3. Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekĜautas citur         

2.3.4. Materiālu izmaksas   1109,75 123,31 184,96 1664,63 

2.3.5. 
Elektroenerăijas, kurināmā, siltumenerăijas, gāzes 
izmaksas 1758,68 0,00 125,62 4396,69 

2.3.6. Apsardzes izdevumi         

2.3.7. Transporta uzturēšanas izdevumi         

2.3.8. Komunālie pakalpojumi         

2.3.9. Īre un noma         

2.3.10. Sakaru izdevumi 25,29 2,81 4,21 37,93 

2.3.11. Kancelejas preces         

2.3.12. Personāla apmācības         

2.3.13. Juridiskie pakalpojumi         

2.3.14. Vides stāvokĜa kontroles izdevumi 140,50 0,00 0,00 272,73 

2.3.15. Dienesta komandējumi         

2.3.16. Pārējie izdevumi   316,20 29,75 44,63 490,83 

2.3.17. Citi būtiski izdevumi pa posteĦiem         

2.3.18. Ar pakalpojumu lietotāju apkalpošanu saistītie izdevumi x       

2.3.19. Nodevas         

3. Ūdens zudumu izmaksas x x x x 

4. NodokĜi 197,87 0,00 0,00 49,47 

5. Kredīta procentu maksājumi           

6. Izmaksas kopā EUR 4574,61 300,10 1591,82 7560,82 

7. Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums m3 14194 x x x 
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8. Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums m3 x 14194 x x 

9. Savākto notekūdeĦu daudzums  m3 x x 14667   

10. Kopējo attīrīto notekūdeĦu daudzums  m3 x x x 14667 

  

Ūdens 
ražošanas 

tarifs 

Ūdens 
piegādes 

tarifs 

NotekūdeĦu 
savākšanas 

tarifs 

NotekūdeĦu 
attīrīšanas 

tarifs *) 

 EUR/m3 0,32229 0,02114 0,10853 0,51550 

  
Ūdensapgādes 

pakalpojumu tarifs Kanalizācijas pakalpojumu tarifs  

 EUR/m3 0,34 0,62 

  Tarifs 

 EUR/m3 0,97 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                                  V.A.Krauklis 
 

2.pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 28.aprīļa lēmumam 
(sēdes protokols Nr.4, 10.§) 

Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Vijciema pagastā, Pārupes (EUR) 

  
PosteĦi  

ūdens 
ražošana 

ūdens 
piegāde 

notekūdeĦu 
savākšana  

notekūdeĦu 
attīrīšana  

1. 
PamatlīdzekĜu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 
vērtības norakstījums 89,64 114,00 0,00 240,36 

1.1. PamatlīdzekĜu nolietojums  89,64 114,00 0,00 240,36 

1.1.1. t.sk. ēkas, būves 89,64 114,00     

1.1.2. iekārtas, mehānismi       240,36 

1.1.3. pārējie         

1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums         

2. Ekspluatācijas izmaksas EUR 3311,44 186,10 0,00 7271,00 

2.1. Personāla izmaksas 197,74 21,97 0,00 296,62 

2.1.1. Darba samaksa 160,00 17,78   240,00 

2.1.2. Sociālās apdrošināšanas izmaksas 37,74 4,19 0,00 56,62 

2.2. Remontu izmaksas 74,38 8,26   111,57 

2.3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 3039,31 155,87 0,00 6862,81 

2.3.1. 
Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai 
Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta tīkla   x x x 

2.3.2. 
Attīrīšanai novadīto notekūdeĦu izmaksas, ja Komersants 
novada savāktos notekūdeĦus cita komersanta tīklā x x x   

2.3.3. Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekĜautas citur         

2.3.4. Materiālu izmaksas   1109,75 123,31   1664,63 

2.3.5. 
Elektroenerăijas, kurināmā, siltumenerăijas, gāzes 
izmaksas 1447,58 0,00   4396,69 

2.3.6. Apsardzes izdevumi         

2.3.7. Transporta uzturēšanas izdevumi         

2.3.8. Komunālie pakalpojumi         

2.3.9. Īre un noma         

2.3.10. Sakaru izdevumi 25,29 2,81   37,93 

2.3.11. Kancelejas preces         

2.3.12. Personāla apmācības         

2.3.13. Juridiskie pakalpojumi         

2.3.14. Vides stāvokĜa kontroles izdevumi 140,50 0,00   272,73 

2.3.15. Dienesta komandējumi         

2.3.16. Pārējie izdevumi   316,20 29,75   490,83 

2.3.17. Citi būtiski izdevumi pa posteĦiem         

2.3.18. Ar pakalpojumu lietotāju apkalpošanu saistītie izdevumi x       

2.3.19. Nodevas         

3. Ūdens zudumu izmaksas x x x x 
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4. NodokĜi 197,87 0,00 0,00 49,47 

5. Kredīta procentu maksājumi           

6. Izmaksas kopā EUR 3598,95 300,10 0,00 7560,82 

7. Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums m3 14194 x x x 

8. Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums m3 x 14194 x x 

9. Savākto notekūdeĦu daudzums  m3 x x 14667   

10. Kopējo attīrīto notekūdeĦu daudzums  m3 x x x 14667 

  

Ūdens 
ražošanas 

tarifs 

Ūdens 
piegādes 

tarifs 

NotekūdeĦu 
savākšanas 

tarifs 
NotekūdeĦu 

attīrīšanas tarifs *) 

 EUR/m3 0,25355 0,02114 0,00000 0,51550 

  
Ūdensapgādes 

pakalpojumu tarifs Kanalizācijas pakalpojumu tarifs  

 EUR/m3 0,27 0,52 

  Tarifs 

 EUR/m3 0,79 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                                 V.A.Krauklis 
 
 

3.pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 28.aprīļa lēmumam 
(sēdes protokols Nr.4, 10.§) 

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas cenas Vijciema pagasta Centrā vienam iedzīvotājam mēnesī 
savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites mēraparāti,  

ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi. 
 
 

Nr 
p.k. 

Labiekārtotības pakāpe Ūdens 
patēriņa 

normatīvs 
LBN 222-15, 

l/dn 

Ūdensapgādes un 
kanalizācijas 

pakalpojuma cena, 
EUR/cilv.mēn. bez PVN 

1 
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju (vannas vai dušas, 
tualetes ar ūdens novadu) 

175 5.16 

2 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes ar 
ūdens novadu) 

200 5.90 

3 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, 
tualetes ar ūdens novadu) 

200 2.07 

4 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens 
novadu, bet bez vannām vai dušām) 

150 1.55 

5 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai dušām 
un bez tualetes ar ūdens novadu) 

100 1.04 

6 
Ūdens patēriņa cena mājlopu novietnēs uz 
vienu liellopu vai brīvkrāniem ārpus ēkām 

50 0.52 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                                V.A.Krauklis 
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4.pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 28.aprīļa lēmumam 
(sēdes protokols Nr.4, 10.§) 

Ūdensapgādes un kanalizācijas cenas Vijciema pagasta Pārupēs vienam iedzīvotājam mēnesī 
savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites mēraparāti,  

ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi. 
 
 

Nr 
p.k. 

Labiekārtotības pakāpe Ūdens 
patēriņa 

normatīvs 
LBN 222-15, 

l/dn 

Ūdensapgādes un 
kanalizācijas 

pakalpojuma cena, 
EUR/cilv.mēn. bez PVN 

1 
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju (vannas vai dušas, 
tualetes ar ūdens novadu) 

175 4.21 

2 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes ar 
ūdens novadu) 

200 4.81 

3 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, 
tualetes ar ūdens novadu) 

200 1.64 

4 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens 
novadu, bet bez vannām vai dušām) 

150 1.23 

5 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai dušām 
un bez tualetes ar ūdens novadu) 

100 0.82 

6 Ūdens patēriņa cena mājlopu novietnēs uz 
vienu liellopu vai brīvkrāniem ārpus ēkām 50 0.41 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                              V.A.Krauklis 
 
 

11.§ 
Par projekta “Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā”  

izstrādi un līdzfinansēšanu 
___________________________________________________________________________ 

(G.Smane, V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa) 
 

Valkas novada dome izstrādā projektu “Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā”, 
iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.2. 
rīcībai "Saturīga brīvā laika pavadīšana". 

Projekta ietvaros plānots: Izremontēt  3 telpas Mierkalna tautas namā, lai nodrošinātu telpas šūšanas 
pulciņam un aušanas pulciņam, un garšu laboratorijas izveidei. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 16904,00, no kura 90% no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums 
un 10% Valkas novada domes līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 12.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt projekta “Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā” izstrādi, iesniegšanai 

biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 
projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
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„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.2. 
rīcībai "Saturīga brīvā laika pavadīšana". 

2. Ja projekta tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 
10% vai EUR 1690,40 (viens tūkstotis seši simti deviņdesmiteuro 40 centi) apmērā no kopējām 
attiecināmajām izmaksām EUR 16904,00 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti četrieuro). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

12.§ 
Par projekta “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” izstrādi un līdzfinansēšanu 
___________________________________________________________________________ 

(G.Smane, V.A.Krauklis, V.Šaicāns) 
 

Valkas novada dome izstrādā projektu “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā”, iesniegšanai 
biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu 
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadamapakšpasākuma 19.2. „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.2. rīcībai "Saturīga brīvā 
laika pavadīšana". 

Projekta ietvaros ir plānots labiekārtot aktīvā laika pavadīšanas laukumu bērniem, uzstādot tīkla  - 
piramīdu  Vijciema pagastā.  

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 5024,00, no kurām 90% no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums 
un 10 % Valkas novada domes līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 13.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt projekta “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” izstrādi, iesniegšanai biedrības „Lauku 

partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.2. rīcībai "Saturīga brīvā laika 
pavadīšana". 

2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 
10% vai EUR 502,40 (pieci simti divi euro40 centi) apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 
5024,00 (pieci tūkstoši divdesmit četri euro). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

13.§ 
Par projekta “Tiltiņa atjaunošana Lugažu muižas parkā Valkas pagastā” 

izstrādi un līdzfinansēšanu 
___________________________________________________________________________ 

(G.Smane) 
 

Valkas novada dome izstrādā projektu “Tiltiņa atjaunošana Lugažu muižas parkā Valkas pagastā”, 
iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.1. 
rīcībai "Vides sakārtošana". 

Projekta ietvaros ir plānota Lugažu muižas parka teritorijā esošā tiltiņa atjaunošana. Ir izstrādāts 
atjaunošanas vienkāršotais projekts un sastādīta veicamo darbu tāme. Projekta kopējās plānotās izmaksas 
ir EUR 14929,86, no kura 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% Valkas novada domes 
līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 14.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt projekta “Tiltiņa atjaunošana Lugažu muižas parkā Valkas pagastā” izstrādi, iesniegšanai 

biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 
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projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.1. 
rīcībai "Vides sakārtošana". 

2. Ja projekta tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 
10% vai EUR 1492,99 (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit divi euro99centi) apmērā no kopējām 
attiecināmajām izmaksām EUR 14929,86 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi 
euro86centi). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

14.§ 
Par projekta “Esi kustīgs un lustīgs Valkā” līdzfinansējuma nodrošināšanu 

___________________________________________________________________________ 
(T.Simtiņš) 

 
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no biedrības “Jauniešu klubs “Pēda”” ar lūgumu 

atbalstīt un līdzfinansēt biedrības projektu “Esi kustīgs un lustīgs Valkā” EUR 1642,21 apmērā, kas ir 
10% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām. Projekts tiks iesniegts biedrības „Lauku partnerība 
Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020.gada apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”. 

Projekta ietvaros paredzēts izveidot āra trenažieru laukumu Valkas pilsētā, Ausekļa ielā 9. Āra 
trenažiera laukums paredzēts dažādām vecuma un dažādas sagatavotības grupām, kā arī ar trenažieriem 
varēs nodarbināt dažādas muskuļu grupas. Trenažieru laukums tiks noklāts ar gumijotu virsmu, kas 
samazina traumu risku kritiena gadījumā. Laukumā paredzēti pieci dažādi trenažieri dažādām muskuļu 
grupām, pievilkšanās stienis trīs dažādos augstumos, līdztekas, divi soliņi un neliels bērnu rotaļu laukums. 
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 16422,12, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 
Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 15.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt biedrības “Jauniešu klubs “Pēda”” projekta pieteikumu “Esi kustīgs un lustīgs Valkā”, kas 

ir izstrādāts iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020.gada apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 
2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 16422,12 (sešpadsmit tūkstoši 
četri simti divdesmit divi euro 12 centi), kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 
Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums. 

2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām 
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1642,21 (viens tūkstotis seši simti četrdesmit divi euro 21 cents). 

3. Noslēgt Zemes nomas līgumu ar biedrību “Jauniešu klubs “Pēda””, par daļu no zemes gabala Valkas 
novadā, Valkā, Ausekļa 9, kadastra apzīmējums 9401 008 0217. Noteikt līgumu ar termiņu uz 7 gadiem. 
Nepieciešamā nomas platība tiks precizēta pirms nomas līguma noslēgšanas, iezīmējot to zemes 
robežu plānā un pievienojot Nomas līgumā kā neatņemamu tā sastāvdaļu. 

4. Gadījumā, ja projekts netiek apstiprināts, lauzt nomas līgumu. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

15.§ 
Par projekta “Tautas tērpu iegāde un karoga izveidošana  

Valkas pagasta VPDK “Spriņģi”” izstrādi un līdzfinansēšanu 
___________________________________________________________________________ 

(I.Aleksejeva) 
 

Biedrība “Spriņģi” izstrādā projektu “Tautastērpu iegāde un karoga izveidošana Valkas pagasta 
VPDK “Spriņģi””, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” izsludinātajā vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides 
veidošana 2.3. rīcībai "Kultūras un tradīciju kopšana". 
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Projekta ietvaros ir plānots iegādāties Valkas novada tautastērpu komplektus 12 pāriem un kolektīva 
karoga izveide un iegāde. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 9100,76, no kurām 90% no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) līdzfinansējums un 10% Valkas novada domes līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 16.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt projekta “Tautastērpu iegāde un karoga izveidošana Valkas pagasta VPDK “Spriņģi”” 

izstrādi, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas 
dzīves vides veidošana 2.3. rīcībai "Kultūras un tradīciju kopšana". 

2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 
10% vai EUR 910,08 (deviņi simti desmit euro 08 centi) apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām 
EUR 9100,76 (deviņi tūkstoši viens simts euro 76 centi). 

3. Noslēgt telpu nomas līgumu ar Biedrību “Spriņģi” par telpām Valkas novadā, Valkas pagastā, Lugaži, 
“Lugažu muiža” un noteikt līgumu ar termiņu uz 7 gadiem.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 

16.§ 
Par projekta “Valkas pilsētas meža parka teritorijas labiekārtošana”  

līdzfinansējuma nodrošināšanu 
___________________________________________________________________________ 

(T.Simtiņš) 
 

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no biedrības “Latvijas-Igaunijas institūts” ar lūgumu 
atbalstīt un līdzfinansēt biedrības projektu “Valkas pilsētas meža parka teritorijas labiekārtošana” EUR 
2171,95apmērā, kas ir 10% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām. Projekts tiks iesniegts 
biedrības „Lauku partnerība “Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu 
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gada apakšpasākuma 19.2. „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.1. “Vides sakārtošana”. 

Projekta ietvaros ir paredzēts sakārtot Valkas meža parka daļu apkārt dīķiem Ausekļa ielā 7, uzstādot 
vidē iederīgu un pieskaņotu lapeni dīķu pussalā, izveidot tiltiņu pāri dīķim, lai varētu nonākt uz pussalas pie 
lapenes, nobruģēt esošo taku no Rūjienas ielas ietves līdz tiltiņam, lai iedzīvotāji ar kustību traucējumiem 
un invaliditāti varētu brīvi izmantot labiekārtoto teritoriju, un uzstādīt trīs soliņus ar atkritumu urnām. Projekta 
kopējās izmaksas ir EUR 21719,50, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas 
Savienības ELFLA līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 17.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt biedrības “Latvijas-Igaunijas institūts” projekta pieteikumu “Valkas pilsētas meža parka 

teritorijas labiekārtošana”, kas ir izstrādāts iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas projektu 
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gada apakšpasākuma 19.2. „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.1. “Vides sakārtošana”. Projekta kopējās izmaksas ir 
EUR21719,50 (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņpadsmit euro 50 centi), kur 90% no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums. 

2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām 
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 2171,95 (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit viens euro 95 centi). 

3. Noslēgt Zemes nomas līgumu ar biedrību “Latvijas-Igaunijas institūts”, par daļu no zemes gabala Valkas 
novadā, Valkā, Ausekļa ielā 7, kadastra apzīmējums 9401 008 0215. Noteikt līgumu ar termiņu uz 7 
gadiem. Nepieciešamā nomas platība tiks precizēta pirms nomas līguma noslēgšanas, iezīmējot to 
zemes robežu plānā un pievienojot Nomas līgumā kā neatņemamu tā sastāvdaļu. 

4. Gadījumā, ja projekts netiek apstiprināts, lauzt nomas līgumu. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
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17.§ 
Par projekta “Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošana”  

līdzfinansējuma nodrošināšanu 
___________________________________________________________________________ 

(T.Simtiņš) 
 

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no biedrības “Turnava” ar lūgumu atbalstīt un 
līdzfinansēt biedrības projektu “Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošana” EUR 
3000,00apmērā, kas ir 10% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām. Projekts tiks iesniegts 
biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu 
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gada apakšpasākuma 19.2. „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”. 

Projekta ietvaros plānots labiekārtot un sakārtot sporta infrastruktūru Ērģemes pagastā. Projekta 
ietvaros plānotas šādas aktivitātes: izveidot skrejceļu un ieskrējiena zonu tāllēkšanai ar sintētisko sporta 
segumu, izveidot tāllēkšanas bedri, izlīdzināt futbola laukumu un uzstādīt divus soliņus ar atkritumu urnām. 
Projekta kopējās izmaksas ir EUR30 000,00, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 
Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 18.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt biedrības “Turnava” projekta pieteikumu “Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras 

labiekārtošana”, kas ir izstrādāts iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gada apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 30 000,00 
(trīsdesmit tūkstoši euro), kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības 
ELFLA līdzfinansējums. 

2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām 
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro). 

3. Noslēgt Zemes nomas līgumu ar biedrību “Turnava”, par daļu no zemes gabala Valkas novadā, Ērģemē, 
“Ērģemes skola”, kadastra apzīmējums 9452 008 0241. Noteikt līgumu ar termiņu uz 7 gadiem. 
Nepieciešamā nomas platība tiks precizēta pirms nomas līguma noslēgšanas, iezīmējot to zemes 
robežu plānā un pievienojot Nomas līgumā kā neatņemamu tā sastāvdaļu. 

4. Gadījumā, ja projekts netiek apstiprināts, lauzt nomas līgumu. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

18.§ 
Par projekta “Velo aktīva dzīvesveida veicināšanu Valkas novadā” izstrādi un līdzfinansēšanu 

___________________________________________________________________________ 
(I.Aleksejeva) 

 
Biedrība “Atbalsts Valkai” izstrādā projektu “Velo aktīva dzīvesveida veicināšana Valkas 

novadā”, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.2. 
rīcībai "Saturīga brīvā laika pavadīšana". 

Projekta ietvaros ir plānota velosipēdu iegāde Valkas novada iedzīvotājiem bezmaksas izmantošanai. 
Velosipēdi būs pieejami dažādos izmēros, dažādām vecuma grupām, piemērojot individuāli atbilstošāko 
variantu. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 9958,66, no kura 90% no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
līdzfinansējums un 10% Valkas novada domes līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 19.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt projekta “Velo aktīva dzīvesveida veicināšana Valkas novadā” izstrādi, iesniegšanai 

biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 
projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
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„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.2. 
rīcībai "Saturīga brīvā laika pavadīšana". 

2. Ja projekta tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 
10% vai EUR 995,87 (deviņi simti deviņdesmit pieci euro 87 centi) apmērā no kopējām attiecināmajām 
izmaksām EUR 9958,66 (deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro 66 centi). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

19.§ 
Par projekta “Bērnu rotaļu laukuma 5-12 gadu vecuma bērniem izveide”  

izstrādi un līdzfinansēšanu 
___________________________________________________________________________ 

(I.Aleksejeva) 
 

Biedrība “Atbalsts Valkas ģimenēm” izstrādā projektu “Bērnu rotaļu laukuma 5-12 gadu vecuma 
bērniem izveide”, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” izsludinātajā vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides 
veidošana 2.2. rīcībai "Saturīga brīvā laika pavadīšana". 

Projekta ietvaros ir plānots iegādāties rotaļu laukuma konstrukciju kompleksu un batutu. Projekta 
kopējās plānotās izmaksas ir EUR 19999,98, no kurām 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 
ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% 
Valkas novada domes līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 20.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt projekta “Bērnu rotaļu laukuma 5-12 gadu vecuma bērniem izveide” izstrādi, iesniegšanai 

biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 
projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.2. 
rīcībai "Saturīga brīvā laika pavadīšana". 

2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 
10% vai EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro)apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 19999,98 
(deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 98centi). 

3. Noslēgt Zemes nomas līgumu ar biedrību “Atbalsts Valkas ģimenēm”, par daļu no zemes gabala Valkas 
novadā, Valkā, Ausekļa ielā 44, kadastra apzīmējums 94010080435. Noteikt līgumu ar termiņu uz 7 
gadiem. Nepieciešamā nomas platība tiks precizēta pirms nomas līguma noslēgšanas, iezīmējot to 
zemes robežu plānā un pievienojot Nomas līgumā kā neatņemamu tā sastāvdaļu. 

4. Gadījumā, ja projekts netiek apstiprināts, lauzt nomas līgumu. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

20.§ 
Par projekta “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim”  

izstrādi un līdzfinansēšanu 
___________________________________________________________________________ 

(I.Aleksejeva) 
 

Biedrība “Atbalsts Valkai” izstrādā projektu “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu 
korim”, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3. 
rīcībai "Kultūras un tradīciju kopšana". 

Projekta ietvaros ir plānota 30 tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim. Projekta kopējās 
plānotās izmaksas ir EUR 2580,00, no kurām 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% 
Valkas novada domes līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 21.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
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– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt projekta “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” izstrādi, iesniegšanai 

biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 
projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3. 
rīcībai "Kultūras un tradīciju kopšana". 

2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 
10% vai EUR 258,00 (divi simti piecdesmit astoņi euro) apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām 
EUR 2580,00 (divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

21.§ 
Par projekta “Vingrošanas un sporta inventāra iegāde Valkas pagastā”  

līdzfinansēšanu 
___________________________________________________________________________ 

(G.Smane) 
 

Valkas novada dome ir saņēmusi biedrības “Traktorciems” valdes priekšsēdētājas A.Andrējevas – 
Empeles iesniegumu par līdzfinansējumu biedrības izstrādātajam projektam “Vingrošanas un sporta 
inventāra iegāde Valkas pagastā”, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā 
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas 
dzīves vides veidošana 2.2. rīcībai "Saturīga brīvā laika pavadīšana". 

Projekta ietvaros plānots iegādāties vingrošanas inventāru (vingrošanas paklājiņus, vingrošanas 
bumbas, hanteles, vingrinājumu lentas, lecamauklas, Step platformas) Lugažu muižas vingrošanas 
nodarbību pilnveidošanai un sporta inventāru (futbola vārtu tīklus) Lugažu un Sēļu ciemiem. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 3000,00 un 90% no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums 
un biedrība lūdz Valkas novada domes līdzfinansējumu 10% apmērā. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 22.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Ja biedrības “Traktorciems” projekta iesniegums “Vingrošanas un sporta inventāra iegāde Valkas 

pagastā” tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 
10% vai EUR 300,00 (trīs simti euro) apmērā no kopējām projekta izmaksām EUR 3000,00 (trīs tūkstoši 
euro). Projekts tiks iesniegts biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas 
dzīves vides veidošana 2.2. rīcībā "Saturīga brīvā laika pavadīšana". 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

22.§ 
Par projekta “Dziedāsim latviskos tērpos” izstrādi un līdzfinansēšanu 

___________________________________________________________________________ 
(I.Aleksejeva) 

 
Biedrība “Radošā grupa “Lugaži”” izstrādā projektu “Dziedāsim latviskos tērpos”, iesniegšanai 

biedrības „Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu 
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3. rīcībai "Kultūras un 
tradīciju kopšana". 

Projekta ietvaros ir plānots iegādāties Valkas novada tautastērpu komplektus 5.-9.klašu Valkas novada  
meiteņu kora dziedātājām. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 15132,91, no kurām 90% no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) līdzfinansējums un 10% Valkas novada domes līdzfinansējums. 
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Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 23.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt projekta “Dziedāsim latviskos tērpos” izstrādi, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība 

Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3. rīcībai "Kultūras un tradīciju 
kopšana". 

2. Ja projekta tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 
10% vai EUR 1513,29 (viens tūkstotis pieci simti trīspadsmit euro 29 centi) apmērā no kopējām 
attiecināmajām izmaksām EUR 15132,91 (piecpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro91cents). 

3. Noslēgt telpu nomas līgumu ar biedrību “Radošā grupa “Lugaži”” par telpām Valkas novadā, Valkā, 
Semināra ielā 27, BJC “Mice”. Noteikt līgumu ar termiņu uz 7 gadiem. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

23.§ 
Par projekta “Perkusiju un ģitāras nodarbību aprīkojums” izstrādi un līdzfinansēšanu 

___________________________________________________________________________ 
(I.Aleksejeva) 

 
Biedrība “Radošā grupa “Lugaži”” izstrādā projektu “Perkusiju un ģitāras nodarbību 

aprīkojums”, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” izsludinātajā vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides 
veidošana 2.3. rīcībai "Kultūras un tradīciju kopšana". 

Projekta ietvaros ir plānots izveidot Valkas novada BJC “Mice” perkusiju un ģitāras pulciņu. Šis projekts 
dos iespēju piedāvāt apgūt perkusijas un ģitāras spēli gan bērniem, gan pieaugušajiem. Projekta kopējās 
plānotās izmaksas ir EUR 2833,70, no kurām 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10 % 
Valkas novada domes līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 24.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt projekta “Perkusiju un ģitāras nodarbību aprīkojums” izstrādi, iesniegšanai biedrības 

„Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu 
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3. rīcībai 
"Kultūras un tradīciju kopšana". 

2. Ja projekta tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 
10% vai EUR 283,37 (divi simti astoņdesmit trīs euro 37 centi) apmērā no kopējām attiecināmajām 
izmaksām EUR 2833,70 (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs euro 70 centi). 

3. Noslēgt telpu nomas līgumu ar biedrību “Radošā grupa “Lugaži”” par telpām Valkas novadā, Valkā, 
Semināra ielā 27, BJC “Mice”. Noteikt līgumu ar termiņu uz 7 gadiem. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

24.§ 
Par projekta “Šūšanas un tekstila klases aprīkojums” izstrādi un līdzfinansēšanu 

___________________________________________________________________________ 
(I.Aleksejeva) 

 
Biedrība “Radošā grupa “Lugaži”” izstrādā projektu “Šūšanas un tekstila klases aprīkojums”, 

iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.2. 
rīcībai "Saturīga brīvā laika pavadīšana". 
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Projekta ietvaros ir paredzēts papildināt Valkas novada BJC “Mice” šūšanas klases aprīkojumu. Šis 
projekts dos iespēju no 1.klases līdz 12.klasei apgūt šūšanas un tekstila nodarbības iemaņas, kā arī 
pieaugušajiem apgūt šūšanas, modelēšanas un tekstila nodarbības. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 
EUR 2893,50, no kurām 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10 % Valkas novada domes 
līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 25.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt projekta “Šūšanas un tekstila klases aprīkojums” izstrādi, iesniegšanai biedrības „Lauku 

partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.2. rīcībai "Saturīga 
brīvā laika pavadīšana". 

2. Ja projekta tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 
10% vai EUR 289,35 (divi simti astoņdesmit deviņi euro 35 centi) apmērā no kopējām attiecināmajām 
izmaksām EUR 2893,50 (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs euro 50 centi). 

3. Noslēgt telpu nomas līgumu ar biedrību “Radošā grupa “Lugaži”” par telpām Valkas novadā, Valkā, 
Semināra ielā 27, BJC “Mice”. Noteikt līgumu ar termiņu uz 7 gadiem. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

25.§ 
Par projekta “LEGO un LEGO robotikas nodarbības klases aprīkojums”  

izstrādi un līdzfinansēšanu 
___________________________________________________________________________ 

(I.Aleksejeva) 
 

Biedrība “Radošā grupa “Lugaži”” izstrādā projektu “LEGO un LEGO robotikas nodarbības 
klases aprīkojums”, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” izsludinātajā vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas 
dzīves vides veidošana 2.2. rīcībai "Saturīga brīvā laika pavadīšana". 

Projekta ietvaros ir plānots izveidot BJC “Mice” LEGO un LEGO robotikas pulciņu. Šis projekts dos 
iespēju izveidot un piedāvāt nodarbības no 1.klases līdz 12.klasei LEGO un LEGO robotikas jomā. 
Mazajiem tiks izveidots LEGO rotaļu pulciņš un lielākajiem jau nodarbības LEGO robotikas jomā, kā arī 
pieaugušajiem interesentiem apgūt robotiku. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 7611,25, no kurām 
90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10 % Valkas novada domes līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 26.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt projekta “LEGO un LEGO robotikas nodarbības klases aprīkojums” izstrādi, iesniegšanai 

biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 
projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.2. 
rīcībai "Saturīga brīvā laika pavadīšana". 

2. Ja projekta tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 
10% vai EUR 761,13 (septiņi simti sešdesmit viens euro 13 centi) apmērā no kopējām attiecināmajām 
izmaksām EUR 7611,25 (septiņi tūkstoši seši simti vienpadsmit euro 25 centi). 

3. Noslēgt telpu nomas līgumu ar biedrību “Radošā grupa “Lugaži”” par telpām Valkas novadā, Valkā, 
Semināra ielā 27, BJC “Mice”. Noteikt līgumu ar termiņu uz 7 gadiem. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
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26.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 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; 
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 27.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, S.Kuncevičs), PRET – 3 deputāti 
(V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe), ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets”” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas 

novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
6. 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 28.aprīlī           Nr.9 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Valkas novada domes 
2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr.4, 26.§) 
 

Grozījumi 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). 

 
 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis 
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1.pielikums pie Valkas novada domes 
2016.gada 28.aprīļa 

saistošiem noteikumiem Nr.9 
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Valkas novada domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                               V.A.Krauklis 
 
 

2.pielikums pie Valkas novada domes 
2016.gada 28.aprīļa 

saistošiem noteikumiem Nr.9 
 

Paskaidrojuma raksts Valkas novada  domes saistošajiem noteikumiem  
Nr.9 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Valkas novada domes 

2016.gada pamatbudžets”. 
 

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; 
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām; 

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

grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielinājums EUR 24658.-. 
1.1. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par EUR 13930,-, tajā skaitā: 

• Finansējums projektam „Zivju resursu pavairošana un atražošana” EUR 3080.-, 
• Finansējums no VKKF Valkas novadpētniecības muzejam pastāvīgās ekspozīcijas “Valka 

Latvijas neatkarības idejas šūpulis” izveidei EUR 10850.-; 
       1.2.Pārējie ieņēmumi palielināti par EUR 10728.-. 
2. Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām 
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 24658.-.  

2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi samazināti par EUR 11317.-, tajā skaitā 
samazināti izdevumi: 

 
• Valkas novada domei EUR 10500.-; 
• Kārķu pagasta pārvaldei EUR 817.-; 
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2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 3080,- projekta “Zivju resursu pavairošana 
un atražošana”. 

 
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 13000,- 

Siltumapgādes nodaļai PVN nodokļa atmaksai; 
 

2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 14385.-, tajā skaitā : 
• Valkas novadpētniecības muzejam EUR 10850.-; 
• Pārējā kultūrai EUR 2000.-; 
• Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļai EUR 1535.- 

 
2.5.   Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 5510.-,tajā skaitā: 

• Bērnu jaunatnes sporta skolai 2015.gada decembrī izpildīto darbu PVN apmaksai EUR 
3310.-, 

• Valkas PII “Pasaciņa” telpu remontam EUR 1500,-; 
• Valkas pamatskolai pasākuma izdevumiem EUR 400.-; 

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 300,-.  
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                   V.A.Krauklis 
 

27.§ 
Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt  

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu 
___________________________________________________________________________ 

(L.Engere, V.A.Krauklis, A.Sjademe) 
 

Meliorācijas likuma 1.panta 51.punkts nosaka, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēma ir koplietošanas meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijas 
plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu teritorijās, infrastruktūras objektos 
(ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos); 22.panta pirmā daļa nosaka, ka lēmumu 
par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu piešķiršanu pašvaldība pieņem kā 
administratīvo aktu; 221.pants nosaka, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 
būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. 
Pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas būvniecībā, ekspluatācijā un 
uzturēšanā. 

Meliorācijas likuma 222.panta pirmajā daļā noteikts, ka „Lēmumu par pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu. Pirms 
lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, 
kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma”. 

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 “Lauksaimniecības 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. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 28.§) un to, ka, piešķirot statusu būtu iespējams veidot vienotu novadgrāvju apsaimniekošanas un 
ekspluatācijas sistēmu, nodrošinot teritorijas sakārtošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 2.punktu, Meliorācijas likuma 1.panta 5¹.punktu, 221.pantu, 222.panta pirmo daļu un 
29.pantu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET 
- nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt ieceri noteikt pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvju statusu Meliorācijas sistēmai 

Valkas novada Valkas pagastā “Ķeizarpurvs – Pedele”.  
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2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai līdz 2016.gada 1.jūnijam veikt darbības, lai apzinātu tos zemes 
īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru zemes robežās atradīsies pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas, lai noskaidrotu viņu viedokli, izvēloties atbilstošu informēšanas procedūru. 

3. Līdz 2016.gada 1.jūlijam apkopot un izvērtēt no zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem 
saņemtos viedokļus un sagatavot priekšlikumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas statusa piešķiršanu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Pielikums  
Valkas novada domes  

2016. gada 28.aprīļa  
lēmumam (prot. Nr.4, 27.§) 

 Koplietošanas meliorācijas sistēmas “Ķeizarpurvs – Pedele” 
Valkas pagastā 

IZVIETOJUMA SHĒMA 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis  
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28.§ 
Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā atsavināšanu mutiskā izsolē 

___________________________________________________________________________ 
(V.Zariņš, V.A.Krauklis, V.Šaicāns, A.Sjademe) 

 
Valkas novada dome 2016.gada 25.februārī pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 

31, Valkā atsavināšanu” (protokols Nr.2, 13.§), ar kuru nolēma uzsākt nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 
31, Valkā, Valkas novadā, kas sastāv no biroja ēkas ar apbūves laukumu 1740 m² un kopējo ēkas platību 
2386,7 m² un palīgbūves, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0377, platība 35294 m² 
atsavināšanu. Ņemot vērā minēto lēmumu, tika pasūtīts nekustamā īpašuma vērtējums. Aptaujājot trīs 
pretendentus, par vērtētāju tika izraudzīta SIA “INTERBALTIJA”, reģ.Nr.40003518352. 

Saskaņā ar SIA “INTERBALTIJA” 2016.gada 29.marta Īpašuma novērtējumu nekustamā īpašuma, kas 
atrodas Valkas novadā, Valkas pilsētā, Rūjienas ielā 31, 2010.gada 10.martā visvairāk iespējamā tirgus 
vērtība ir EUR 279 500,-. 

Nekustamais īpašums Valkas novadā, Valkas pilsētā, Rūjienas ielā 31 ir Valkas novada domes 
īpašums, ko apliecina ieraksts Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Valkas pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījums Nr.150. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pants nosaka, ka pašvaldības nekustamo mantu 
var atsavināt: pārdodot izsolē, pārdodot par brīvu cenu, apmainot pret citu mantu, ieguldot 
kapitālsabiedrības pamatkapitālā; nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu; nododot bez atlīdzības. 
Likumā norādīts, ka pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus 
mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai minētajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Apspriežot jautājumu par rīcību ar minēto nekustamo īpašumu, Finanšu komiteja pēc diskusijām nolemj 
iekļaut nekustamā īpašuma nosacītajā cenā arī izmaksas par nekustamā īpašuma novērtējumu, kas ir EUR 
520,30 un, noapaļojot, īpašumu nodot izsolē ar sākumcenu EUR 280 000,- (divi simti astoņdesmit tūkstoši 
euro). 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes 

protokols Nr.5, 29.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma5.panta 5.daļu, 
8.panta otro, trešo, sesto un septīto daļu; 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu un 7.panta pirmo daļu un likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Kuncevičs), PRET – 3 deputāti (V.Šaicāns, 
A.Gailis, A.Sjademe), ATTURAS – 1 deputāts (S.Pilskalne),  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošonekustamo īpašumu Rūjienas ielā 

31, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 008 0377. 
2. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam Rūjienas ielā 31, Valkā, 

Valkas novadā: 
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena EUR 280 000,- (divi simti astoņdesmit tūkstoši euro) 
2.2. nodrošinājuma apmēru EUR 28 000,- (divdesmit astoņi tūkstoši euro); 
2.3. atsavināšanas izsoles soli EUR 5000,- (pieci tūkstoši euro); 
2.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 (trīsdesmit euro). 

3. Apstiprināt šī lēmuma 2.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu. 
4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2016.gada 10.jūnijā plkst. 10:00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva 

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

Vēstnesis”, laikrakstā „Ziemeļlatvija”, kā arī mājas lapā www.valka.lv. 
 

Pielikums  
Valkas novada domes  

2016. gada 28.aprīļa  
lēmumam (prot. Nr.4, 28.§) 

 
Nekustamā īpašuma  

Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā 
IZSOLES N OTEIKUMI 

 
I. Vispārīgie noteikumi 

1. Izsoles pamatojums – Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmums „ Par nekustamā īpašuma 
Rūjienas ielā 31, Valkā atsavināšanu mutiskā izsolē ” (prot. Nr.4, 28.§.). 

2. Izsoles rīkotājs – Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisija, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701. 

3. Izsoles mērķis – atsavināt nekustamo īpašumu –– Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā (turpmāk – 
Objekts), mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 
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4. Dalībnieks maksā reģistrācijas maksu – 30,00 euro (trīsdesmit euro). Papildus dalības maksai 
dalībnieks maksā nodrošinājumu EUR 28 000,- (divdesmit astoņi tūkstoši euro). 

5. Pirmais un turpmākie solīšanas soļi: 5000,- euro (pieci tūkstoši euro). 
6. Visi maksājumi ir veicami euro, Valkas novada domes reģ. Nr.90009114839, Norēķinu kontā 

LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X. 
7. Izsoles sākumcena - EUR 280 000,- (divi simti astoņdesmit tūkstoši euro). 
8. Informācija par nekustamo īpašumu: 

 
8.1. Nekustamā īpašuma adrese Rūjienas iela 31, Valka, Valkas novads 
8.2. Kadastra numurs 9401 008 0377 
8.3. Nekustamā īpašuma sastāvs Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0193, platība 

3,5294 ha, uz tā esošās būves ar kadastra apzīmējumu 9401 008 
0377 001; 9401 008 0377 002; 9401 008 0377 003; 9401 008 
0377 004; 9401 008 0377 005. 

8.4.  Īpašnieks Valkas novada dome, reģ.Nr.90009114839, juridiskā adrese: 
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701 

8.5. Apgrūtinājumi 1) Stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu 
0,0707 ha; 

2) Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – 
sarkanā līnija 3,519 ha; 

3) Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes 
elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju 0,0276 
ha; 

4) Biosfēras rezervāta neitrālā zonas teritorija 3,5294 ha; 
5) Pierobežas josla; 
6) Nostiprināta nomas tiesība uz nekustamo īpašumu (zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0193, būves ar 
kadastra apzīmējumiem 9401 008 0377 001 (2386,7 kvm); 
9401 008 0377 002; 9401 008 0377 003; 9401 008 0377 004; 
9401 008 0377 005). Nomas termiņš no 2015.gada 
28.augusta līdz 2027.gada 27.augustam. Nomnieks: OU 
“PLANGI TRANS”, reģistrācijas numurs Igaunijā 10273584. 

7) Uz nekustamā īpašuma atrodas degvielas tvertne ar kadastra 
apzīmējumu 9401 008 0193 001, kas pieder SIA “East - West 
Transit”, Reģ. Nr. 40003295522. 

8.6. Cita informācija Lietošanas mērķis: NĪLM kods 0906 - valsts aizsardzības 
nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un 
glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve. 

8.7 Pirmpirkuma tiesīgā persona  Nav. 
 

9. Papildus informācija par Objektu pie Valkas novada domes izpilddirektora Aivara Cekula, mob.tel. 
26497944. 

10. Izsole notiks 2016.gada 10.jūnijā plkst. 10:00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas 
novadā, pirmajā stāvā – apspriežu telpā. 

11. Pretendentu pieteikšanās termiņš uz Objekta izsoli noteikts līdz 2016.gada 9.jūnija plkst.12:00. 
12. Izsolē piedalās tikai tie dalībnieki, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesīgi iegūt 

īpašumā zemi un ēku un ir izpildījuši šo noteikumu III nodaļas prasības. 
 

II. Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi 

13. Objekta izsoles uzvarētājam ir jāsniedz (var piesaistīt nomniekus) šādi turpmāk uzskaitītie pilna servisa 
pakalpojumi tālbraucējiem un tūristiem un to darbībai jābūt uzsāktai 2 (divu) gadu laikā pēc nekustamā 
īpašuma iegūšanas īpašumā un jāturpina vismaz līdz 2026.gada 10.jūnijam: 

13.1. hosteļa vai hoteļa tipa naktsmītnes vismaz 40 vietām; 
13.2. auto stāvvieta smagajām automašīnām vismaz 10 vietām; 
13.3. kafejnīca, ēdnīca vai bistro; 
13.4. motelis vismaz 10 vietām un pirmās nepieciešamības auto apkopes serviss; 
13.5. telšu un kemperu zona uz zemes gabala vismaz 20 vietām ar nepieciešamo aprīkojumu 
(elektrība, gāze, dušas, WC, dzeramais ūdens).  

14. Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs, lietojot Objektu, nepilda šī nolikuma 13.punkta apakšpunktos 
noteiktos Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumus (vai neievēro nolikuma 13.punktā minētos 
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termiņus, Valkas novada domei attiecībā uz Objektu ir atpakaļpirkuma tiesības, kas tiek reģistrētas 
zemesgrāmatā. Atpakaļpirkuma cena ir tāda pati, par kādu Izsoles uzvarētājs ir iegādājies Objektu, 
atņemot 10 procentus. 

 
III. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība 

15. Pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā “Ziemeļlatvija” un 
mājaslapā www.valka.lv  pretendentam personīgi, ar pilnvarotas personas starpniecību vai, nosūtot pa 
pastu, sludinājumā noteiktajā termiņā Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā 
jāiesniedz pieteikums (1.pielikums vai 2.pielikums) ar apliecinājumu par piedalīšanos izsolē saskaņā 
ar Noteikumiem un sekojoši dokumenti: 

 

Nr.p.k. Fiziskai personai Juridiskai personai 

  15.1.  Pieteikums (1.pielikums) par 
piedalīšanos izsolē 

Pieteikums (2.Pielikums) par piedalīšanos izsolē 

15.2. personu apliecinoša dokumenta 
kopija, uzrādot oriģinālu 

Attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par Objekta 
iegādi 

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

spēkā esošu statūtu (līguma) apliecināta kopija vai 
izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) 
kompetences apjomu 

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

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

15.5.  Latvijā reģistrēta juridiskā persona, kā arī 
personālsabiedrība iesniedz dokumentu par to, ka tā 
ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas 
un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas 
maksājumus. 
Ārvalstu juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība 
— to apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas 
izziņu par finanšu resursu pieejamību. 

16. Ārvalstīs izsniegtie dokumenti tiek pieņemti, ja tiem pievienots atbilstošs, sertificēta tulka apliecināts 
tulkojums latviešu valodā. 

17. Pretendentus, kuri nav izpildījuši šo noteikumu 15.punkta prasības, neiekļauj izsoles dalībnieku 
sarakstā, un pēc informācijas saņemšanas par viņu bankas norēķinu kontu, atmaksā viņiem 
nodrošinājumu.  

18. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas un, ja tiek atklāts, ka izsoles 
dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no dalībnieku saraksta, nepieļauj dalību izsolē un 
neatmaksā nodrošinājumu. Atkārtotas izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.  

19. izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja : 
19.1. nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš; 
19.2. sludinājumā norādītajā dalībnieku reģistrācijas vietā nav iesniegti visi šo noteikumu 15.punktā 

minētie dokumenti. 
20. Noteikumu 4.punktā noteiktais Objekta nodrošinājums un reģistrācijas nauda uzskatāmi par 

samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Noteikumu 6.punktā norādītajā bankas norēķinu 
kontā līdz Noteikumu 11.punktā norādītajam termiņam. 

21. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 15.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles 
dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, 
uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, 
juridisko adresi, un reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību. 

22. Dalībniekiem reģistrācijas apliecību numuru piešķir tādā kārtas secībā, kādā Dalībnieki iesnieguši 
rakstisku Pieteikumu par Objekta pirkšanu. 

23. Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam. 
 

IV. Izsoles norise 

24. Izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpās uzrāda pasi, reģistrācijas apliecību, ar 
parakstu uz izsoles noteikumiem apliecina, ka viņš ar tiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot, un 
saņem Dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas apliecības numuram. 
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25. Ja izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt pasi, izsoles dalībnieks 
skaitās, ka nav ieradies uz izsoli.  

26. Solīšana notiek pa vienam Noteikumos noteiktajam izsoles solim. 
27. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. 
28. Par izsoles uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu. 
29. Ja solītājs atsakās parakstīties, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā 

nodrošinājumu.  
30. Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem neatmaksā 

nodrošinājumu. 
31. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par 

nenotikušu.  
32. Pēc protokola parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Objektu, saņem Izziņu (3.pielikums), kurā 

norādīta nosolītā Objekta cena un samaksas kārtība. 
33. Izsoles rīkotājs (Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija) 

izsoles protokolu apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles, par ko tiek paziņots izsoles uzvarētājam 
 

V. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma/nomaksas pirkuma līguma slēgšana 

34. Izsoles rezultātus apstiprina ar Valkas novada domes sēdes lēmumu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 
44.punktā noteikto maksājumu saņemšanas. 

35. Pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Valkas novada dome 10 darba dienu laikā uzaicina Izsoles 
uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu. 

36. Objekta pirkuma līgums Izsoles uzvarētajam jāparaksta 10 darba dienu laikā pēc uzaicinājuma 
saņemšanas dienas. 

37. Ja izsoles uzvarētājs šo noteikumu 44.punktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis nosolīto 
cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu, un tas nozīmē, ka tiesības nopirkt 
Objektu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas nosolītājam. 

38. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma 
saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par Objekta pirkšanu. 

39. Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo par Objekta pirkšanu 
un ir veicis 44.punktā noteikto pirkuma maksājumu, Valkas novada dome atzīst par izsoles uzvarētāju 
jauno izsoles uzvarētāju un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu. 

40. Objekta pirkuma līgums Jaunajam izsoles uzvarētājam jāparaksta Noteikumu 36.punktā noteiktajā 
termiņā. 

41. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 39.punktā piešķirtās tiesības, izsole 
atzīstama par nenotikušu. 

42. Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē vai skaitās neieradušies uz izsoli, saņem atpakaļ 
iemaksāto nodrošinājumu viena mēneša laikā. Lai saņemtu nodrošinājumu, izsoles dalībnieki iesniedz 
izsoles rīkotājam iesniegumu ar norādi par bankas norēķinu kontu, uz kuru nodrošinājums ir 
jāpārskaita. 

43. Izsoles dalībnieki samaksāto reģistrācijas maksu atpakaļ nesaņem. 
 

VI. Maksājumu veikšana 

44. Izsoles uzvarētājam (turpmāk – Pircējs) nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto Objekta 
nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto Objektu viena mēneša laikā no izsoles dienas, bet Jaunajam 
izsoles uzvarētājam – divu nedēļu laikā no Paziņojuma saņemšanas dienas, maksu par Objektu 
pārskaitot Valkas novada domes, reģ. Nr. 90009114839, norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, 
A/S ”SEB BANKA”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā 
īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, pirkuma maksa”. Objekta nodrošinājums tiek 
ieskaitīts pirkuma maksā. 

 

VII. Nenotikusi izsole 
45. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

45.1. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks; 
45.2. sākumcena nav pārsolīta; 
45.3.noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 
45.4 nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 
 

VIII. Citi noteikumi 

46. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu 
apstiprināšanas dienai.  

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis 
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1.pielikums 
Nekustamā īpašuma  

Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā 
Izsoles noteikumiem 

 
Fiziskas personas 

Pieteikums 
 

Es,_________________________________________________________________________apliecinu,  
(vārds, uzvārds, personas kods) 

ka vēlos pirkt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, kadastra 

numurs 9401 008 0377 saskaņā ar Valkas novada domes apstiprinātajiem izsoles noteikumiem. 

 

Par nekustamo īpašumu apņemos samaksāt viena mēneša laikā no izsoles dienas. 

 

Nekustamajā īpašumā pēc tā iegādes apņemos sniegt šādus turpmāk uzskaitītos pilna servisa 
pakalpojumus tālbraucējiem un tūristiem un to darbību apņemos uzsākt 2 (divu) gadu laikā pēc nekustamā 
īpašuma iegūšanas īpašumā un turpināt vismaz līdz 2026.gada 10.jūnijam: 

� hosteļa vai hoteļa tipa naktsmītnes vismaz 40 vietām; 
� auto stāvvieta smagajām automašīnām vismaz 10 vietām; 
� kafejnīca, ēdnīca vai bistro; 
� motelis vismaz 10 vietām un pirmās nepieciešamības auto apkopes serviss; 
� telšu un kemperu zona uz zemes gabala vismaz 20 vietām ar nepieciešamo aprīkojumu (elektrība, 

gāze, dušas, WC, dzeramais ūdens). 

 
____________________________________________________________________________________ 

(paraksts un paraksts atšifrējums) 

 

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ______ lp. (pievienoto atzīmēt) 

 

�  Objekta nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments; 

�  Izsoles reģistrācijas samaksu apliecinošs dokuments;  

�  Pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), ja dokumenti tiek sūtīti pa pastu, pasi vai 
personas apliecību uzrāda pirms izsoles; 

�  Pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments un tās pases kopija (uzrādot oriģinālu). 

 

Par sevi sniedzu šādas ziņas:  

Deklarētā adrese: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Tālrunis _______________________________ 

e-pasts ____________________________________; 

Bankas rekvizīti (konta Nr., banka, kods) ________________________________________________ 

 
2016.gada ________________________                                    
______________________________________ 
                 (paraksts) 
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2.pielikums 
Nekustamā īpašuma 

Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā 
Izsoles noteikumiem 

 
Juridiskas personas 

Pieteikums 
____________________________________________________________________________________ 

(jurdiskas personas vai personālsabiedrības nosaukums, reģ.Nr.) 

apliecina, ka vēlas pirkt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, 

kadastra numurs 9401 008 0377 saskaņā ar Valkas novada domes apstiprinātajiem izsoles noteikumiem. 

 

Par nekustamo īpašumu apņemos samaksāt viena mēneša laikā no izsoles dienas. 

 

Nekustamajā īpašumā pēc tā iegādes apņemos sniegt šādus turpmāk uzskaitītos pilna servisa 
pakalpojumus tālbraucējiem un tūristiem un to darbību apņemos uzsākt 2 (divu) gadu laikā pēc nekustamā 
īpašuma iegūšanas īpašumā un turpināt vismaz līdz 2026.gada 10.jūnijam: 

� hosteļa vai hoteļa tipa naktsmītnes vismaz 40 vietām; 
� auto stāvvieta smagajām automašīnām vismaz 10 vietām; 
� kafejnīca, ēdnīca vai bistro; 
� motelis vismaz 10 vietām un pirmās nepieciešamības auto apkopes serviss; 
� telšu un kemperu zona uz zemes gabala vismaz 20 vietām ar nepieciešamo aprīkojumu (elektrība, 

gāze, dušas, WC, dzeramais ūdens). 

 
____________________________________________________________________________________ 

(paraksts un paraksts atšifrējums) 

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ______ lp. (pievienoto atzīmēt) 

�  institūcijas lēmums par Objekta iegādi; 

�  spēkā esoša statūtu (dibināšanas līguma) apliecināta kopija vai izraksts par pārvaldes institūciju 
(amatpersonu) kompetences apjomu; 

�  Objekta nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments; 

�  Izsoles reģistrācijas samaksu apliecinošs dokuments;  

�  Objekta nomaksas pirkuma gadījumā, dokuments, kas apliecina, ka ir samaksāti normatīvajos aktos 
paredzētie nodokļi, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi; 

�  Pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments un tās pases kopija (uzrādot oriģinālu); 

� Latvijā reģistrēta juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz dokumentu par to, ka tā ir 
samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas 
maksājumus. 

� Ārvalstu juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība — to apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas 
izziņu par finanšu resursu pieejamību. 

Sniedzam šādas ziņas:  

Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā:__________________________________________________________  

Juridiskā adrese: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Tālrunis _______________________________________; 

e-pasts ____________________________________; 

Bankas rekvizīti (konta Nr., banka, kods) ________________________________________________ 

2016.gada ________________________                                    _____________________________________ 
                 (paraksts) 
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3.pielikums 
Nekustamā īpašuma 

Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā 
Izsoles noteikumiem 

 
IZZIŅA 

par izsolē iegūto objektu 

 

Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums 

____________________________________________________________________________________ 

 

adrese un tālruņa numurs  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
izsolē, kas notika 2016.gada _______________ Valkā, Beverīnas ielā 3,  
ieguva īpašumā nekustamo īpašumu: Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 

008 0377 

Objekta sākumcena: EUR 280 000,- (divi simti astoņdesmit tūkstoši euro) 

Iemaksāts nodrošinājums: EUR 28 000,- (divdesmit astoņi tūkstoši euro) 

Nosolītā cena: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Summa apmaksai (nosolītā cena, atņemot iemaksāto drošības naudu), _____________________ 

__________________________________________, kas jāveic līdz 2016.gada _____________________ 

 

Izziņai ir informatīvs raksturs, maksājumi jāveic pēc Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu 

nodaļas piesūtītā rēķina 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs _____________________________________ 

 
Protokoliste _____________________________________________________ 
  



39 
 

4.pielikums 
Nekustamā īpašuma 

Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā 
Izsoles noteikumiem 

 

LĪGUMS  Nr. VND/4-22/16/___ 
Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 

008 0377 atsavināšanu 
 

Valkā, 
2016.gada ___. ___________ 
 

Valkas novada dome, reģ.Nr.90009114839, juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas 
novads, LV-4701, priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa personā, kurš rīkojas uz Valkas novada domes 
2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” pamata, turpmāk tekstā 
„Pārdevējs” 

un 

________________________________, reģ. nr./ pers. kods ___________________, adrese: 
________________________________, kuru pārstāv ____________________________, turpmāk tekstā 
„Pircējs”, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā sauktas „Puses”, pamatojoties uz 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Valkas novada domes 2016.gada 10.jūnijā 
organizētās izsoles nekustamajam īpašumam Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā rezultātiem, Valkas 
novada domes 2016.gada ______________ lēmumu „__________________________” (protokols Nr.__, 
__.§), Puses noslēdz nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā saukts – „Līgums”, par 
sekojošo: 

 
I.LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 
1. Pārdevējs pārdod un nodod Pircējam, bet Pircējs pērk un pieņem no Pārdevēja īpašumā nekustamo 

īpašumu Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 008 0377, kas sastāv no 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0193, platība 3,5294 ha, uz tā esošās būves ar 
kadastra apzīmējumiem 9401 008 0377 001; 9401 008 0377 002; 9401 008 0377 003; 9401 008 0377 
004; 9401 008 0377 005., turpmāk tekstā saukts – „Nekustamais īpašums”. 

2. Nekustamais īpašums Valkas novadā, Valkas pilsētā, Rūjienas ielā 31 ir Valkas novada domes 
īpašums, ko apliecina ieraksts Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Valkas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījums Nr.150. 

3. Nekustamajam īpašumam līdz šī līguma slēgšanas dienai ir šāds apgrūtinājums: 
3.1. Stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens 
ņemšanas vietu 0,0707 ha; 
3.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija 3,519 ha; 
3.3. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 
kanalizāciju 0,0276 ha; 
3.4. Biosfēras rezervāta neitrālā zonas teritorija 3,5294 ha; 
3.5. Pierobežas josla; 
3.6. Nostiprināta nomas tiesība uz nekustamo īpašumu (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 
008 0193, būves ar kadastra apzīmējumiem 9401 008 0377 001 (2386,7 kvm); 9401 008 0377 002; 
9401 008 0377 003; 9401 008 0377 004; 9401 008 0377 005). Nomas termiņš no 2015.gada 
28.augusta līdz 2027.gada 27.augustam. Nomnieks: OU “PLANGI TRANS”, reģistrācijas numurs 
Igaunijā 10273584. 
3.7. Uz nekustamā īpašuma atrodas degvielas tvertne ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0193 001, 
kas pieder SIA “East - West Transit”, Reģ. Nr. 40003295522. 

4. Pārdevējs garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem 
un citām saistībām, izņemot līguma 3.punktā minēto. 

5. Šī Līguma parakstīšanas brīdī Pircējam ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, Pircējs dabā ar to ir 
iepazinies un pret minēto šajā sakarā nav nekādu pretenziju. 

6. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Pircējam pāriet ar reģistrācijas brīdi zemesgrāmatā. 
 

 
II.PIRKUMA CENA 

 
7.  Saskaņā ar Izsoles rezultātiem pirkuma cena ir EUR _________________ (summa vārdiem). 

Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. 
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8. Pārdevējs un Pircējs apliecina, ka līdz šī līguma slēgšanas brīdim Pircējs ir ieskaitījis Pārdevēja šajā 
Līgumā norādītajā bankas kontā šī līguma 7.punktā minēto pirkuma cenu un Pircējs šo summu ir 
saņēmis. 
 

III. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
9. Pircējs apņemas: 

9.1. lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos 
normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas attiecas uz 
nekustamā īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu; 
9.2. maksāt visus nekustamajam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas no šī Līguma 
parakstīšanas dienas; 

9.3. nekustamajā īpašumā sniegt (var piesaistīt nomniekus) šādus turpmāk uzskaitītos pilna servisa 
pakalpojumus tālbraucējiem un tūristiem un to darbībai jābūt uzsāktai 2 (divu) gadu laikā pēc nekustamā 
īpašuma iegūšanas īpašumā un jāturpina vismaz līdz 2026.gada 10.jūnijam: 

9.3.1. hosteļa vai hoteļa tipa naktsmītnes vismaz 40 vietām; 
9.3.2. auto stāvvieta smagajām automašīnām vismaz 10 vietām; 
9.3.3. kafejnīca, ēdnīca vai bistro; 
9.3.4. motelis vismaz 10 vietām un pirmās nepieciešamības auto apkopes serviss; 
9.3.5. telšu un kemperu zona uz zemes gabala vismaz 20 vietām ar nepieciešamo aprīkojumu 
(elektrība, gāze, dušas, WC, dzeramais ūdens). 

9.4. Sniegt visu Pārdevēja pieprasīto informāciju, kas attiecas uz šī Līguma 9.3.apakšpunktā norādīto 
pakalpojumu sniegšanu, lai Pārdevējs varētu pārliecināties par nosacījumu izpildi, tajā skaitā atļaut 
objekta apskati dabā. 

10. Pārdevējs apņemas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu 
reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Pircēja vārda. 

11. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas puses 
vai tās darbinieku, kā arī šīs puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības 
rezultātā. 

 
IV. ATPAKAĻPIRKUMA TIESĪBAS 

 
12. Gadījumā, ja Pircējs, lietojot nekustamo īpašumu, nesniedz šī Līguma 9.3.apakšpunktā noteiktos 

pakalpojumus (vai neievēro 9.3.apakšpunktā minētos termiņus pakalpojumu sniegšanā), Valkas 
novada domei attiecībā uz nekustamo īpašumu ir atpakaļpirkuma tiesības, kas tiek reģistrētas 
zemesgrāmatā. Atpakaļpirkuma cena ir tāda pati, kāda tā ir noteikta šī Līguma 7.punktā, atņemot 10 
procentus. 

 

V.NEPĀRVARAMA VARA 

13. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 
ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara 
darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas 
būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās 
spēkā un tml. 

14. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par 
šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc puses uzskata 
ir iespējama un paredzama tās Līgumā noteikto saistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma, 
šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur ārkārtējo 
apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

15. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai pušu Līguma saistību izpildei.  
16. Pircējs maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī Līguma reģistrāciju zemesgrāmatā. 
17. Pircējs un Pārdevējs attiecīgi atzīst visus šī Līguma punktus sev, saviem partneriem, tiesību 

pārņēmējiem un juridiskajiem pārstāvjiem saistošiem attiecībās ar otru šī Līguma pusi, un šīs otrās 
puses partneriem, tiesību pārņēmējiem un juridiskajiem pārstāvjiem. 

18. Visi papildinājumi un grozījumi Līgumā var tikt izdarīti rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie 
kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

19. Šajā Līgumā neatrunātus jautājumus puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
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20. Visus strīdus, kas pusēm varētu rasties ar šī Līguma izpildi, puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. 
Gadījumā, ja puses nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums, tiek nodots izskatīšanai tiesā, 
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

21. Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs)) lapām un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens Līguma 
eksemplārs tiek nodots Pircējam, otrs eksemplārs – Pārdevējam, bet trešais – reģistrēšanai 
zemesgrāmatā. 

22. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
 

VII.LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 
 
Pārdevējs: 
Valkas novada dome 
reģ.Nr. 90009114839 
PVN reģ.Nr. LV90009114839 
Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701 
tel./fakss 64722238 / 64707493 
e-pasts: novads@valka.lv 
Konta Nr. LV16UNLA0050014283134 
A/S „SEB banka” 
kods UNLALV2X 

 

Priekšsēdētājs 
 
                                                 V.A.Krauklis 

Pircējs: 
_________________________________________ 
Reģ.Nr. ____________________________________ 
Nod. maksātāja reģ. Nr. _______________________ 
Adrese: ____________________________________ 
tel./fakss ___________________________________ 
e-pasts: ____________________________________ 
Konta Nr.: 
___________________________________ 

Banka: _____________________________________ 
Kods: ______________________________________ 
 

 
                                                ___________________ 

 
 

29.§ 
Par dalību projektā “Sporto visa klase” 

___________________________________________________________________________ 
(R.Rastaks, V.A.Krauklis) 

 
Valkas novada dome 2016.gada 18.aprīlī ir saņēmusi Valkas pamatskolas direktores Nadeždas 

Možarovas  iesniegumu, kurā ir lūgts finansiāli atbalstīt Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektu “Sporto 
visa klase”. 

Projekta mērķis ir uzlabot skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un stāju. Projektā iesaistīti 46 Valkas 
pamatskolas 3.klašu skolēni un vismaz 2 pedagogi. Projekta finansējums nepieciešams sporta tērpu un 
inventāra iegādei, izbraukumu nodrošināšanai un pedagogu darba samaksai. Latvijas Olimpiskā komiteja 
nodrošina metodisko atbalstu (sporta programmu), sacensības un informatīvo atbalstu.  

Pēc dalības apstiprināšanas notiks izlozes, kurās būs iespējams iegūt sporta ekipējumu un inventāru.  
Projekts darbu uzsāks 2016.gada 31 oktobrī un beigsies 2017.gada 19.maijā. Kopējās izmaksas ir EUR 

3137,00.  
Lai uzsāktu darbību, būs nepieciešams 2016.gadā iegādāties ekipējumu un nepieciešamo inventāru. 

Pedagogu darba samaksa būs nepieciešama 2 mēnešus 2016.gadā un 5 mēnešus 2017.gadā. Dalība 
sacensībās notiks 2017.gadā. 

2016.gadā nepieciešamo finansējumu ekipējuma un inventāra iegādei iespējams iegūt no mācību 
līdzekļiem un materiāliem plānotajiem līdzekļiem. Pedagogu darba samaksu iespējams pārplānot no 
2016./2017.mācību gada plānotā finansējuma. 2017.gadā nepieciešamos izdevumus iespējams plānot 
2017.gada skola budžetā. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5, 30.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt Valkas pamatskolas dalību Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”. Nepieciešamo 

finansējumu plānot skolas budžetā. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pamatskolas direktors. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
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30.§ 
Par sociālo palīdzību personām, kuras īrē dzīvojamo platību  

Valkas novada sociālās aprūpes namā 
___________________________________________________________________________ 

(Z.Zariņa, V.A.Krauklis) 
 

Valkas novada sociālās aprūpes namā (SAN) personas tiek ievietotas ar sociālā dienesta lēmumu, bet 
SAN vadītāja ar personu slēdz līgumu par pilnu vai daļēju aprūpi. Personas, kuras tiek ievietotas SAN uz 
pilnu aprūpi par pakalpojumu norēķinās ar 90% no savas pensijas un saņem ēdināšanu, medicīnisko 
aprūpi, sociālo aprūpi, medikamentus, bezmaksas ārstēšanos stacionārā. Personas, kuras vēlas dzīvot 
SAN uz daļēju aprūpi, maksā par dzīvojamās telpas īri, bet ēdināšana, medikamenti, ārstēšanās stacionārā 
ir jāmaksā pašiem. Faktiski šie cilvēki nesaņem ne sociālo, ne medicīnisko aprūpi, bet maksā īri un 
komunālos maksājumus par savu dzīvojamo telpu. 

Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 30.marta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.3.punkts nosaka, ka “ģimene (persona) atzīstama 
par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 
EUR 128,06 un ja tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos 
pakalpojumus”. 

SAN pašlaik īrē dzīvojamo platību 3 personas, kuras pēc ienākumiem varētu saņemt trūcīgas personas 
statusu, 6 personas, kuras varētu saņemt vientuļa pensionāra statusu, līdz ar to arī pašvaldības sociālos 
pabalstus gan dzīvoklim, gan ārstniecībai. 
Ņemot vērā iepriekš minēto var secināt, ka personas, kuras SAN ir ievietotas uz daļēju aprūpi, faktiski 

nav pielīdzināmas LR Ministru kabineta 2009.gada 30.marta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.3.punktā noteiktajam. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2016.gada 8.aprīļa sēdes lēmumu 
(protokols Nr.3, 1.§) un vadoties no Ministru kabineta 2009.gada 30.marta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.3.punkta un Latvijas Republikas likuma 
“Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 
V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, 
A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Noteikt, ka Valkas novada Sociālajam dienestam ir tiesības izvērtēt personu, kuras Valkas novada 

sociālās aprūpes namā īrē dzīvojamo platību un nesaņem pilnu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, 
materiālo stāvokli, lai piešķirtu atbilstošu statusu, kā arī atbilstošus pašvaldības sociālos pabalstus. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Sociālā dienesta vadītājs. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba 

jautājumos. 
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 

31.§ 
Par zemes gabala Valkas novada Kārķu pagastā „Zariņi” atsavināšanas uzsākšanu 
___________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo ***, 2016.gada 15.martā iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt 
jautājumu par zemes gabala “Zariņi”, kadastra apzīmējums 9466 005 0082 atsavināšanu, tika konstatēts: 

Pēc ziņām no Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas, zemes 
reformas gaitā zemes gabals Kārķu pagastā „Zariņi”, kadastra apzīmējums 9466 005 0082, platība 
0.3559ha, ir bijis piešķirts lietošanā ***. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0082 ir apbūvēts.  
Uz zemes gabala atrodas *** piederošs ēku īpašums, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības 
Zemesgrāmatā. 
Ēka, *** pieder pamatojoties uz 1993.gada 29.oktobra Vienošanos starp SIA “Kārķi” un *** par līvāntipa 

dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas nodošanu. 
Ar Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 11.§) uz zemes 

gabalu Kārķu pagastā „Zariņi”, kadastra apzīmējums 9466 005 0082 tika izbeigtas zemes lietošanas 
tiesības atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam. 

Augstāk minētās personas iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi.  
2011.gada 9.jūnijā starp Valkas novada domi un ***, personas kods ***, noslēgts zemes nomas līgums 

Nr.VND/2011/214 par zemes gabala “Zariņi”, kadastra apzīmējums 9466 005 0082, nomu. 
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta 5.daļa nosaka, ka „zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā ierakstāma: 1) apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai 
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daļai noslēdzami zemes nomas līgumi; 2) neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.daļā 
noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.” 

Ar Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 15.§), ir nolemts 
atzīt, ka citu starpā arī zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0082 piekrīt pašvaldībai. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu, 
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas 
īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka. 

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. 

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. 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2016.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 1.§)  un pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma 
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2.punktu; Ministru 
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; 
likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, 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.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas 
Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets un likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, 
S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Zariņi”, kadastra apzīmējums 9466 005 0082, platība 

0.3559ha, kas atrodas Valkas novada Kārķu pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā 
īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

2. Reģistrēt šī lēmuma 2.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda. 
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma 

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

4. Reģistrēt adrešu reģistrā nosaukumu apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 9466 005 
0082 un uz tās esošajām ēkām un būvēm: „Zariņi”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads. 

5. Noteikt platību 0.3559ha vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot, ēku īpašuma 
„Zariņi”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
9466 005 0082, uzturēšanai.   

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.  

 
32.§ 

Par Valkas novada domei piekrītošo domājamo daļu no zemes gabala  
Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 148” atsavināšanas uzsākšanu 

___________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Izskatot *** aizbildnes ***, personas kods ***, dzīvo: ***, 2016.gada 31.martā iesniegto iesniegumu ar 

lūgumu izskatīt jautājumu par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0204, domājamās daļas 
atsavināšanu, tika konstatēts: 

***, ***, ***, *** un *** piederošā dārza māja ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0204 001 atrodas uz 
zemes gabala Valkas pagastā, “Bērzezers 148”, kadastra apzīmējums 9488 003 0204, platība 0.0656ha.   

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2010.gada 9.augusta lēmumu Nr.15-
03/V-0065931-2, zemes gabals Valkas pagastā “Bērzezers 148”, platība 0.0656ha, kadastra apzīmējums 
9488 003 0204, ir piešķirts īpašumā par samaksu sekojošām personām: 

1) *** 83/128 domājamo daļu apmērā; 
2) *** 15/128 domājamo daļu apmērā; 
3) *** 15/128 domājamo daļu apmērā; 
4) *** 15/128 domājamo daļu apmērā. 

*** un *** ir izmantojoši tiesības sev piekrītošās zemes gabala daļas izpirkt zemes reformas kārtībā, par 
ko ir noslēgts līgums ar Hipotēku un zemes banku. 
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Savukārt *** un *** lietošanā piešķirtās zemes gabala domājamās daļas nav izpirktas. Tas nozīmē, ka 
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, *** un *** ir izbeidzamas zemes lietošanas tiesības un 
neizpirktās zemes gabala domājamās daļas piekrīt pašvaldībai, kā to nosaka likuma “Par valsts un 
pašvaldības zemes īpašuma tiesībām” 3.panta 5.daļas 1.punkts. 

Tas nozīmē, ka faktiski uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi Valkas novada pašvaldībai piekrīt 30/128 
domājamās daļas no zemes gabala Valkas pagastā “Bērzezers 148”. 

Personas, kurām tiek izbeigtas zemes lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem 
lietošanā bijušo zemi, kā nosaka Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta 21.daļa.  

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 3.daļu, lēmumu par zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajiem zemes lietotājiem, pieņem pašvaldība un iesniedz Valsts zemes 
dienestam. 

No augstāk minētā ir secināms, ka *** normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav izmantojis tiesības 
iesniegt iesniegumu Valsts zemes dienestā zemes gabala “Bērzezers 148” domājamo daļu iegūšanai 
īpašumā par samaksu. 

Tomēr, saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4.daļu, ir noteikts, ka par zemi, kas personai nepieciešama 
viņai piederošo ēku uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums, un persona šo zemi var atsavināt 
(izpirkt) Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma, ne 
nododama nomā citai personai.  

Tāpat, saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” 4.punktu, ir noteikts, ka zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai 
nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, 
tiesisko valdītāju vai lietotāju, ir jānoslēdz jauns nomas līgums ar visiem ēku īpašniekiem, kuri nav zemes 
īpašnieki. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu, 
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas 
īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka. 

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. 

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. 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2016.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 2.§) un pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma 
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2.punktu; Ministru 
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; 
likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, 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.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas 
Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets un likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, 
S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošo 30/128 domājamo daļu no zemes gabala „Bērzezers 148”, kadastra 

apzīmējums 9488 003 0204, platība 0.0656ha, kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā, 
atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala domājamās daļas 30/128 apjomā, zemesgrāmatā 
uz Valkas novada domes vārda. 

3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā 
īpašuma novērtēšanu. 

4. 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.  
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33.§ 
Par apbūvēta zemesgabala Zvārtavas pagastā “Lauri” atsavināšanas procedūras  

pārtraukšanu un nomas līguma turpināšanu 
___________________________________________________________________________ 

(L.Engere, V.A.Krauklis) 
 

Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada pašvaldības 
piederošajam nekustamajam īpašumam – zemes gabalam Zvārtavas pagastā „Lauri”, kadastra Nr.9496 
006 0108, jo tika konstatēts sekojošais: 

Zemes gabals, Valkas novada Zvārtavas pagastā „Lauri”, kadastra apzīmējums 9496 006 0108, platība 
6.94ha, ir Valkas novada domes īpašums, saskaņā ar ierakstu Zvārtavas pagasta zemesgrāmatu 
nodalījumā Nr.1000 0019 6953. 

Uz zemes gabala atrodas SIA „C&R Investīcijas” piederošs ēku īpašums, kas reģistrēts Zvārtavas 
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0016 4422. 

2014.gada 21.martā starp Valkas novada domi un SIA „C&R Investīcijas” ir noslēgts zemes nomas 
līgums Nr.VND/2014/188 par zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagastā „Lauri”, kadastra 
apzīmējums 9496 006 0108, platība 6.94ha nomu. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2019.gada 
31.decembrim.  

2014.gada 25.februārī Valkas novada domē tika saņemts SIA „C&R Investīcijas”, reģistrācijas 
Nr.40003571033, juridiskā adrese: Vietalvas iela 1, Rīga, iesniegums (reģistrēts Valkas novada domē 
03.03.2014. Nr.307) ar lūgumu nodot atsavināšanai zemes gabalu Zvārtavas pagastā „Lauri”. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 4.daļu, publiskai personai 
piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var 
pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu 
kopīpašuma daļām). 

Ar Valkas novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7,12.§) tika nolemts uzsākt 
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala “Lauri”, kadastra apzīmējums 9496 006 0108, platība 6.94ha, 
atsavināšanas procedūru, nosakot atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

Ar Valkas novada domes 2014.gada 31.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 8.§) tika nolemts, 
apstiprināt  nekustamā īpašuma Valkas novada Zvārtavas pagastā, „Lauri”, kadastra numurs 9496 006 
0108, kopējā platība 6.94ha, nosacīto cenu -  EUR 7 311.41 (septiņi tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro un 
41 cents) un mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabalu 
pirmpirkuma tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu. 

Pamatojoties uz augstāk minēto lēmumu, 2014.gada 11.augustā, ierakstītā vēstulē adresātam: SIA 
„C&R Investīcijas”, tika nosūtīts Paziņojums, kurā lūgts četru mēnešu laikā izvērtēt piedāvājumu un 
izvēlēties maksāšanas veidu, par to atsūtot Valkas novada domei Apliecinājuma veidlapu, kas kā pielikums 
ir pievienota Paziņojumam. 

Noteiktajā termiņā Apliecinājums netika saņemts. Telefoniski SIA „C&R Investīcijas” pārstāvis solīja 
drīzumā šo Apliecinājumu iesniegt, bet līdz pat šī lēmuma pieņemšanas dienai tas nav saņemts. 

Kaut arī nekur nav teikts, cik ilgi tirgus vērtējums ir derīgs, tomēr praksē pieņemts, ka vērtējumu 
neatbilstība naudas izteiksmē nosacīti stabila tirgus apstākļos saglabājas aptuveni sešus mēnešus. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 7.daļu, ja pirmpirkuma tiesīgā 
persona nenoslēdz Pirkuma līgumu, pašvaldība var atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai vai lemt 
par atsavināšanas veida maiņu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 441.panta 3.daļu, ja pirmpirkuma tiesīgā 
persona sniedz atbildi un lūdz noslēgt pirkuma līgumu pēc šā panta otrajā daļā noteiktā termiņa, valsts 
akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija organizē 
attiecīgā zemesgabala novērtēšanu tikai pēc tam, kad pirmpirkuma tiesīgā persona iemaksājusi avansu 10 
procentu apmērā no iepriekšējā atsavināšanas paziņojumā norādītās pirkuma maksas. Pēc nosacītās 
cenas apstiprināšanas valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" vai atvasinātas publiskas 
personas lēmējinstitūcija nosūta pirmpirkuma tiesīgajai personai jaunu atsavināšanas paziņojumu. 

Tas nozīmē, ka gadījumā, ja tiks saņemts SIA „C&R Investīcijas” apliecinājums vai iesniegums par 
zemes gabala pirkšanu, būs jāveic jauna šī zemes gabala novērtēšana, kas mainīs nosacītās tirgus cenas 
apjomu, par šo darbību pieņemot jaunu lēmumu. 

Pieņemot lēmumu par atsavināšanas procedūras izbeigšanu ir jāņem vērā, ka saskaņā ar Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 5.daļu, šā likuma 44.panta ceturtajā daļā minētā persona 
savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu nevar izmantot vai neizmanto, tai ir zemes nomas 
tiesības uz šo zemesgabalu un pienākums maksāt nomas maksu par to. Minētais zemesgabals netiek 
atsavināts citām personām, izņemot gadījumu, kad publiska persona apbūvētu zemesgabalu nodod bez 
atlīdzības citai publiskai personai valsts pārvaldes funkciju veikšanai. Ministru kabinets nosaka kārtību, 
kādā aprēķināma apbūvēta zemesgabala nomas maksa. Nosakot zemesgabala nomas maksu, par pamatu 
ņem zemesgabala kadastrālo vērtību. 

Lai aktualizētu Valkas novada domes Grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaiti un saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.punktu, kas 
nosaka, ka atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo līdzekļu sastāvā, 
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atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš neparedzamu) apstākļu dēļ 
atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt 
izmantot budžeta iestādes darbības nodrošināšanai. Atsavināšanai paredzēto aktīvu atjauno ilgtermiņa 
ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā un nolieto (amortizē) atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši 
iepriekš noteiktajam lietderīgās lietošanas laikam, sākot no nākamā mēneša pēc aktīva atjaunošanas 
ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, nepieciešams veikt ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu. 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2016.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 3.§) un pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu un 37.panta 7.daļu; Ministru kabineta 2009.gada 
15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 92.punktu 
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti 
(V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Pārtraukt nekustamā īpašuma “Lauri”, Zvārtavas pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0108, platība 6.94ha, atsavināšanas procedūru, atzīstot par spēku 
zaudējušu Valkas novada domes 2014.gada 31.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 8.§) „Par 
atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala “Lauri”, Zvārtavas 
pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu”. 

2. Turpināt ar SIA “C&R Investīcijas”, reģistrācijas numurs 40003571033, 2014.gada 31.martā noslēgto 
zemes nomas līgumu Nr.VND/2014/188. 

3. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Lauri”, kadastra apzīmējums 9496 006 0108, 
platība 6.94ha, Zvārtavas pagasts, Valkas novads. 

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 
– Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.  

 
34.§ 

Par apbūvēta zemesgabala Ērģemes pagastā “Vītolu iela 14”  
atsavināšanas procedūras pārtraukšanu un nomas līguma turpināšanu 

___________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada pašvaldības 

piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam, Ērģemes pagastā „Vītolu iela 14”, kadastra 
Nr.9452 008 0123, jo tika konstatēts sekojošais: 

Zemes gabals Valkas novada Ērģemes pagastā „Vītolu iela 14”, kadastra apzīmējums 9452 008 0123, 
platība 0.4357ha ir Valkas novada domes īpašums, saskaņā ar ierakstu Ērģemes pagasta zemesgrāmatu 
nodalījumā Nr.1000 0052 9781. 

Uz zemes gabala atrodas *** piederošs ēku īpašums, kas reģistrēts Ērģemes pagasta zemesgrāmatu 
nodalījumā Nr.1000 0053 1040. 

2013.gada 11.aprīlī starp Valkas novada domi un *** ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.VND/2013/123 
par zemes gabala Valkas novada Ērģemes pagastā „Vītolu iela 14”, kadastra apzīmējums 9452 008 0123, 
platība 0.5ha nomu. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2023.gada 31.decembrim.  

2013.gada 28.martā Valkas novada domē tika saņemts *** iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai 
zemes gabalu Ērģemes pagastā „Vītolu iela 14”. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 4.daļu, publiskai personai 
piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var 
pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu 
kopīpašuma daļām). 

Ar Valkas novada domes 2013.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 53.§) tika nolemts uzsākt 
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala “Vītolu iela 14”, kadastra apzīmējums 9452 008 0123, platība 
0.4357ha, atsavināšanas procedūru, nosakot atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

Ar Valkas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 15.§) tika nolemts, 
apstiprināt  nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā, „Vītolu iela 14”, kadastra numurs 9452 
008 0123, kopējā platība 0.4357ha, nosacīto cenu -  EUR 3489.27 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit 
deviņi euro 27 centi) un mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabalu 
pirmpirkuma tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu. 

Pamatojoties uz augstāk minēto lēmumu, 2014.gada 6.maijā ierakstītā vēstulē, adresātam: ***, tika 
nosūtīts Paziņojums, kurā lūgts četru mēnešu laikā izvērtēt piedāvājumu un izvēlēties maksāšanas veidu 
par to atsūtot Valkas novada domei apliecinājuma veidlapu, kas kā pielikums ir pievienota Paziņojumam. 

Noteiktajā termiņā apliecinājums tika saņemts un sagatavots Nekustamā īpašuma Pirkuma līgums, kurā 
pirkuma summa sadalīta dalītos maksājumos 5 gadu garumā. Pirmais maksājums bija paredzēts 
2015.gada 15.janvārī. 
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Lai gan *** vairākkārtīgi telefoniski tika lūgts ierasties un parakstīt Pirkuma līgumu, līdz pat šī lēmuma 
pieņemšanas brīdim tas nav izdarīts. 

Kaut arī nekur nav teikts, cik ilgi tirgus vērtējums ir derīgs, tomēr praksē pieņemts, ka vērtējumu 
neatbilstība naudas izteiksmē nosacīti stabila tirgus apstākļos saglabājas aptuveni sešus mēnešus. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 7.daļu, ja pirmpirkuma tiesīgā 
persona nenoslēdz Pirkuma līgumu, pašvaldība var atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai vai lemt 
par atsavināšanas veida maiņu. 

Pieņemot lēmumu par atsavināšanas procedūras izbeigšanu vai atsavināšanas veida maiņu, ir jāņem 
vērā, ka saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 5.daļu šā likuma 44.panta 
ceturtajā daļā minētā persona savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu nevar izmantot vai 
neizmanto, tai ir zemes nomas tiesības uz šo zemesgabalu un pienākums maksāt nomas maksu par to. 
Minētais zemesgabals netiek atsavināts citām personām, izņemot gadījumu, kad publiska persona 
apbūvētu zemesgabalu nodod bez atlīdzības citai publiskai personai valsts pārvaldes funkciju veikšanai. 
Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aprēķināma apbūvēta zemesgabala nomas maksa. Nosakot 
zemesgabala nomas maksu, par pamatu ņem zemesgabala kadastrālo vērtību. 

Lai aktualizētu Valkas novada domes Grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaiti un saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.punktu, kas 
nosaka, ka atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo līdzekļu sastāvā, 
atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš neparedzamu) apstākļu dēļ 
atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt 
izmantot budžeta iestādes darbības nodrošināšanai. Atsavināšanai paredzēto aktīvu atjauno ilgtermiņa 
ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā un nolieto (amortizē) atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši 
iepriekš noteiktajam lietderīgās lietošanas laikam, sākot no nākamā mēneša pēc aktīva atjaunošanas 
ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, nepieciešams veikt ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu.  
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2016.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 4.§) un pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 37.panta 7.daļu un 44.panta 4-7.daļas; Ministru 
kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 92.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļa 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 
12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Pārtraukt nekustamā īpašuma “Vītolu iela 14”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0123, platība 0.4257ha, atsavināšanas procedūru, atzīstot 
par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 15.§) 
„Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala “Vītolu iela 14”, 
Ērģemes pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu”. 

2. Turpināt, ar ***, 2013.gada 11.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.VND/2013/123, izdarot 
grozījumus minētā līguma 1.1.punktā un labojot zemes gabala platību uz 0.4357ha, saskaņā ar zemes 
robežu plānu. 

3. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Vītolu iela 14”, kadastra apzīmējums 9452 008 
0123, platība 0.4357ha, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads. 

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 
– Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.  

 
35.§ 

Par apbūvēta zemesgabala Ērģemes pagastā “Sterēļi” atsavināšanas procedūras  
pārtraukšanu un nomas līguma turpināšanu 

___________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada pašvaldības 

piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam, Ērģemes pagastā „Sterēļi”, kadastra Nr.9452 
009 0169, jo tika konstatēts sekojošais: 

Zemes gabals Valkas novada Ērģemes pagastā „Sterēļi”, kadastra apzīmējums 9452 009 0169, platība 
1.15ha ir Valkas novada domes īpašums, saskaņā ar ierakstu Ērģemes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 
Nr.1000 0051 1304. 

Uz zemes gabala atrodas *** piederošs ēku īpašums, kas reģistrēts Ērģemes pagasta zemesgrāmatu 
nodalījumā Nr.1000 0052 3579. 

2010.gada 7.jūnijā starp Valkas novada domi un *** pilnvaroto personu *** ir noslēgts zemes nomas 
līgums Nr.514, par zemes gabala Valkas novada Ērģemes pagastā „Sterēļi”, kadastra apzīmējums 9452 
009 0169, platība 1.15ha nomu. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2020.gada 31.maijam.  
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2012.gada 2.martā Valkas novada domē tika saņemts *** pilnvarotās personas *** (darbojas uz 
2009.gada 15.jūlija Pilnvaras ar reģistra Nr.2802 pamata, izdevusi Zvērināta notāre Inga Dreimane), 
iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai zemes gabalu Ērģemes pagastā „Sterēļi”. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 4.daļu, publiskai personai 
piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var 
pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu 
kopīpašuma daļām). 

Ar Valkas novada domes 2012.gada 29.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 34.§) tika nolemts, uzsākt 
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala “Sterēļi”, kadastra apzīmējums 9452 009 0169, platība 1.15ha, 
atsavināšanas procedūru, nosakot atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

Ar Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 36.§) tika nolemts, 
apstiprināt  nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā, „Sterēļi”, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9452 009 0169, kopējā platība 1.15ha, nosacīto cenu -  LVL 779.30 jeb EUR 1108.84 (viens 
tūkstotis viens simts astoņi euro 84 centi) un mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, 
kurai ir zemes gabalu pirmpirkuma tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu. 

Pamatojoties uz augstāk minēto lēmumu, 2013.gada 10.septembrī ierakstītā vēstulē, adresātam: 
Mārītei Iesalniecei, tika nosūtīts Paziņojums, kurā lūgts četru mēnešu laikā izvērtēt piedāvājumu un 
izvēlēties maksāšanas veidu par to atsūtot Valkas novada domei Apliecinājuma veidlapu, kas kā pielikums 
ir pievienota Paziņojumam. 

Noteiktajā termiņā Apliecinājums tika saņemts un sagatavots Nekustamā īpašuma Pirkuma līgums, kurā 
samaksas termiņš tika noteikts: divu mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, tas ir no 25.10.2013. 

Tas nozīmē, ka līdz 2013.gada 25 decembrim bija jāapmaksā šī Pirkuma līguma summa. 
Izpētot dokumentus, tika konstatēts, ka līdz pat šī lēmuma pieņemšanas brīdim tas nav izdarīts. 
Kaut arī nekur nav teikts, cik ilgi tirgus vērtējums ir derīgs, tomēr praksē pieņemts, ka vērtējumu 

neatbilstība naudas izteiksmē nosacīti stabila tirgus apstākļos saglabājas aptuveni sešus mēnešus. 
Pieņemot lēmumu par atsavināšanas procedūras izbeigšanu vai atsavināšanas veida maiņu, ir jāņem 

vērā, ka saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 5.daļu, šā likuma 44.panta 
ceturtajā daļā minētā persona savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu nevar izmantot vai 
neizmanto, tai ir zemes nomas tiesības uz šo zemesgabalu un pienākums maksāt nomas maksu par to. 
Minētais zemesgabals netiek atsavināts citām personām, izņemot gadījumu, kad publiska persona 
apbūvētu zemesgabalu nodod bez atlīdzības citai publiskai personai valsts pārvaldes funkciju veikšanai. 
Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aprēķināma apbūvēta zemesgabala nomas maksa. Nosakot 
zemesgabala nomas maksu, par pamatu ņem zemesgabala kadastrālo vērtību. 

Izskatot dokumentus, kas attiecas uz iepriekš noslēgto zemes nomas līgumu ar *** pilnvaroto personu 
par lēmumā minēto zemes gabalu, tika secināts, ka ņemot vērā faktu, ka zemes gabals Ērģemes pagastā 
“Sterēļi”, zemes reformas gaitā nav bijis piešķirts lietošanā ***, uz šā zemes gabala nomu nevar tikt 
attiecināti 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, kur nomas 
maksas apjoms zemes gabalam, uz kuru izbeigtas zemes lietošanas tiesības, ir noteikts 0.5% apjomā no 
zemes gabala kadastrālās vērtības. Nomas maksa nosakāma atbilstoši 2007.gada 30.oktobra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu„ 7.2.apakšpunktam, 1.5% no 
zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ņemot vērā 72.punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas 
maksa ir EUR 28,00 gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka 
nekā EUR 28,00 gadā. Tas nozīmē, ka ir jāveic grozījumi iepriekš noslēgtajā zemes nomas līgumā. 

Lai aktualizētu Valkas novada domes Grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaiti un saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.punktu, kas 
nosaka, ka: atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo līdzekļu sastāvā, 
atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš neparedzamu) apstākļu dēļ 
atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt 
izmantot budžeta iestādes darbības nodrošināšanai. Atsavināšanai paredzēto aktīvu atjauno ilgtermiņa 
ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā un nolieto (amortizē) atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši 
iepriekš noteiktajam lietderīgās lietošanas laikam, sākot no nākamā mēneša pēc aktīva atjaunošanas 
ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, nepieciešams veikt ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu.  
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2016.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 5.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 37.panta 7.daļu un 44.panta 4-7.daļas; 2007.gada 
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu„ 
7.2.apakšpunktam; Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta 
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 92.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, 
ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
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1. Pārtraukt nekustamā īpašuma “Sterēļi”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0169, platība 1.15ha, atsavināšanas procedūru, atzīstot par spēku 
zaudējušu Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta sēdes lēmumu „Par atsavināšanai paredzētās 
Valkas novada pašvaldības mantas – apbūvēta zemes gabala “Sterēļi”, Ērģemes pagastā, Valkas 
novadā nosacītās cenas apstiprināšanu”(protokols Nr.18, 36.§). 

2. Pārjaunot, ar *** pilnvaroto personu ***, 2010.gada 7.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.514, 
atbilstoši 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu„ 7.2.apakšpunktu, kur noteikts, ka nomas maksa ir 1.5% no zemes gabala kadastrālās 
vērtības, bet ņemot vērā 72.punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja 
saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. 

3. Nomas līgumā noteikt, ka Iznomātājam ir tiesības, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu, 
vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā, ja izdarīti grozījumi 
normatīvajos aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas 
izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar brīdi, kad stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos vai stājas 
spēkā jauni normatīvie akti. 

4. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Sterēļi”, kadastra apzīmējums 9452 009 0169, 
platība 1.15 ha, Ērģemes pagasts, Valkas novads. 

5. 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.  

 
36.§ 

Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Mētras” atsavināšanas veida maiņu 
___________________________________________________________________________ 

(L.Engere, P.Pētersons, V.A.Krauklis, V.Šaicāns, A.Cekuls, V.Zariņš) 
 

Valkas novada dome izskata ierosinājumu veikt atsavināšanas veida maiņu Valkas novada pašvaldības 
piederošā nekustamā īpašuma - Kārķu pagastā „Mētras”, kadastra Nr.9466 005 0134, atsavināšanai, jo 
tika konstatēts sekojošais: 

Nekustamais īpašums Valkas novada Kārķu pagasta Kārķos, „Mētras” ir Valkas novada domes 
īpašums, ko apliecina ieraksts Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kārķu pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.100000106770. 

2009.gada 14.aprīlī starp Kārķu pagasta padomi un ***ir noslēgts dzīvokļa īres līgums par viendzīvokļa 
māju Kārķu pagastā „Mētras” (atsevišķa māja). Minētais īres līgums noslēgts kā turpinājums iepriekšējam 
īres līgumam, kad iesnieguma iesniedzēja sieva īrēja minēto māju. 

2014.gada 30.jūnijā Valkas novada domē saņemts *** ierosinājums atsavināt Valkas novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu „Mētras”, kadastra numurs 9466 005 0134. 

Ar Valkas novada domes 2014.gada 31.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 10.§) tika nolemts uzsākt 
pašvaldības nekustamā īpašuma „Mētras”, kadastra numurs 9466 005 0134, kas sastāv no zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0134, platība 0.3758ha, un uz tā esošas dzīvojamās mājas ar kadastra 
apzīmējumu 9466 005 0134 001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0134 002 un kas atrodas 
Valkas novada Kārķu pagastā, atsavināšanas procedūru, kā arī uzdot Pašvaldības īpašumu privatizācijas 
komisijai sagatavot nepieciešamos dokumentus atsavināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 3.daļa nosaka, ka atsavinot valsts vai 
pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju, par kuru lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā 
kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa 
ģimenes locekļiem. 

Savukārt, tā paša likuma 45.panta 4.daļa nosaka, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto 
viendzīvokļa māju, ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 
kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju, un ja tiesā nav celta prasība par īres līguma 
izbeigšanu. 

Saskaņā ar 2015.gada 6.marta Vienošanos minētā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs ir ***, personas 
kods ***, dzīvo “Mētras”, Kārķu pagasts, Valkas novads. 

Ar Valkas novada domes 2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 16.§) tika apstiprināta 
pašvaldības nekustamā īpašuma „Mētras”, kadastra numurs 9466 005 0134, nosacītā cena EUR 11352.24 
(vienpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro 24 centi). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto lēmumu, ***, 2015.gada 3.augustā tika nosūtīts Paziņojums Nr.3-
9/15/1196, par pašvaldības nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Mētras”, atsavināšanu, kurā lūgts četru 
mēnešu laikā izvērtēt piedāvājumu un izvēlēties maksāšanas veidu par to atsūtot Valkas novada domei 
Apliecinājuma veidlapu, kas kā pielikums ir pievienota Paziņojumam. 

Noteiktajā termiņā Apliecinājums netika saņemts un līdz pat šī lēmuma pieņemšanas dienai tas nav 
saņemts. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pants nosaka, ka pašvaldības nekustamo mantu 
var atsavināt: pārdodot izsolē, pārdodot par brīvu cenu, apmainot pret citu mantu, ieguldot 
kapitālsabiedrības pamatkapitālā; nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu; nododot bez atlīdzības. 
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Likumā norādīts, ka pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus 
mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Šī paša likuma 37.panta 1.daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu 
var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā 
pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā daļa noteic, ka atsavinot valsts vai 
pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par 
dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā 
piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem, kas arī iepriekš tika darīts. 

Tā paša likuma 37.panta 7.daļa nosaka, ka ja persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, nenoslēdz pirkuma 
līgumu, Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija var atcelt lēmumu par 
nodošanu atsavināšanai vai lemj par atsavināšanas veida maiņu. 

Tā kā īrnieks nevēlējās izmantot savas tiesības atsavināt lēmuma minēto nekustamo īpašumu, 
pašvaldība var izmantot tiesības un mainīt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu uz : pārdošana izsolē. 

Apspriežot jautājumu par tālāko rīcību ar minēto nekustamo īpašumu, Pašvaldības īpašuma 
privatizācijas komisija pēc diskusijām nolemj, ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma nosacītā cena jau ir 
noteikta samērā augsta, būtu lietderīgi saglabāt šo cenu un īpašumu nodot izsolē ar sākumcenu EUR 
11352.00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro 00 centi). 

Deputāti nolemj lēmumu atlikt uz mēnesi un pagasta pārvaldes vadītājam noskaidrot pie zemes gabala 
nomnieka, kāpēc netika veikta atsavināšanas procedūra. 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2016.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 6.§) un pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 37.panta 7.daļu,5.panta 5.daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto daļu; 
10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
3.panta pirmās daļas 2.punktu un 7.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
17.punktu, kas nosaka vietējas pašvaldības domes kompetenci īpašuma atsavināšanas jautājumos, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz papildus informācijas iegūšanai no zemes gabala nomnieka. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 

 
37.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža ielā 2C, Valkā, Valkas novadā,  
nodošanu valsts īpašumā Ekonomikas ministrijas personā 

___________________________________________________________________________ 
(L.Engere, A.Simulis) 

 
Valkas novada dome izskata ierosinājumu nodot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Valkā, 

Meža iela 2C, kadastra numurs 9401 007 5107, valstij, bez atlīdzības, jo tika konstatēts sekojošais: 
Nekustamais īpašums Valka, Meža iela 2C, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 007 

5107, 86 m2 platībā un uz zemes gabala atrodošos nedzīvojamo ēku (transformatora punkts T-3177) ar 
kadastra apzīmējumu 9401 007 5107 001. 

Augstākminētais nekustamais īpašums „Meža iela 2C” ir ierakstīts uz pašvaldības vārda Valkas pilsētas 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0044 3636.  

Minētais nekustamais īpašuma nav nepieciešams pašvaldībai tās autonomo funkciju nodrošināšanai, jo 
faktiski šis īpašums ir slēgtais transformatora punkts un zemes gabals tā uzturēšanai un apkalpošanai. 

Slēgt;a transformatora punkta (būves kadastra apzīmējums 9401 007 5107001) ekspluatācija uzsākta 
1976.gadā. Apbūves laukums 38.34 m2, būvapjoms 292 m2. Būves konstruktīvie elementi: pamati – betona, 
lentveida, ārsienas – ķieģeļu mūris; nesošās sienas, starpsienas – dzelzsbetons, betons, ārējie inženiertīkli 
– elektropieslēgums. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas 
personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts 
īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas 
nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas 
publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek 
nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, 
zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību 
aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas 
lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības 
norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes 
uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai 
publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi. 
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.pants nosaka, ka šā likuma 42.pantā minētajos 
gadījumos lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. 
un 6.pantā minētās institūcijas (amatpersonas).Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 
pirmā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu 
publisku personu nekustamo īpašumu - attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības 
nekustamā īpašuma atsavināšanu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2016.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 7.§) un pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, 43.pantu un 5.panata pirmo daļu un likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu kas nosaka vietējas pašvaldības domes kompetenci īpašuma 
atsavināšanas jautājumos, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, 
S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Piedāvāt nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Ekonomikas ministrijas personā nekustamo īpašumu 

„Meža iela 2C”, kadastra numurs 9401 007 5107 (reģistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā 
Nr.1000 0044 3636), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 007 5107, 86m2 platībā 
un uz zemes gabala atrodošos nedzīvojamo ēku (transformatora punkts T-3177) ar kadastra 
apzīmējumu 9401 007 5107, valsts funkcijas īstenošanai. 

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.  

 
38.§ 

Dzīvokļu jautājumu izskatīšana  
___________________________________________________________________________ 

(V.Rogainis) 
 

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada 
domes Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4), vadoties no 
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta un 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14. un 15.panta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, 
ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, strādā Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā par 

medmāsu, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2 - istabu dzīvokli Varoņu ielā 40-5, Valkā, 
kopējā platība 54,9 m2, dzīvojamā platība 33,1 m2, 2.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - 
labiekārtots. 
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” (Rīgas ielā 22,Valkā). 
Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu. 

2. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2 - istabu 
dzīvokli “Vectomēnos”, Valkas pagastā, kopējā platība 68,0 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji 
labiekārtots.  
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi. 

3. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim Tālavas ielā 5-36, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo 
***, ar kuru noslēgts īres līgums, ir iesniedzis iesniegumu par īres līguma pārrakstīšanu. 

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. 

 
39.§ 

Par Valkas novada domes 2015.gada bilances apstiprināšanu 
___________________________________________________________________________ 

(I.Markova) 
 

Dome izskata Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas sagatavoto Valkas 
novada domes 2015.gadabilanci un informāciju par 2015.gada bilances posteņiem. 
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Vadoties no likuma „Par pašvaldībām”21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 
deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt Valkas novada domes 2015.gada bilanci (pielikumā). 
2. Apstiprināt Valkas novada domes finanšu pārskatu ar bilances kopsummu pēc stāvokļa uz 2015.gada 

31.decembri – bilances kopsumma EUR 40812161,00 (četrdesmit miljoni astoņi simti divpadsmit 
tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro). 

3. Apstiprināt pārskata gada budžeta izpildi – EUR 1912876,00 (viens miljons deviņi simti divpadsmit 
tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro). 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

40.§ 
Par projekta “Informatīvo norāžu staba uzstādīšana Vijciemā” izstrādi un līdzfinansēšanu 

___________________________________________________________________________ 
(G.Smane) 

 
Valkas novada dome izstrādā projektu “Informatīvo norāžu staba uzstādīšana Vijciemā”, 

iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadamapakšpasākuma 
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.1. 
rīcībai "Vides sakārtošana". 

Projekta ietvaros ir plānots uzstādīt Vijciema centrā informatīvo norāžu stabu, kur būtu norādes uz 
kultūrvēstures un sabiedriskajiem objektiem. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 900,00, no kurām 90% no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums 
un 10% Valkas novada domes līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, 
ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt projekta “Informatīvo norāžu staba uzstādīšana Vijciemā” izstrādi, iesniegšanai biedrības 

„Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu 
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.1. rīcībai 
"Vides sakārtošana". 

2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 
10% vai EUR 90,00 (deviņdesmit euro) apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 900,00 
(deviņi simti euro). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

41.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām  
Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai 

___________________________________________________________________________ 
(I.Markova) 

 
Valkas pilsētā ir nepieciešama Viestura ielas pārbūve. Valkas novada domei nav pieejami tik apjomīgi 

finanšu resursi.  
Atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta 3.punkta 3.apakšpunktam, pašvaldības 

līdzfinansējuma nav mazāks, kā 25% no kopējām pašvaldību izmaksām, nepieciešamā aizņēmuma apmērs 
nav lielāks, kā 75% no kopējām pašvaldību  izmaksām. 

Pēc iepirkuma “Viestura ielas pārbūve Valkas pilsētā” procedūras izvērtēšanas, piedāvājuma cena ir 
EUR 296405.32, ar PVN EUR 358650.44.Nepieciešamais aizņēmuma apmērs 75% EUR 268987.83 

Pašvaldības līdzfinansējums EUR 89662.61. 
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, 
ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
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N O L E M J : 
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 268987.83(divi simti sešdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit 

septiņi euro 83 centi) apmērā investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai- Viestura ielas pārbūvei 
Valkas pilsētā – no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu. 

2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt 22 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža ar 
atlikto maksājumu 2 gadi, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi 
par aizņēmuma lietošanu. 

3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma 

saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi. 
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
42.§ 

Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada  
prioritāro investīciju projektu īstenošanai 

___________________________________________________________________________ 
(I.Markova, V.A.Krauklis, A.Sjademe, V.Šaicāns, A.Cekuls) 

 
Deputāte K.Simonova lēmuma apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Izvērtējot Valkas novada iestāžu iesniegumus 2016.gadabudžeta projektam, secinām, ka nepieciešami 

apjomīgi ieguldījumi  iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā.Valkas novada domei nav 
pieejami tik apjomīgi finanšu resursi.  

Ar Valkas novada 2016.gada 28.janvāra domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 9.§) „Par konceptuālu 
atbalstu aizņēmumu ņemšanai” tika pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 
izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai atbilstoši 4.pielikumam. 

Pēc veikto iepirkumu un cenu aptauju, neatkarīgā vērtētāja vērtējuma rezultātiem, nepieciešams 
aizņēmums līdz EUR 111798.22. Valkas novada prioritāro investīciju projektu daļējai īstenošanai atbilstoši 
pielikumam. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 111798.22 (viens simts vienpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi 

euro 22 centi) izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai (pielikumā) no LR 
Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu. 

2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 2 gadi no aizņēmuma 
saņemšanas brīža: 
2.1. piecu gadu laikā EUR 47183.95 (četrdesmit septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro 95 

centi); 
2.2. divdesmit gadu laikā EUR 64614.27 (sešdesmit četri tūkstoši seši simti četrpadsmit euro 27 centi); 

maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu. 
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma 

saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi. 
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 28.aprīļa lēmumam 
(sēdes protokols Nr.4, 42.§) 

Izdevumi Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai 

 
   

2016 
Nr. 
p.k. 

Iestāde, struktūrvienība Pasākums 
EUR bez 

PVN 
EUR ar 

PVN 

1 Siltumapgādes nodaļa Siltumtrase Rīgas iela 25 
projektēšana un būvniecība 

38768,55 46909,95 
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2 
Attīstības un plānošanas 
nodaļa 

Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu 
ielā 37A, 39A, būvprojekta 
izstrādāšana un autoruzraudzība 

29000 35090 

3 Ūdens un kanalizācijas nodaļa 
Sadzīves notekūdeņu sūknis ar 
elektrokabeli ūdensapgādes un 
kanalizācijas nodaļai 

9995 12093,95 

4 
Valkas novadpētniecības 
muzejs 

Muzeja ekspozīcijas zāles 
remonts 

14631,67 17704,32 

   Kopā     111798,22 

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)  V.A.Krauklis 

 
43.§ 

Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes autonomo 
 funkciju veikšanai nepieciešamā transportlīdzekļu iegādei 

___________________________________________________________________________ 
(I.Markova) 

 
Izvērtējot Valkas novada domes iestāžu iesniegumus 2016.gada budžeta projektam, secināms, ka 

nepieciešami apjomīgi ieguldījumi iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. Valkas novada 
domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi. Valkas novada domes iestāžu un struktūrvienību auto parks 
ir novecojis, lieli līdzekļi tiek ieguldīti vecu transporta līdzekļu remontos. Ar Valkas novada domes 
2016.gada 28.janvāra lēmumu „Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai” (protokols Nr.1, 9.§) tika 
pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada autonomo funkciju 
veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļu iegādei atbilstoši pielikumam. Pēc veikto iepirkumu procedūru 
rezultātiem, nepieciešams veikt aizņēmumu transporta līdzekļu iegādei līdz EUR 72671.90. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, 
ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 72671.90 (septiņdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit viens euro un 

90 centi) apmērā investīcijām Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transporta 
līdzekļu iegādei no Latvijas Republikas Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu (pielikumā). 

2. Lēmumā minēto aizņēmumu izmantot 2016.gadā. 
3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt 7 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža, 

maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu. 
4. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 
5. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma 

saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi. 
7. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 
8. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 28.aprīļa lēmumam 
(sēdes protokols Nr.4, 43.§) 

Investīcijas Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo  
transportlīdzekļu iegādei 

    2016  
Nr. 
p.k. 

Iestāde, struktūrvienība autotransports 
EUR bez 

PVN 
EUR ar 

PVN 
Pretendents 

1. Valkas pilsētas Ūdensapgādes 
un kanalizācijas nodaļa automašīna 8400 10164 IK Gints Segliņš 

2. Ērģemes komunālā saimniecība automašīna 13223,14 16000,00 SIA TEHAUTO 
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3. Kārķu pamatskola automašīna 13223,14 16000,00 SIA TEHAUTO 

4. Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes nodaļa automašīna 11990 14507,90 IK Gints Segliņš 

5. Vijciema komunālā saimniecība automašīna 13223,14 16000,00 SIA TEHAUTO 

  Kopā   60059,42 72671,90   
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis 

 
 

44.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu Investīcijām Valkas novada 

izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai 
_________________________________________________________________________________ 

(I.Markova, V.A.Krauklis, V.Šaicāns, A.Cekuls, P.Pētersons, U.Ozoliņa, A.Simulis, G.Bašķis) 
 

Izvērtējot Valkas novada izglītības iestāžu iesniegumus 2016.gada budžeta projektam, secinām, ka 
nepieciešami apjomīgi ieguldījumi izglītības iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. Valkas 
novada domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi. Ar Valkas novada 2016.gada 28.janvāra domes 
lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 9.§) „Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai, tika pieņemts lēmums 
konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un 
materiālās bāzes uzlabošanai pasākumiem atbilstoši pielikumam. Pēc veikto iepirkumu un cenu aptauju 
rezultātiem nepieciešams aizņēmums līdz EUR 151482.80. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, 
ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 151482.80 (viens simts piecdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit divi 

euro 80 centi) apmērā investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes 
uzlabošanai (pielikumā) no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu. 

2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 2 gadi no aizņēmuma 
saņemšanas brīža: 
2.1. desmit gadu laikā EUR 13434.35 (trīspadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit četri euro 35 centi); 
2.2. divdesmit gadu laikā EUR 138048.45 (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši četrdesmit astoņi euro 
un 46 centi), 

maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu. 
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma 
saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi. 
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Pielikums 
Valkas novada domes  

2016.gada 28.aprīļa lēmumam 
(sēdes protokols Nr.4, 44.§) 

Investīcijas Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās 
bāzes uzlabošanai 2016 

Nr.
p.k. 

Iestāde, 
struktūrvienība 

izdevumi 
EUR bez 

PVN 
EUR ar 

PVN 
Pretendents 

1. Valkas ģimnāzija Telpu renovācija 24521,6 29671,14 
SIA Valkas 
būvnieks 

2. J.Cimzes mūzikas 
skola Telpu renovācija 45386,52 54917,69 

SIA Valkas 
būvnieks 

Mūzikas instrumenti 8912,77 10784,45 SIA Valdario 
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3. Valkas pamatskola 
Telpu renovācija  44181,51 53459,63 

SIA Valkas 
būvnieks 

Sadalošais tīkls sporta 
zālei  2190 2649,90 SIA E-systems 

  Kopā   125192,40 151482,80   
 

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis 

 
45.§ 

Par Valkas novada domes Finanšu komitejas locekļa ievēlēšanu 
___________________________________________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 

Deputāts S.Kuncevičs lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
2013.gada 20.jūnija Valkas novada domes sēdē tika izveidota Valkas novada domes Finanšu komiteja 

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

2016.gada31.marta Valkas novada domes sēdē tika izbeigtas deputātes Ligitas Ziemiņas pilnvaras 
(protokols Nr.3, 18.§). Līdz ar to Finanšu komitejā ir vakanta viena komitejas locekļa vieta (iepriekš bija 
Ligita Ziemiņa). 

Valkas novada vēlēšanu komisijas 2016.gada8.aprīļa sēdē (protokols Nr.4) Ligitas Ziemiņas vietā par 
Valkas novada domes deputātu tika apstiprināts Sergejs Kuncevičs. 

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

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 
deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa, 
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Finanšu komitejā ievēlēt deputātu Sergeju Kunceviču. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
46.§ 

Par Valkas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļa ievēlēšanu 
___________________________________________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 

Deputāts S.Kuncevičs lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
2016.gada 31.marta Valkas novada domes sēdē tika izbeigtas deputātes Ligitas Ziemiņas pilnvaras 

(protokols Nr.3, 18.§). Līdz ar to Izglītības, kultūras un sporta komitejā ir vakanta viena komitejas locekļa 
vieta (iepriekš bija Ligita Ziemiņa). 

Valkas novada vēlēšanu komisijas 2016.gada 8.aprīļa sēdē (protokols Nr.4) Ligitas Ziemiņas vietā par 
Valkas novada domes deputātu tika apstiprināts Sergejs Kuncevičs. 

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

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 
deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, 
N O L E M J : 
1. Izglītības, kultūras un sporta komitejā ievēlēt deputātu Sergeju Kunceviču. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

47.§ 
Par Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītājas atbrīvošanu 

___________________________________________________________________________ 
(V.A.Krauklis) 

 
Deputāte S.Pilskalne lēmuma apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītāja *** 2016.gada 27.aprīlī ir iesniegusi 

iesniegumu par atbrīvošanu no biroja vadītājas amata. 
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LR Darba likuma 47.pants nosaka, ka pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības 
rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
K.Simonova, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe, S.Kuncevičs), PRET - nav, 
ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbrīvot no Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītājas amata *** ar 2016.gada 29.aprīli. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

Deputāti tika informēti un aicināti par dalību svinīgajā pasākumā Starptautiskās tradicionālās kultūras 
svētku ietvaros 2016.gada 29.maijā, Braslavas pilsētā, Vitebskas apgabalā, Baltkrievijas Republikā, bet tā, 
kā neviens neizteica vēlēšanos doties uz šo pasākumu un pārstāvēt Valkas novada domi, sakarā ar to, ka 
mūsu novadā šajā pašā laikā notiek daudz lieli pasākumi, tad Valkas novada domes priekšsēdētāja 
sekretariātam ir jāuzraksta atbildes vēstule par Valkas novada domes pārstāvju nepiedalīšanos svinīgajā 
pasākumā. 
 
Sēde slēgta 2016.gada 28.aprīlī, plkst.12.00 
 
Sēdi vadīja 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis 


