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SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 15 
Valkā,                 2016.gada 29.decembrī 
 
Sēde sasaukta 2016.gada 29.decembrī plkst.10.00.     
Sēdi atklāj 2016.gada 29.decembrī plkst.10.00. 
 
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. 
Protokolē –  Valkas novada domes Kancelejas vadītāja Gundega Ukre. 

Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS,  Valdis ROGAINIS, 
Kristīne SIMONOVA, Maruta STABULNIECE, Vita BĒRZIŅA,  Aivars GAILIS,  Sandra PILSKALNE, Valdis 
ŠAICĀNS, Mārtiņš KREILIS, Sergejs KUNCEVIČS, Viesturs ZARIŅŠ   

  
Nepiedalās deputāti: 
  Aivars SJADEME – aizņemts pamatdarbā 
  Andis SULA -  aizņemts pamatdarbā 
 
Valkas novada domes administrācijas darbinieki: 

Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 
Līga Čukure – novada domes jurists 
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece 
Aksana Markoviča – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece 
Vilnis Vilguts – vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators 
Viktors Kaņepe – speciālists – finanšu analītiķis 
Pēteris Pētersons – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs 
Antra Ķīkule – iekšējās kontroles galv.speciālists 
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Mārīte Kalniņa – Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs 
 Jānis Krams – Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs 
 Ivo Meļķis – SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis 
 Ingars Siliņš – teritorijas plānotājs 
 Guntis Bašķis – novada domes izpilddirektora vietnieks 
 Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs 
 Daira Zalužinska – nekustamā īpašuma nodokļa administratore 
 Māris Ozols – investīciju piesaistes speciālists 
  

Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes sēdi un iepazīstina ar tās darba kārtību.   Atklāti 
balsojot: PAR – 13 deputāti - V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,  
V.Bērziņa,  A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš,  PRET – nav, ATTURAS – 
nav, nobalsoja par domes priekšsēdētāja piedāvāto DARBA KĀRTĪBU: 
 
1. Par Nolikuma Nr.11 “Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, 

izlietošanas un uzskaites kārtību” apstiprināšanu. 

mailto:novads@valka.lv


 

2. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts 
budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2017.gadā.   

3. Par Valkas novada domes pagastu pārvalžu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas 
noteikšanas kārtības apstiprināšanu. 

4. Par Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas atpūtas telpu Semināra ielā 21 
izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu. 

5. Par Saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada 
administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu. 

6. Par Valkas novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada) apstiprināšanu. 
7. Par Saistošo noteikumu Nr.22 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 

Valkas novadā” apstiprināšanu. 
8. Par pabalsta piešķiršanu ***. 
9. Par pabalsta piešķiršanu ***. 
10. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu individuālam uzņēmumam “Skroders”.   
11. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālajam arhīvam. 
12. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Valsts tehniskās uzraudzības 

aģentūrai. 
13. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Modrim Elziņam. 
14. Par Nolikuma Nr. 12  " Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra nolikums" apstiprināšanu. 
15. *** iesnieguma izskatīšana. 
16. Par Izsoles protokola par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Mežbrēķi”, izsoles gaitu, 

apstiprināšanu. 
17. Par iespēju pārņemt zemesgabalu Valkā, Raiņa iela 2A, Valkas novada pašvaldības īpašumā. 
18. Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Ausekļa iela 26, dzīvoklis 29, atsavināšanas procesa uzsākšanu. 
19. Par zemesgabalu Valkas pagastā “Vīndedzes” atsavināšanas procedūras apturēšanu. 
20. Par zemesgabalu Ērģemes pagastā “Klētnieki” atsavināšanas procedūras apturēšanu. 
21. Par zemesgabala Valkas pagastā “Atvases” atsavināšanas procedūras apturēšanu. 
22. Par zemesgabala Vijciema pagastā “Veckalni” atsavināšanas procedūras apturēšanu. 
23. Par zemesgabala Valkas pagastā “Alieši 93” atsavināšanas procedūras apturēšanu. 
24. Par zemesgabala Zvārtavas pagastā “Kalna-Strautiņi” atsavināšanas procedūras apturēšanu. 
25. Par zemesgabala Valkā, Burtnieku iela 19, atsavināšanas procedūras apturēšanu. 
26. Par zemesgabala Valkā, Blaumaņa iela 13A, atsavināšanas procedūras apturēšanu. 
27. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana. 
28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Valkā, Tālavas ielā 51. 
29. Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Valkas novada rīkotajos sporta pasākumos. 
30. Par saistošo noteikumu Nr.23 “Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “valkas 

novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu. 
31. Par saistošo noteikumu Nr.24 “Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “valkas 

novada domes 2016.gada speciālais budžets”’ apstiprināšanu. 
32. Par īres maksu dzīvokļiem, kuros pašvaldības ieguldījums remontā ir EUR 3000 vai lielāks. 
33. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā nomas tiesību izsoli. 
34. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu valsts zemes dienestam. 
 

1.§ 
Par Nolikuma Nr.11 „Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, 

izlietošanas un uzskaites kārtību” apstiprināšanu 

            
(A.Ķīkule) 

 
Lai nodrošinātu vienotu ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību 

Valkas novada pašvaldībā, ar Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu “Nolikuma „Par 
finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību” 
apstiprināšana”(prot.Nr.2, 2.§) tika apstiprināts nolikums Nr. 1 „Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu 
(dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību”. Pielietojot nolikumu praktiski, ir radušies 
priekšlikumi izmaiņām nolikumā, lai nodrošinātu stingrāku kontroli par ziedojumu vākšanu. 

Ir priekšlikums apstiprināt jaunu nolikumu. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 16.decembra lēmumu 

(protokols Nr.13, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 19.punkta un 41.panta pirmās daļas 2.punkta, Likuma par budžetu un finanšu vadību 8.panta 
pirmās daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, 
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 



 

N O L E M J : 
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.11 “Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, 

izlietošanas un uzskaites kārtību” (pielikumā). 
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra nolikumu Nr.1 „Par finanšu 

līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību”. 
3. Uzdot Valkas novada domes Kancelejas vadītājam lēmuma 1.punktā minēto Nolikumu elektroniski 

nosūtīt visām Valkas novada pašvaldības iestādēm un nodaļām. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē iekšējās kontroles galvenais speciālists. 
5. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 
 

N O L I K U M S 
Valkā 

2016.gada 29.decembrī                                          Nr.11 
 

APSTIPRINĀTS 
 ar Valkas novada domes 

2016.gada 29.decembra lēmumu 
(prot.Nr.15, 1.§.) 

Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, 
izlietošanas un uzskaites kārtību  

Izdots saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām”  

21.panta 1.daļas 19.punktu 

 
1. Nolikums „Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošana un 

uzskaites kārtību”, turpmāk tekstā - Nolikums, izstrādāts saskaņā ar likumu „Par Pašvaldībām”, 
likumu "Par budžetu un finanšu vadību", likumu "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanu", likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un 
Valkas novada pašvaldības nolikumu. 

2. Nolikums nosaka brīvprātīgo finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (turpmāk tekstā ar „ziedojums” 
saprotams arī „dāvinājums”) saņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību Valkas novada domē, 
turpmāk tekstā Dome, kā arī ziedojuma saņēmēja saistības pret ziedotājiem. 

3. Nolikuma mērķis ir: 
3.1. noteikt ziedojumu pieņemšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību; 
3.2. nodrošināt likumīgu ziedojumu izmantošanu; 
3.3. novērst ziedojumu izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu. 

4. Šī Nolikuma noteikumus piemēro darījumos, kuros bez atlīdzības Domes vai tās iestāžu īpašumā tiek 
nodoti finanšu līdzekļi, manta vai pakalpojumi, nosakot īpašu to izmantošanas mērķi vai bez tā. 

5. Ziedotāji var būt Latvijas Republikas un ārvalstu fiziskas un juridiskas personas. 
6. Ar ziedotāju, kurš izteicis vēlmi ziedot naudu ar noteiktu mērķi Domei vai tās iestādei, noslēdz 

dāvinājuma (ziedojuma) līgumu (1.pielikums). Domei ir jāievēro līgumā minētais ziedojuma 
izlietošanas mērķis.  

7. Ja ar ziedotāju nav, noslēgts ziedojuma līgums, bet ziedotājs, veicot naudas līdzekļu iemaksu Domes 
ziedojumu kontā, ir norādījis ziedojuma mērķi, Domei jāievēro norādītais mērķis. Ja ziedojuma mērķis 
nav norādīts vai ziedojuma mērķis ir nekonkrēts, Valkas novada dome lemj par ziedojuma 
izlietojumu. 

8. Ziedotājs naudas līdzekļus iemaksā Domes ziedojumu kontā. 
9. Par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā, sastāda aktu par mantas novērtēšanu un pieņemšanu 

ekspluatācijā saskaņā ar Domē izstrādātajiem normatīviem aktiem. Par mantiskiem ziedojumiem 
atbild darbinieks, kurš parakstījis aktu kā materiāli atbildīgā persona. 

10. Par ziedojumiem, kas saņemti pakalpojumu veidā, nepieciešams attaisnojuma dokuments, kurā 
norādīts minētā pakalpojuma daudzums, kvalitatīvie rādītāji un vērtība naudas izteiksmē. 

11. Par nekustamā īpašuma un transportlīdzekļu pieņemšanu ziedojuma veidā lemj Valkas novada 
dome. 

12. Ziedojumus pašvaldība vai tās iestādes var saņemt caur ziedojumu kastēm, kuras var tikt izvietotas 
pašvaldības iestādēs/nodaļās vai to organizētajos pasākumos. Uz ziedojumu kārbas jānorāda 
ziedojumu vākšanas mērķis. 

13. Iestādes vadītājs, kurš organizē un ir atbildīgs par ziedojumu kārbas izvietošanu, izdod rīkojumu, 
kurā norādīts: 

13.1. Ziedojumu vākšanas mērķis; 
13.2. Ziedojumu kastes izvietošanas vieta vai pasākums; 
13.3. Ziedojumu pieņemšanas komisija; 
13.4. Ziedojumu kastes izvietošanas un atvēršanas laiks (periods-kalendārā gada robežās). 

14.Atbildīgais darbinieks par ziedojumu kastes izvietošanu organizē ziedojumu kastes atvēršanu un 
ziedojuma apmēra konstatēšanu, sastādot par to aktu (2.pielikums), kuru apstiprina ziedojumu 



 

pieņemšanas komisija, kā arī nodrošina ziedojumu uzglabāšanu un iemaksāšanu Valkas novada 
domes kasē vai ziedojumu kontā piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 
pēdējai darba dienai. 

15. Iestādes vadītāja, kurš organizē un ir atbildīgs par ziedojumu kārbas izvietošanu, pienākumi: 
15.1. Pirms rīkojuma izdošanas, saskaņot ziedojumu vākšanas mērķi ar iekšējās kontroles 
galveno speciālistu vai Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāju (par saskaņojumu uzskatāms 
arī e-pasts); 
15.2. Par ziedojumu kārbu izvietošanu izdoto rīkojumu un saņemto ziedojumu apstiprināšanas 
aktu kopijas iesniegt iekšējās kontroles speciālistam. 

16. Pieņemot ziedojumu tiek nodrošināta grāmatvedības uzskaite atbilstoši domē izstrādātajām 
grāmatvedības uzskaites normatīvo aktu prasībām. 

17. Domes iestādes pienākums ir: 
17.1. Pārraudzīt ziedojumu naudas un mantas mērķtiecīgu izlietošanu atbilstoši Ziedotāja 

norādītajiem mērķiem; 
17.2. uzņemties atbildību par līdzekļu efektīvu apsaimniekošanu. 

18. Par šajā Nolikumā paredzētās ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas kārtību ir atbildīgs Domes 
iestādes vai struktūrvienības vadītājs. 

19. Ziedojumu līdzekļu neizlietotais atlikums saimnieciskā gada beigās uzkrājas un tiek izlietots atbilstoši 
ziedojumu mērķiem. 

20. Komisijai trīs locekļu sastāvā – priekšsēdētājs, izpilddirektors un Grāmatvedības un finanšu nodaļas 
vadītāja, piedaloties iestādes/ nodaļas vadītājam, ir tiesības jebkurā laikā pieņemt lēmumu par 
atteikšanos pieņemt ziedojumu.  

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                             V.A.Krauklis 

 
1.pielikums 

2016.gada 29.decembra Nolikumam Nr.11 

 
FINANŠU LĪDZEKĻU VAI MANTAS ZIEDOJUMA  

(DĀVINĀJUMA) LĪGUMS  
____________, 20__.gada "___."__________ 
Valkas novada dome, Reģ.Nr. 90009114839, juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, 
LV-4701, turpmāk tekstā – Ziedojuma saņēmējs, kuras vārdā saskaņā ar    
    rīkojas       , no vienas puses, un 
____________________________________, Reģ.Nr. ________________, juridiskā adrese: 
___________________________________________, turpmāk tekstā - Ziedotājs, kā vārdā saskaņā ar 
______________________________ rīkojas ___________________________________, no otras 
puses, abi kopā saukti arī – Līgumslēdzēji, savstarpēji vienojas un noslēdz šo dāvinājuma (ziedojuma) 
līgumu, turpmāk - tekstā Līgums, par sekojošo: 
1. Līguma priekšmets 
1.1. Ziedotājs ziedo (dāvina) un Ziedojuma saņēmējs pieņem dāvinājumā  
 
_____________________________________________________________________________ 

                  (ziedojuma (dāvinājuma) priekšmeta nosaukums) 
 
_________________ vērtībā, ko Ziedotājs nodod Ziedojuma saņēmējam īpašumā _____________ 
laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 
 
2. Ziedojuma (dāvinājuma) mērķis 
_____________________________________________________________________________. 
3. Ziedotāja  tiesības un pienākumi 
 
3.1. Ziedotājam ir tiesības prasīt un saņemt no Ziedojuma saņēmēja informāciju par to, kādam mērķis 
ziedojums (dāvinājums) ir izlietots, kā arī, ja nepieciešams, pārbaudīt attiecīgās informācijas pareizību. 
3.2. Ziedotājam ir tiesības atsaukt ziedojumu (dāvinājumu), ja tas nav izlietots Līgumā norādītajam 
mērķim vai ir pieļauti citi Līguma noteikumu pārkāpumi, un atprasīt no Ziedojuma saņēmēja ziedojuma 
(dāvinājuma) priekšmetu vai, ja tas nav iespējams, pieprasīt atlīdzināt šī Līguma 1.punktā noteikto 
ziedojuma (dāvinājuma) vērtību. 
4. Ziedojuma saņēmēja tiesības un pienākumi 
4.1. Ziedojuma saņēmējam ir tiesības prasīt ziedojuma (dāvinājuma) nodošanu, ja Ziedotājs nenodod 
ziedojumu (dāvinājumu) Līgumā noteiktajā termiņā. 
4.2. Ziedojuma saņēmēja pienākums ir izlietot dāvinājumu (ziedojumu) tikai Līguma 2.punktā 
norādītajiem mērķiem. 



 

4.3. Ziedojuma saņēmēja pienākums, pēc Ziedotāja lūguma, sniegt visu Ziedotāju interesējošo 
informāciju par dāvinājuma (ziedojuma) izmantošanu. 
5. Nobeiguma noteikumi 
5.1. Līgums var tikt grozīts un papildināts, par ko Puses noslēdz atsevišķu rakstisku vienošanos un ko 
apliecina ar pušu rekvizītiem un parakstiem. Visi papildinājumi pie šī Līguma ir neatņemama tā 
sastāvdaļa.  
5.2. Jautājumus, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem LR 
normatīvajiem aktiem. 
5.3. Visus strīdus, kas Pusēm varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, puses risina pārrunu ceļā, ja 
puses nevar vienoties, tad strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši spēka esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
5.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Ziedojuma saņēmēja un 
viens pie Ziedotāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
 
Ziedojuma saņēmējs     Ziedotājs 
Valkas novada dome 
Reģ.Nr. 90009114839 , 
Semināra 9, Valka,  
Valkas nov., LV-4701 
tel./fakss 64722234/ 64707493 
Konta Nr. LV62UNLA0050014277068  
A/S „SEB banka” UNLALV2X 

 

 
 
________________________________   ___________________________ 

 
 
 

2.pielikums 
2016.gada 29.decembra Nolikumam Nr.11 

 
Valkas novada dome reģ. Nr. 90009114839 
Iestāde(struktūrvienība) 

                             APSTIPRINU:________________  
                  Iestādes vadītājs 

 
AKTS  

Par ziedojuma kārbas atvēršanu 
 

 
20___.gada  ____ . _____________ , ________                     
 
Akts sastādīts pamatojoties uz 2016.gada 29.decembra domes sēdē apstiprinātā nolikuma Nr.11 „Par 
finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību” 
(prot.Nr.15, 1.§.) 12..13..14..un 15.punktu. 
Pie ziedojuma kārbas atvēršanas piedalās ar 20___.gada ____. ________________ rīkojumu Nr._____  
izveidotā komisija sekojošā sastāvā:   
 
Komisijas priekšsēdētājs: ________________________________ (vārds, uzvārds, amats)  
 
            Komisijas locekļi : ________________________________ (vārds, uzvārds, amats) 
    
                                         ________________________________ (vārds, uzvārds, amats) 
                                    
Uz atvēršanas brīdi ziedojuma kārbā tiek konstatēta skaidra nauda:  
 

Nomināla nosaukums 
Nomināla vērtība 

EUR 
Daudzums 

gab. 
Summa 

EUR 

Monētas 0.01   

Monētas 0.02   

Monētas 0.05   

Monētas 0.10   

Monētas 0.20   



 

Monētas 0.50   

Monētas 1.00   

Monētas 2.00   

Banknotes 5.00   

Banknotes 10.00   

Banknotes 20.00   

Banknotes 50.00   

Banknotes 100.00   

Banknotes 200.00   

Banknotes 500.00   

KOPĀ  

Cita valūta    

    

    

 
 

Pamatojoties uz šo aktu, iestādes vadītājs iemaksā ziedojumu (EUR) Valkas novada domes kasē 
vai ziedojumu kontā LV15UNLA0050014343001, ar norādītu ziedojuma izlietošanas mērķi. Ziedojumā 
saņemtā cita valūta tiek konvertēta uz EUR atbilstoši AS SEB bankas valūtas maiņas kursam ziedojuma 
iemaksāšanas dienā un tiek iemaksāta ziedojumu kontā LV15UNLA0050014343001 (valūtas 
konvertēšanas un naudas iemaksas izdevumi tiek apmaksāti no pamatbudžeta). 
Ziedojuma līdzekļi jāiemaksā līdz 20___.gada ____._______________. 
 
Ziedojumu kārbas atvēršanas komisija : __________________________________ 
 
     __________________________________ 
 

 
 

2.§ 
Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu  

no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un  
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gadā 

            
(R.Rastaks) 

 
Valkas novada dome izskata saņemto iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Valkas novada 

amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu sarakstu no valsts budžeta mērķdotācijas māksliniecisko 
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 2017.gadam. Saskaņā 
ar Latvijas Nacionālā kultūras centra datiem 2017.gadā Valkas novadam G1 grupas 7 kolektīviem 
piešķirts EUR 5082, G2 grupas 6 kolektīviem piešķirts EUR 2178. 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļa ir izvērtējusi amatiermākslas kolektīvu atbilstību 
Dziesmu un deju svētku likuma darbības nosacījumiem un sagatavojusi kolektīvu vadītāju slodzes un 
darba samaksas apmērus. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 
9.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 1.§), Finanšu komitejas 2016.gada 16.decembra lēmumu 
(protokols Nr.13, 2.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, Dziesmu un 
deju svētku likuma 9.panta 3.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti 
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, 
V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 
31.decembrim (pielikumā). 

2. Uzdot personāla nodaļas vadītājam nodrošināt 1.punktā minēto amatiermākslas kolektīvu vadītāju 
darba līgumu grozījumu projektu sagatavošanu un iesniegt domes izpilddirektoram parakstīšanai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 
 
 
 



 

Pielikums 
Valkas novada domes 

2016.gada 29.decembra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.15, 2.§) 

 
Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amata vietu  

un darba samaksas saraksts 2017.gadam 
 

Valsts mērķdotācija  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.§ 

Par Valkas novada pagastu pārvalžu pārziņā esošo daudzdzīvokļu māju 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtības apstiprināšanu 
            

(V.Kaņepe) 
 

Pamatojoties uz to, ka Valkas novada pagastu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju izvesto sadzīves 
atkritumu daudzums ir zināms un nemainīgs lielums, kas atkarīgs no uzstādīto konteineru tilpuma un 
skaita (izņēmums ir papildus atkritumi), bet faktiskais iedzīvotāju skaits ir mainīgs lielums, ir 
nepieciešams apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību. 

Ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 16.decembra lēmumu (protokols Nr.13, 4.§) un vadoties no 
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Uzdot Valkas novada pagastu pārvaldēm aprēķināt izvesto sadzīves atkritumu maksu pēc faktiskā 

pakalpojumu sniedzēja rēķina, summu, kas attiecas uz iedzīvotājiem, izdalot ar faktisko iedzīvotāju 
skaitu. 

2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam. 
3. Uzdot Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājam organizēt atsevišķa sadzīves atkritumu konteinera 

uzstādīšanu sociālo dzīvokļu iedzīvotājiem. 
4. Uzdot Valkas novada pagastu pārvalžu vadītājiem rakstiski brīdināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

īpašniekus un īrniekus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību līdz 
2017.gada 31. janvārim. 

5. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2010.gada 
28.janvāra sēdes lēmuma “Par Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu 
izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 13.§)  1.1.9. un 1.1.10. punkts; Valkas novada domes 
2010.gada 28.janvāra sēdes lēmuma “Par Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes maksas 
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 14.§) 1.3. punkta daļa “par sadzīves 
atkritumu izvešanu / no cilvēka /” un Valkas novada domes 2010. gada 28. janvāra sēdes lēmuma 
“Par Valkas novada Kārķu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” 
(protokols Nr. 1; 16.§) pielikuma 10.punkts. 

6. Lēmumā 1.punktā minēto atkritumu apsaimniekošanas maksu piemērot no 2017.gada 1.marta. 
7. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes pagastu pārvalžu vadītāji. 
8. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

 

Nr.
p.k. 

Amats Amata 
vietu 
skaits 

Algas likme 
(EUR 

mēnesī) 

Darba alga 
mēnesī 
(EUR) 

1. Kora diriģents  0,1856 530 98,36 

2. Deju kolektīvs, vadītājs  0,3712 530 196,74 

3. Folkloras ansamblis, vadītājs 0,0932 530 49,40 

4. Amatierteātris, režisors  0,0932 530 49,40 

5. Tautas lietišķās mākslas kopa, vadītājs 0,0466 530 24,70 

6. Vokālais ansamblis, vadītājs 0,0466 530 24,70 

7. Koklētāju ansamblis, vadītājs 0,0928 530 49,18 

 Kopā 0,9292  492,48 



 

4.§ 
Par Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas  

atpūtas telpu Semināra ielā 21, Valkā izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu 
            

(V.Kaņepe) 
 

Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas rīcībā ir atpūtas telpas, kuras pēc 
nepieciešamības var izmantot kā naktsmītni. Lai sniegtu šādu pakalpojumu, ir nepieciešams apstiprināt 
izcenojumu telpu izmantošanas pakalpojumam, kas segtu šo telpu uzturēšanas izmaksas. 

Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 16.decembra lēmumu 

(protokols Nr.13, 5.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta 
a)apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, 
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt maksu 1 cilvēkam par atpūtas telpu izmantošanu EUR 4,96 (četri euro 96 centi) bez PVN 

par diennakti. 
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam. 
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

5.§ 
Par saistošo noteikumu  “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu  

Valkas novada administratīvajā teritorijā” projekta apstiprināšanu 
            

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

Pamatojoties uz Valkas novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 16.decembra lēmuma (protokols 
Nr.13, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 15.punkta un 
43.panta 1.daļas 13.punkta un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 81.daļas, 3.panta pirmās 
daļas, 3.panta 1² daļas, 3.panta 14 daļas, 9.panta otrās daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 
13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atlikt saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada 

administratīvajā teritorijā” projekta (pielikumā) izskatīšanu līdz papildus informācijas iegūšanai. 
2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 

6.§ 
Par Valkas novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada)  

apstiprināšanu 
       

(I.Siliņš) 
 

Ar Valkas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu “Par jauna Valkas novada teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu, tā izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols 
Nr.16, 8.§) tika uzsākta Valkas novada teritorijas plānojuma izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un 
izstrādes vadītājs. 

Saskaņā ar Valkas novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumu “Par Valkas novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027.gadam pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.18, 21.§) tika organizēta Teritorijas plānojuma 
1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana, kas notika no 2016.gada 19.aprīļa līdz 
2016.gada 30.maijam. 

Valkas novada dome 2016.gada 28.jūlijā pieņēma lēmumu “Par Valkas novada teritorijas plānojuma 
2016.-2027.gadam pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.9, 5.§). 2016.gada 10.oktobrī tika saņemts Vides pārraudzības 
valsts biroja atzinums Nr.16 par Valkas novada teritorijas plānojuma Vides pārskatu, un, ievērojot tajā 
sniegtās rekomendācijas, veikti papildinājumi Vides pārskatā. Tika organizēta Valkas novada teritorijas 
plānojuma 2.redakcijas publiskā apspriešana laika posmā no 2016.gada 16.novembra līdz 2016.gada 



 

7.decembrim. Izvērtējot institūciju atzinumus, tika secināts, ka nepieciešami nebūtiski labojumi teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī grafiskajā daļā, saskaņā ar VAS “Latvijas valsts meži” un 
Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumiem. Labojumi tika veikti, līdz ar to Valkas novada teritorijas 
plānojums ir apstiprināms. 

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1. un 91.punktu, pašvaldības dome pieņem lēmumu 
apstiprināt izstrādāto teritorijas plānojumu un ar saistošajiem noteikumiem apstiprina teritorijas plānojuma 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko daļu – funkcionālo zonējumu, teritorijas ar 
īpašiem noteikumiem un aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām 
teritorijām un objektiem. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 16.decembra lēmumu 
(protokols Nr.13, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
3.punkta, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1. un 91.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada teritorijas plānojumu (no 2017.gada), saskaņā ar pielikumu: 

1.1 Paskaidrojuma raksts; 
1.2 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 
1.3 Grafiskā daļa; 
1.4 Vides pārskats. 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 “Valkas novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada) 
grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas plānojuma daļu 
“Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafisko daļu “Teritorijas funkcionālais zonējums”, 
teritorijas ar īpašiem noteikumiem, aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām 
apgrūtinātajām teritorijām un objektiem. 

3. Lēmumu un paziņojumu par Valkas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu publicēt Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.valka.lv, oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Valkas novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā “Valkas 
Novada Vēstis”. 

4. Nosūtīt lēmumu un pievienotos dokumentus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
5. Saistošie noteikumi Nr.21 ”Valkas novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga 
paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet tie nav īstenojami tikmēr, kamēr 
nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības. Līdz 
īstenošanas uzsākšanai spēkā ir Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr.14 “Valkas novada 
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas apstiprināti 
2011.gada 26.maijā (protokols Nr.6, 6.§). 

6. Ar saistošo noteikumu Nr.21 ”Valkas novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” īstenošanas uzsākšanu, spēku zaudē 2011.gada 
26.maija saistošie noteikumi Nr.14 “Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

7. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs. 
8. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
7.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.22 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Valkas novadā” apstiprināšanu 

            
(L.Engere) 

 
Ar Valkas novada domes 2016.gada 29.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 24.§) tika nolemts 

apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.24 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas novadā”.   

2016.gada 25.oktobrī tika saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – 
ministrija) Atzinums Nr.18-6/7869 Par saistošajiem noteikumiem, kurā norādīts, ka ministrija savas 
kompetences ietvaros ir izvērtējusi Valkas novada domes 2016.gada 29.septembra saistošos noteikumus 
Nr.17 “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 “Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas novadā”  un izsaka sekojošu iebildumu, 
vienlaikus lūdzot pārskatīt saistošos noteikumus Nr.24 un saistošos noteikumus Nr.17, nodrošinot to 



 

atbilstību normatīvo aktu prasībām: saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu 
vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju 
izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas 
pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un 
pieņemšanas kārtību. Savukārt saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 26.panta trešo daļu maksa 
par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu un 
izsniegšanu no šā likuma 13.panta ceturtajā daļā minētās centrālās datubāzes veicama Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā, bet no vietējās pašvaldības datubāzes – vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos 
paredzētajā kārtībā. Līdz ar to, pašvaldībai izstrādājot saistošos noteikumus, jāņem vērā tai piešķirtais 
pilnvarojums. Vēršam uzmanību, ka zemes ierīcības projekta izstrādes kārtība ir noteikta Ministru 
kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
savukārt, attiecībā uz detālplānojumiem regulējums noteikts Ministra kabineta 2014.gada 14.oktobra 
noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. Būvniecību 
t.sk. būvju nodošanas ekspluatācijā procesus regulē būvniecības nozares regulējošie normatīvie akti – 
Būvniecības likums, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, 
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” utt. Ņemot vērā 
minēto, lūdzam pārskatīt saistošos noteikumus Nr.17 un saistošos noteikumus Nr.24 (t.sk. saistošo 
noteikumu Nr.24 6.,7., 8., 9., 10., un 11.punktu).  

Tāpat, kopš minēto saistošo noteikumu apstiprināšanas, ir veikti vairāki grozījumi normatīvajos aktos, 
kas ietekmē arī augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību, piemēram, uzmērīšana 
tiek veikta LAS 2000,5 – Latvijas normālo augstumu sistēma epohā 2000,5. 2014.gadā tika veikti arī 
grozījumi 2012.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.281  “Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas  un tās centrālās datubāzes noteikumi”, piemēram, saskaņā ar minēto noteikumu 69.punktu, 
pašvaldības saistošajos noteikumos ir jānorāda inženierkomunikāciju turētāji, kas ir atbildīgi par 
inženierkomunikācijām teritorijā, kur tiek veikta topogrāfiskā uzmērīšana.  

Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka būtiski labojumi ir jāveic tieši 2010.gada saistošajos noteikumos, 
tādēļ lietderīgāk ir izstrādāt jaunus saistošos noteikumus par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Valkas novadā. 

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā 
Finanšu komitejas 2016.gada 16.decembra lēmumu (protokols Nr.13, 8.§) un vadoties no Ģeotelpiskās 
informācijas likuma 6.panta, 13.panta 6. daļas, 26.panta 3. daļas, kā arī no  likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunkta un 43.panta trešās daļas, Ministru kabineta noteikumu 
Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 
69.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, 
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

aprites kārtību Valkas novadā” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.22 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 

Valkas novadā” un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā 
un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai. 

3. Domes Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami 
Valkas novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā. 

4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas 
vietnieks. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
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 29.decembrī                                             Nr.22 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes  

2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.15, 7.§) 

 
 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas novadā” 

http://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums#p13


 

 
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma  

13.panta 6. daļu un 26.panta 3. un 7.1 daļu,  
Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281  

“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
 un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69., 79.punktu 

 
 

I Vispārīgie jautājumi 
 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valkas novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un 
reģistrēšana. 

2. Noteikumi ir obligāti visām juridiskām un fiziskām personām, kas Valkas novada administratīvajā teritorijā veic: 
2.1. inženierkomunikāciju vai būvju (tai skaitā ceļu inženierbūvju) būvniecību (projektēšana un būvdarbi) un 

ekspluatāciju; 
2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbus. 

3. Valkas novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un 
uzkrāšanu mērogā 1:500, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Valkas novada 
domes Attīstības un plānošanas nodaļa, turpmāk tekstā: Datu bāzes uzturētājs. 

4. Topogrāfiskā materiāla aktualizācija būvniecības iecerei nav nepieciešama un var izmantot esošo topogrāfisko 
vai kadastra kartes materiālu, ko izsniedz Datu bāzes uzturētājs 2 darba dienu laikā: 
4.1. avārijas darbu gadījumā; 
4.2. uzstādot pagaidu būves vai reklāmas stabus bez rakšanas darbiem; 
4.3. darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts; 
4.4. ja esošā topogrāfiskā materiāla aktualizācijas termiņš nav beidzies; 
4.5. citos gadījumos, kurus nenosaka būvniecības regulējums. 

 
II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija un izsniegšana 

 

5. Nodrošinot uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē, 
mērniecības darbu izpildītājs Datu bāzes uzturētājam iesniedz: 

5.1. topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu, kas ir noformēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
5.2. topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu digitālā vektordatu formā "Bentley Systems" datorizētās 

projektēšanas (DGN) datņu formātā vai "Autodesk" datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā, 
izmantojot elektroniskos datu nesējus vai nosūtot topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu uz elektroniskā pasta 
adresi lasma.engere@valka.lv vai ingars.silins@valka.lv. 

6. Mērniecības darbu izpildītājam pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas Datu bāzes uzturētājam, tie jāsaskaņo ar 
uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem, tajā skaitā ar: 

6.1. elektrotīkli – AS “Sadales tīkls”;  
6.2. sakaru tīkli – SIA “Lattelecom”, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”; 
6.3. ūdensvads un kanalizācijas tīkli, lietus kanalizācija – Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas 

nodaļa, pagastu pārvaldes; 
6.4. siltumtīkli – Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļa; 
6.5. ielu apgaismošanas tīkli – Valkas novada domes izpilddirektors (Valkas pilsētā), pagastu pārvaldes; 
6.6. telekomunikāciju uzturētājs – attiecīgais kabeļoperators (SIA “Valkas Elektrons” Valkas pilsētā); 
6.7. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa; 
6.8. VAS “Latvijas dzelzceļš”; 
6.9. ar attiecīgo Valkas novada pašvaldības pagasta pārvaldi; 
6.10. ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem pēc Datu bāzes uzturētāja pieprasījuma. 

7. Pēc šo noteikumu 6.punktā minēto saskaņojumu saņemšanas topogrāfisko plānu iesniedz reģistrēšanai Datu 
bāzes uzturētājam. 
8. Datu bāzes uzturētājs mērniecības darbu izpildītāja iesniegtos topogrāfiskos vai izpildmērījuma plānus reģistrē to 
iesniegšanas secībā Uzmērījumu reģistrā.  
9. Pārbaudot topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datu 
bāzes uzturētājs 5 darba dienu laikā no topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna saņemšanas dienas: 

9.1. reģistrē topogrāfiskās informācijas datubāzē, uz topogrāfiskā plāna un izpildmērījuma plāna izdarot attiecīgu 
atzīmi saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu un izsniedz reģistrēto topogrāfisko plānu un 
izpildmērījuma plānu mērniecības darbu izpildītājam; 

9.2. sniedz pamatotu atteikumu to reģistrēt, norādot uz iesniegtā plāna pieļautajām kļūdām un neatbilstībām. 
Plānu ar izdarītajām atzīmēm izsniedz mērniecības darbu izpildītājam un elektroniski nosūta vai nodod 
attiecīgo datni mērniecības darbu izpildītājam labojumu veikšanai. 

10. Šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajā gadījumā mērniecības darbu izpildītājam ir pienākums novērst kļūdas un 
neatbilstības topogrāfiskajā plānā vai izpildmērījuma plānā un laboto topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu 
iesniegt atkārtotai pārbaudei Datu bāzes uzturētājam, kas pēc atkārtotas pārbaudes veikšanas pieņem vienu no šo 
noteikumu 9.punktā norādītajiem lēmumiem. 
11.Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir divi gadi pēc tā reģistrācijas datu bāzē, ja nav notikušas izmaiņas 
virszemes situācijā un inženierkomunikāciju novietojumā. 
12. Datu bāzē uzkrātos datus Datu bāzes uzturētājs izsniedz: 

12.1. Valkas novada domes struktūrvienībām, iestādēm to funkciju vai uzdevumu izpildei; 
12.2. mērniecības darbu izpildītājam, izpildot konkrētu pasūtījumu; 
12.3. inženierkomunikāciju turētājam; 

mailto:lasma.engere@valka.lv
mailto:ingars.silins@valka.lv


 

12.4. sertificētam zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicējam. 
13. Pieprasītos datus Datu bāzes uzturētājs izsūta uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, vai iekopē pieprasītāja 
elektroniskajā datu nesējā piecu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. 
14. Valkas novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā Būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šo 
noteikumu 9.1.punktā noteiktajā kārtībā saskaņotu topogrāfisko informāciju. 

 
III Maksa par topogrāfiskās informācijas apriti un maksas veikšanas kārtība 

 

15. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums. Maksa 
par topogrāfiskās informācijas apriti ir noteikta šo noteikumu 2.pielikumā. 
16. Samaksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu mērniecības darbu 
izpildītājs veic, pamatojoties uz Valkas novada domes izsniegto rēķinu, tajā norādītajā termiņā un kārtībā.  
17. Ja mērniecības darbu izpildītājs iesniedz topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu šo noteikumu 10.punktā 
noteiktajā kārtībā, maksu par atkārtotu pārbaudi un reģistrāciju nepiemēro.  
18. Šo noteikumu 12.1.apakšpunktā noteiktajiem subjektiem maksu par topogrāfiskās informācijas apriti nepiemēro. 
19. Datu bāzes uzturētājs informāciju par ielu sarkanajām līnijām izsniedz bez maksas. 
20. Maksājumi par šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem pakalpojumiem ieskaitāmi Valkas novada domes budžetā. 
 

IV Noslēguma jautājums 
 

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošos noteikumus Nr.24 “Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas novadā”. 

 
 

1.pielikums 
Valkas novada domes  2016.gada 29.decembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.22 
(sēdes protokols Nr.15,7.§) 

 
Reģistrācijas atzīmes paraugs 

(sarkanā krāsā) 
 
 



 

 
2.pielikums 

Valkas novada domes  2016.gada 29.decembra 
saistošajiem noteikumiem Nr.22 

(sēdes protokols Nr.15,7.§) 
 

Par Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas sniedzamo maksas pakalpojumu 
cenrādi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu 

N.p. 
k. 

Pakalpojums 
Izceno-

jumi 
EUR 

PVN** 
21% 
EUR 

Izcenojumi 
kopā ar PVN 

EUR 

1.  Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano 
līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu 
datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un 
nosūtīšanu pašvaldībai. 
Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes 
komunikācijas, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8.  

   

 objekta platība līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts; 8.26 1.74 10.0 

 objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts; 12.40 2.60 15.0 

 objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha, bet 
nepārsniedzot EUR 95.0 kopā par vienu objektu, neskaitot 

pievienotās vērtības nodokli 

4.96 1.04 6.0 

2.  Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, 
pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu datubāzē, 
reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai: 

   

 trases garums līdz 300 m, viens objekts; 7.11 1.49 8.60 

 trases garums virs 300 m vienā objektā, papildus par katriem 
nākamajiem 100 m, bet nepārsniedzot EUR 95.0 kopā par 

vienu objektu, neskaitot pievienotās vērtības nodokli 

2.48 0.52 3.00 

3.  Būvniecības izpilduzmērījumi 
   

 Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē ,viens objekts. 7.11 1.49 8.60 

 Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē, 
viens objekts 

5.37 1.13 6.50 

4.  Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta 
grafiskās daļas pārbaudi, reģistrēšanu, ievadīšanu 
datubāzē 

   

 viens objekts (plānojums vai projekts). 8.26 1.74 10 

5.  Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana 
pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas 
objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un 
vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu 
izbūvei): 

   

 pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts; 16.53 3.47 20.0 

 pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha. 4.13 0.87 5.0 

6.  Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano 
līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības 
darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos 
punktos, vienā zemes vienībā: 

   

 viens objekts. 2.48 0.52 3.0 

 

Saistošo noteikumu Nr.22 

“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas  aprites kārtību Valkas novadā” 
paskaidrojuma raksts 

 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.  Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

1.1. pienākumu izdot šos saistošos noteikumus uzliek 2010.gada 
13.janvāra Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestais punkts un 
26.panta trešais punkts; 
1.2. Valkas novadā, līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās, spēkā ir 
2010.gada 30.jūnija Saistošie noteikumi Nr.24 “Par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas novadā”. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts  

2.1. noteikumi tiek izdoti pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 
13.panta sesto punktu, 26.panta trešo punktu un 2012.gada 24.aprīļa 
Ministru kabineta noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās 



 

informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumu”69., 79. punktu; 
2.2. saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības funkcijas un 
uzdevuma izpildi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
datubāzes izveidošanu un uzturēšanu; 
2.3. pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks precizēta un papildināta 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un 
pieņemšanas kārtība un kārtība, kādā veicama maksa par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju pašvaldības 
datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu Valkas novadā. 

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

Pašvaldībā nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, 
paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo 
noteikumu izpildi. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

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

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 
8.§ 

Par pabalsta piešķiršanu *** 
       

(V.Zariņš) 
 

2015.gada 30.decembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***” 
(protokols Nr.18, 9.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 397,87 apmērā [..]  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 16.decembra lēmumu 
(protokols Nr.13, 9.§) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 
likuma 15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, 
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt ***, dzīvo „***”, *** pagasts, *** novads, pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 413,11 (četri simti 

trīspadsmit euro un 11 centi) no 2017.gada 1.janvāra. 
2. Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1.punktā minēto pabalstu līdz 

nākamā mēneša, kas seko aprēķina mēnesim, 10.datumam. 
3. No 2017.gada janvāra mēnesī piešķirtā pabalsta ieturēt EUR 14,28, kas pārmaksāti par 2016.gada 

oktobra, novembra un decembra mēnešiem. 
 

9.§ 
Par pabalsta piešķiršanu *** 

      
(V.Zariņš) 

 
2015.gada 30.decembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***” 

(protokols Nr.18, 10.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 431,21  [..] 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 16.decembra lēmumu 

(protokols Nr.13, 10.§) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 
likuma 15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, 
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt ***, dzīvo „***”, *** pagasts, Valkas novads, pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 445,23 

(četri simti četrdesmit pieci euro un 23 centi) no 2017.gada 1.janvāra. 



 

2. Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1.punktā minēto pabalstu līdz 
nākamā mēneša, kas seko aprēķina mēnesim, 10.datumam. 

3. No 2017.gada janvāra mēnesī piešķirtā pabalsta ieturēt EUR 17,95, kas pārmaksāti par 2016.gada 
oktobra, novembra un decembra mēnešiem. 

 
10.§ 

Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu  
individuālam uzņēmumam “Skroders” 

 ________________________________________________________________  
(I.Meļķis)  

 

Izskatot individuālā uzņēmuma „Skroders”, reģistrācijas Nr.44102014281, juridiskā adrese: Rīgas 
iela 24, Valka, 2016.gada 21.novembrī saņemto iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma 
termiņa pagarināšanu nomātām telpām Rīgas ielā 24, Valkā, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 
2016.gada 16.decembra lēmumu (protokols Nr.9, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”  
21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, 
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Pagarināt ar individuālo uzņēmumu „Skroders” noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 

(kopējā platība 52,0 m2 t.sk. telpas pamatdarbībai 47,3 m2, palīgtelpas 4,7 m2, nomas maksa par 
pamatdarbības telpām – 0,72 EUR/m2, par palīgtelpām – 0,50 EUR/m2) nomas līguma termiņu līdz 
2017.gada 31.decembrim (ieskaitot). 

11.§ 
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

Latvijas Nacionālajam arhīvam 
 ______________________________________________________________  

(I.Meļķis)  
 

Izskatot Latvijas Nacionālā arhīva, reģistrācijas Nr.LV90009476367, juridiskā adrese: Šķūņu iela 11, 
Rīga, 2016.gada 22.novembrī saņemto iesniegumu par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 24, Valkā, 
nomas līguma termiņa pagarināšanu, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2016.gada 16.decembra 
lēmumu (protokols Nr.9, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”  21.panta 1.daļas 14.punkta b) 
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Pagarināt ar Latvijas Nacionālo arhīvu 2007.gada 5.februārī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, 

Rīgas ielā 24 (kopējā platība 22,8 m2, t.sk. telpas pamatdarbībai 18.8 m2, palīgtelpas 4,0 m2, nomas 
maksa par pamatdarbības telpām – 2,13431 EUR/m2, par palīgtelpām – 0,99601 EUR/m2) nomas 
līguma termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim (ieskaitot). 

 
12.§ 

Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai 

 ______________________________________________________________  
(I.Meļķis)  

 
Izskatot Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras, reģistrācijas Nr.90001834941, juridiskā adrese: 

Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1010, 2016.gada 25.novembrī saņemto iesniegumu par 
neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu telpām Rīgas ielā 24, Valkā, ņemot vērā 
Saimniecisko lietu komitejas 2016.gada 16.decembra lēmumu (protokols Nr.9, 3.§) un vadoties no likuma 
„Par pašvaldībām”  21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Pagarināt ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru 2008.gada 1.februārī noslēgto neapdzīvojamo 

telpu Valkā, Rīgas ielā 24 (kopējā platība 37,4 m2 t.sk. telpas pamatdarbībai 20,6 m2, palīgtelpas 16,8 
m2) nomas līguma termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim (ieskaitot). 



 

13.§ 
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

Modrim Elziņam 
 ____________________________________________________________  

(I.Meļķis)  
 

Izskatot Modra Elziņa, dzīvo Rīgas iela 58, Valka, 2016.gada 5.decembrī saņemto iesniegumu par 
neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 24, Valkā nomas līgumu termiņu pagarināšanu, ņemot vērā 
Saimniecisko lietu komitejas 2016.gada 16.decembra lēmumu (protokols Nr.9, 1.§) un vadoties no likuma 
„Par pašvaldībām”  21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Pagarināt ar Modri Elziņu 2007.gada 31.janvārī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 

nomas līguma termiņu līdz 2019.gada 30.janvārim (ieskaitot). 
 

14.§ 
Par Nolikuma Nr.12 " Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra nolikums" apstiprināšanu 

____________________________________________________________________  
(R.Rastaks)  

 
2016.gadā Valkas novada dome realizēja Latvijas un Šveices līdzfinansētās sadarbības programmas  

„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu 
jaunatnes iniciatīvu centru izveide” ietvaros projektu, kurā tika  iekārtotas telpas jauniešiem Semināra ielā 
21. Sakarā ar multifunkcionālā centra darbības uzsākšanu nepieciešams apstiprināt tā darbības nolikumu 
un izstrādāt atbilstošus iekšējās kārtības noteikumus. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 
9.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 4.punkta un 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti 
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, 
V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.12 „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra nolikums” (pielikumā). 
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 
N O L I K U M S 

Valkā 
 

2016.gada 29.decembrī          Nr.12 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Valkas novada domes 

2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.15,14.§) 

 

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra  
NOLIKUMS 

 
1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Valkas novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs (turpmāk tekstā Centrs) ir viens no 
pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar 
jaunatni sastāvdaļām. Centrs darbojas Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes nodaļas (turpmāk tekstā IKSJ) sastāvā.  

1.2. Centrs atrodas Semināra ielā 21, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701. 
 

2.  Centra darbības mērķis un uzdevumi 
2.1.  Centra mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 

sabiedriskajā dzīvē. 



 

2.2.  Centra darbības uzdevumi ir: 
2.2.1.  nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas; 
2.2.2.  sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, 

īstenojot dažādus neformālos pasākumus un projektus; 
2.2.3.  radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai; 
2.2.4.  nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām; 
2.2.5. sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un 

brīvprātīgajā darbā; 
2.2.6.  nodrošināt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai; 
2.2.7.  sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū; 
2.2.8.  sekmēt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā; 
2.2.9.  organizēt jauniešiem dažādus pasākumus, nodarbības par aktuālām tēmām; 
2.2.10.  veicināt sadarbību starp Centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un 

institūcijām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā; 
2.2.11.  sekmēt Valkas novada jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionālā, valsts un starptautiska 

mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā. 
 

3. Centra darbības organizācija 
3.1.  Centrs savu darbu organizē saskaņā ar valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas 

dokumentos noteiktajiem mērķiem un nostādnēm un pašvaldības attīstības plānošanas 
dokumentiem. 

3.2. Centrā ir brīvā laika pavadīšanas telpa, jaunatnes lietu speciālista darba kabinets, pārrunu telpa, 
radošo nodarbību telpa, hostelis un atbilstošs tehniskais aprīkojums. 

3.3. Centra darba laiku nosaka IKSJ nodaļas vadītājs. 
3.4. Jaunatnes lietu speciālists sagatavo pasākumu plānu, nodrošina tā publicitāti. 
3.5.  Centra apmeklēšana ir bez maksas. 
3.6.  Centrs var piedalīties un īstenot vietējo, valsts un starptautiska mēroga pasākumus, projektus un 

programmas jaunatnes jomā. 
3.7.  Centra iekšējās kārtības noteikumus apstiprina pašvaldības izpilddirektors. 
3.8.  Centra darbinieks saskaņā ar iekšējiem kārtības noteikumiem veic apmeklētāju uzskaiti. 
3.9. Centra darbībai nepieciešamais finansējums iekļauts IKSJ nodaļas budžetā. 
3.10. Centram ir tiesības piesaistīt finansējumu pasākumu organizēšanai pašvaldības normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 
 

4. Centra apmeklētāji 
4.1.  Centra apmeklētāji ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Cita vecuma apmeklētāji Centru 

apmeklē attiecīgajam vecumam organizētajos pasākumos. 
4.2.  Apmeklētāju tiesības: 

4.2.1.  izmantot piedāvātās brīvā laika pavadīšanas iespējas; 
4.2.2. piedalīties Centra organizētajos pasākumos un projektos; 
4.2.3.  sadarboties ar Centra darbiniekiem un izteikt savu viedokli un uzskatus - ierosināt un 

īstenot pasākumus; 
4.2.4.  piedalīties jauniešu organizāciju darbā (jauniešu dome, jauniešu klubs); 
4.2.5.  saņemt nepieciešamo informāciju par Centra darbību, jaunatnes politikas aktualitātēm, kā 

arī neformālās izglītības pasākumiem un projektiem. 
4.3.  Apmeklētāju pienākums ir ievērot Centra iekšējās kārtības noteikumus. 

 
5.  Centra darbinieki 

5.1. Centra darbu vada jaunatnes lietu speciālists. Brīvā laika pavadīšanas iespējas organizē brīvā 
laika organizatori. 

5.2.  Centra darbiniekus darbā pieņem un no darba atbrīvo pašvaldības izpilddirektors. 
5.3.  Centra darbinieku pienākumi: 

5.3.1.  nodrošināt Centra darbības reglamentējošo dokumentu izstrādi un to izpildi. 
5.3.2.  nodrošināt tiesību aktu ievērošanu; 
5.3.3.  nodrošināt ikgadēja Centra aktivitāšu plāna izstrādi un īstenošanu; 
5.3.4.  atbildēt par darba drošību Centrā un tā organizētajos pasākumos; 
5.3.5.  sniegt informāciju par Centra darbību; 
5.3.6.  pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot jaunatnes lietu speciālistiem, 

jaunatnes darbiniekiem un jauniešu centru vadītājiem paredzētās apmācības un seminārus; 
5.3.7. racionāli izlietot Centra finanšu un materiālos līdzekļus.  

5.4.  Centra darbinieku tiesības: 
5.4.1.  sniegt priekšlikumus par Centra finanšu un materiālo līdzekļu racionālo izlietošanu; 
5.4.2.  savu pilnvaru ietvaros pārstāvēt Centra intereses pašvaldības, valsts un starptautiskajās 

institūcijās un attiecībās ar privātpersonām; 



 

5.4.3.  saņemt informāciju un konsultācijas no Valkas novada pašvaldības institūcijām Centra 
uzdevumu veikšanai; 

5.4.4.  iesniegt priekšlikumus IKSJ nodaļai Centra darbības uzlabošanai. 
 

6.  Centra nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība 
6.1. Grozījumus nolikumā apstiprina Valkas novada dome. 

 
15.§ 

*** iesnieguma izskatīšana 
________________________________________ 

(V.ZARIŅŠ) 
 
Valkas novada dome 2016. gada 16.novembrī ir saņēmusi ***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas 

novads, LV-4701, iesniegumu ar lūgumu segt ceļa izdevumus no Valkas uz Smilteni un atpakaļ meitai ***, 
kura mācās Smiltenes tehnikumā. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2016.gada 9.decembra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.7, 1.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET – 2 deputāti 
(A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Atteikt ***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, LV-4701, piešķirt pabalstu ceļa izdevumu segšanai 

meitai *** no Valkas uz Smilteni un atpakaļ. 
 

16.§ 
Par Izsoles protokola par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Mežbrēķi”,  

izsoles gaitu, apstiprināšanu 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Pamatojoties uz 2016.gada 27.oktobra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 9.§) ar 
kuru tika apstiprināta pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - Zvārtavas pagastā “Mežbrēķi”, Izsoles 
noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē, kā arī apstiprināt izsoles objekta 
nosacīto cenu EUR  4210,00 (četri tūkstoši divi simti desmit euro) apmērā, 2016.gada 14.decembrī, plkst. 
11:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole. 

Tika izsolīts nekustamais īpašums: Zvārtavas pagastā “Mežbrēķi”, kas sastāv no zemes gabala, 
kadastra apzīmējums 9496 008 0128 ar kopējo platību 1.65ha un uz zemes gabala esošas dzīvojamās 
ēkas ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0128 001. 

Sludinājumi par nekustamā īpašuma – Zvārtavas pagastā “Mežbrēķi”, izsoles noteikumu 
apstiprināšanu tika publicēti laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” (07.11.2016. laidienā Nr.217 (5789) un 
„Ziemeļlatvija” (04.11.2016), kā arī Valkas novada mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “pašvaldība – 
sludinājumi - izsoles”. 

Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēts viens pretendents: ***, personas kods ***-***, dzīvo: 
***(Norvēģija). Pasta adrese: *** iela ***, Rīga. 

Pretendents iesniedzis Izsoles noteikumu 14.punktā minētos dokumentus un tika reģistrēts Izsoles 
dalībnieku sarakstā, kā arī tam tika izsniegta reģistrācijas apliecība.  

Pretendents ir iemaksājis drošības naudu, EUR 420.00 (četri simti divdesmit euro) un reģistrācijas 
maksu EUR 30.00 apmērā. 

2016.gada 14.decembrī, plkst. 11:00, Valkā, Beverīnas ielā 3, Valkas novada domes ēkā, notika 
nekustamā īpašuma – Zvārtavas pagastā “Mežbrēķi” izsole, kuras gaita tika protokolēta noformējot 
izsoles protokolu Nr.1, kopumā uz vienas lapas abām pusēm.  

Izsolāmā objekta pārdošanas sākumcena – EUR 4210,00 (četri tūkstoši divi simti desmit euro). 
Izsoles solis: EUR 100,00 (viens simts eiro). 
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr.1, vienīgais izsoles dalībnieks solīja vienu soli un nosolīja izsoles 

objektu par: EUR 4310,00 (četri tūkstoši trīs simti desmit euro). Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta 
Pircēja samaksātā drošības nauda EUR 420,00 apmērā. 

Ņemot vērā Izsoles noteikumu 44.2.punktu, un Pircēja iesniegtajā pieteikumā norādīto samaksas 
veidu “maksāt ar atlikto maksājumu, sadalot summu uz 4 gadiem”, Pircējam mēneša laikā no Izsoles 
dienas ir jāveic avansa maksājums 10% apmērā no savas nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto 
nodrošinājuma naudu. Par šo faktu tika sagatavota un izsniegta Izziņa norēķinam par izsolē iegūto 
īpašumu. 

Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

http://www.valka.lv/


 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2016.gada 14.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 1.§) un vadoties no 2016.gada 27.oktobra 
Nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Mežbrēķi”, Izsoles noteikumiem (protokols Nr.13, 9.§), 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, 
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt 2016.gada 14.decembra Izsoles protokolu Nr.1. par nekustamā īpašuma – Zvārtavas 

pagastā “Mežbrēķi”, kadastra numurs 9496 008 0128, izsoles gaitu, kur nosolītā summa par izsoles 
objektu ir EUR 4310.00 (četri tūkstoši trīs simti desmit euro un 00 centi), kuru nosolīja izsoles 
dalībnieks ar kārtas Nr.1 – ***. 

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

 
17.§ 

Par iespēju pārņemt zemesgabalu Valkā, Raiņa iela 2A,  
Valkas novada pašvaldības īpašumā 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Valstij, Finanšu ministrijas personā pieder zemes gabals Valkā, Raiņa iela 2A, kadastra apzīmējums 

9401 001 0212, platība 0.0652ha, kas atrodas Valkas pilsētas centra teritorijā pie robežas ar Igaunijas 
Republiku. 

Uz zemes gabala atradās dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 9401 001 0212 001 un palīgēka 
9401 001 0212 002, kas piederēja Valkas novada domei. 2014.gada 29.maijā starp VAS “Valsts 
nekustamie īpašumi” un Valkas novada domi tika noslēgts apbūvēta zemesgabala nomas līgums. 

Ņemot vērā dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0212 001 slikto stāvokli, tajā notikušā 
ugunsgrēka dēļ, ar 2013.gada 29.augusta Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 45.§) 
tika pieņemts lēmums to nojaukt. Saskaņā ar 2016.gada 6.jūnija Valkas novada domes būvvaldes 
izziņām par ēku neesību dabā, minētās ēkas ir dzēstas no nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra 
informācijas sistēmas. 

Lai sakārtotu pilsētas apbūves struktūru, to kompleksi attīstot un labiekārtojot, Valkas novada dome 
sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi ir uzsākusi INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014 – 2020  projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka 
Twin – Town Centre Development”) ieviešanu. Projekta īstenošanas laiks no 2016.gada janvāra līdz 
2020. gada februārim. Projekta mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas 
Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projekta uzdevumi: 1)    Uzlabot fizisko sasaisti un radīt jaunu kopēju un 
integrētu pārrobežu publisko ārtelpu Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā; 2)    Veicināt Valgu – Valku 
kā kopēju pilsētu, iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un palielinot attīstītā Dvīņu pilsētas centra 
atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem; 3)    Attīstīt piemērotu uzņēmējdarbības vidi, 
lai atbalstītu un piesaistītu privātās investīcijas un uzņēmējdarbību un veicinātu pārrobežu sadarbību 
Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā. 

 Abas pašvaldības projekta rezultātā cer iegūt pilsētas iedzīvotājiem un viesiem patīkamu un unikālu 
publisko ārtelpu. Mēs sagaidām, ka centrālais laukums būs ērti lietojams gan ikdienā, gan 
transformējams lielākiem pasākumiem kā, piemēram, Robežtirgus, pilsētas svētki un citi. Ar gājēju ielas 
palīdzību ir mērķis fiziski savienot Lugažu baznīcu Valkas pilsētas centrā un Jāņa baznīcu Valgas 
pilsētas centrā, jo šobrīd tās ir ievērojamas vizuālās dominantes, taču starp tām ir fiziskas barjeras. Gan 
centrālā laukuma, gan gājēju ielas telpas būtu jārada tādas, lai tās būtu piemērotas mazās 
uzņēmējdarbības attīstībai un veicinātu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu ārpus mājas, tādējādi veicinot 
socializēšanos un atgriežot dzīvīgumu pilsētas centrā.  Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 3 
529 412,00, t.sk., EUR 3 000 000,00 ERAF līdzfinansējums.  

Ņemot vērā, ka zemes gabals Valkā, Raiņa ielā 2 A, atrodas plānotajā robežzonas labiekārtošanas 
teritorijā, plānotās gājēju ielas malā, un to ka pār zemes gabalu plānots izbūvēt pastaigu taku, kā arī 
izvērtējot lietderības apsvērumus par valstij piederošā zemes gabala Valkā, Raiņa iela 2A, izmantošanu, 
ir priekšlikums lūgt nodot šo zemes gabalu Valkas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā uzskaitītas pašvaldības autonomās funkcijas, t.i. 
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana).  



 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2016.gada 14.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 2.§) un vadoties no likuma “Par 
pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 2.punkta, 21.panta pirmās daļas 17.punkta un Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma 42.panta pirmās daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, 
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Lūgt nodot Valkas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valstij piederošo zemes gabalu 

Raiņa ielā 2A, 0.0652ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0212, pamatojoties uz to, ka 
minētais zemes gabals ir nepieciešams Valkas novada pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 2.punktā uzskaitītās pašvaldības autonomās funkcijas, t.i. gādāt par savas 
administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, 
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana) - Latvijas Republikas robežzonas labiekārtošanai. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļas vadītājs. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 
18.§ 

Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Ausekļa iela 26, dzīvoklis 29,  
atsavināšanas procesa uzsākšanu  

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo Ausekļa iela 26, dzīvoklis 29, Valka, Valkas novads, 

2016.gada 7.decembrī iesniegto iesniegumu ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru par viņa īrēto 
dzīvokli Valkā, Ausekļa ielā 26, dzīvoklis 29, tika konstatēts:[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2016.gada 14.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 3.§) un vadoties no Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punkta; 45.panta 4.daļas; 8.panta 2., 3. un 6.daļas; 
37.panta; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 
1.daļas 2.punkta; 7.panta 1.daļas; 2011.gada 1.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, 
kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punkta; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 

N O L E M J : 
 

1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Valkas novada domes nekustamajam īpašumam - dzīvoklim 
Ausekļa ielā 26, dzīvoklis 29, Valkā, ar kopējo platību 53.4 m2 un tam piesaistītajām 534/36755 
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā 
zemes gabala, nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana par brīvu cenu. 

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

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

4. Pēc šī lēmuma 3.punktā minēto vērtību saņemšanas un lēmuma 4.punktā norādītās Vienošanās 
saņemšanas, izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 26, dzīvoklis 29, Valkā, 
nosacītās cenas apstiprināšanu. 

 
19.§ 

Par zemesgabalu Valkas pagastā “Vīndedzes” atsavināšanas procedūras apturēšanu  
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada 
pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabaliem, Valkas pagastā „Vīndedzes”, 
kadastra apzīmējums 9488 002 0068 un 9488 002 0069, jo tika konstatēts sekojošais:[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2016.gada 14.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 4.§) un vadoties no 2011.gada 1.februāra 



 

Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un 
9.2.punkta; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 92.punkta un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Līdz ēku īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz atsavinātāja vārda un nekustamā 

īpašuma nodokļa un nomas maksas pilnīgas apmaksas veikšanai, apturēt nekustamā īpašuma 
“Vīndedzes”, Valkas pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes gabaliem ar kadastra 
apzīmējumiem 9488 002 0068, platība 0.78ha un 9488 002 0069, platība 0.8ha, atsavināšanas 
procedūru. 

2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalus “Vīndedzes”, ar kadastra apzīmējumiem 9488 
002 0068, platība 0.78ha un 9488 002 0069, platība 0.8ha, Valkas pagasts, Valkas novads. 

 
20.§ 

Par zemesgabalu Ērģemes pagastā “Klētnieki” atsavināšanas procedūras apturēšanu  
____________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada 

pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabaliem, Ērģemes pagastā „Klētnieki”, 
kadastra apzīmējums 9452 008 0210 un 9452 008 0323, jo tika konstatēts sekojošais:[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2016.gada 14.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 5.§) un vadoties no 2011.gada 1.februāra 
Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 15.punkta; 
Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 
92.punkta un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, 
V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apturēt nekustamā īpašuma “Klētnieki”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes 

gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 9452 008 0210, platība 1.11ha un 9452 008 0323, platība 
0.2500ha, atsavināšanas procedūru. 

2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalus “Klētnieki”, ar kadastra apzīmējumiem 9452 
008 0210, platība 1.11ha un 9452 008 0323, platība 0.2500ha, Ērģemes pagasts, Valkas novads. 

 
21.§ 

Par zemesgabala Valkas pagastā “Atvases” atsavināšanas procedūras apturēšanu  
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada 
pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam, Valkas pagastā „Atvases”, 
kadastra apzīmējums 9488 014 0075, jo tika konstatēts sekojošais:[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2016.gada 14.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 6.§) un vadoties no 2011.gada 1.februāra 
Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un 
9.2.punkta; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 92.punkta un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Līdz ēkas ar kadastra apzīmējumu 9488 014 0075 003 īpašuma tiesību noskaidrošanai un 

nostiprināšanai zemesgrāmatā, apturēt nekustamā īpašuma “Atvases”, Valkas pagastā, Valkas 
novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 014 0075, platība 2.27ha, 
atsavināšanas procedūru. 



 

2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Atvases”, ar kadastra apzīmējumu 9488 014 
0075, platība 2.27ha, Valkas pagasts, Valkas novads. 

 
22.§ 

Par zemesgabala Vijciema pagastā “Veckalni” atsavināšanas procedūras apturēšanu  
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Valkas novada dome  izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada 
pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam, Vijciema pagastā „Veckalni”, 
kadastra apzīmējums 9492 004 0215, jo tika konstatēts sekojošais:[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2016.gada 14.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 7.§) un vadoties no 2011.gada 1.februāra 
Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un 
9.2.punkta; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 92.punkta un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Līdz ēku īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz atsavinātāja vārda un nekustamā 

īpašuma nodokļa un nomas maksas pilnīgas apmaksas veikšanai, apturēt nekustamā īpašuma 
“Veckalni”, Vijciema pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
9492 004 0215, platība 2.5ha, atsavināšanas procedūru. 

2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Veckalni”, ar kadastra apzīmējumu 9492 004 
0215, platība 2.5ha, Vijciema pagasts, Valkas novads. 

 
23.§ 

Par zemesgabala Valkas pagastā “Alieši 93” atsavināšanas procedūras apturēšanu  
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada 
pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam, Valkas pagastā „Alieši 93”, 
kadastra apzīmējums 9488 005 0284, jo tika konstatēts sekojošais:[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2016.gada 14.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 8.§) un vadoties no 2011.gada 1.februāra 
Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un 
9.2.punkta; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 92.punkta un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Līdz ēku īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz atsavinātāja vārda, apturēt nekustamā 

īpašuma “Alieši 93”, Valkas pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 9488 005 0284, platība 0.0688, atsavināšanas procedūru. 

2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Alieši 93”, ar kadastra apzīmējumu 9488 005 
0284, platība 0.0688ha, Valkas pagasts, Valkas novads. 

 
 

24.§ 
Par zemesgabala Zvārtavas pagastā “Kalna-Strautiņi” atsavināšanas procedūras apturēšanu  

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada 

pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam, Zvārtavas pagastā „Kalna - 
Strautiņi”, kadastra apzīmējums 9496 007 0092, jo tika konstatēts sekojošais:[..] 



 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2016.gada 14.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 9.§) un vadoties no 2011.gada 1.februāra 
Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un 
9.2.punkta; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 92.punkta un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Līdz ēku īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz atsavinātāja vārda, apturēt nekustamā 

īpašuma “Kalna - Strautiņi”, Zvārtavas pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9496 007 0092, platība 0.7ha, atsavināšanas procedūru. 

2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Kalna - Strautiņi”, ar kadastra apzīmējumu 
9496 007 0092, platība 0.7ha, Zvārtavas pagasts, Valkas novads. 

 
 

25.§ 
Par zemesgabala Valkā, Burtnieku iela 19, atsavināšanas procedūras apturēšanu  

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada 

pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam, Valkā, Burtnieku iela 19, kadastra 
apzīmējums 9401 005 0322, jo tika konstatēts sekojošais:[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2016.gada 14.decembra lēmumu (protokols Nr.11, 10.§) un vadoties no 2011.gada 1.februāra 
Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un 
9.2.punkta; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 92.punkta un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Līdz ēku īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz atsavinātāja vārda, apturēt nekustamā 

īpašuma Valkā, Burtnieku iela 19, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 005 
0322, platība 0.1371ha, atsavināšanas procedūru. 

2. Pārjaunot zemes nomas līgumu par zemes gabala Valkā, Burtnieku ielā 19, kadastra apzīmējums 
9401 005 0322, platība 0.1371ha, nomu, vienlaicīgi pagarinot zemes gabala nomas līguma termiņu 
līdz 2026.gada 31.decembrim. 

3. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu Valkā, Burtnieku iela 19, ar kadastra 
apzīmējumu 9401 005 0322, platība 0.1371ha. 

 
 

26.§ 
Par zemesgabala Valkā, Blaumaņa iela 13A, atsavināšanas procedūras apturēšanu  

__________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada 

pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam, Valkā, Blaumaņa iela 13A, 
kadastra apzīmējums 9401 005 0112, jo tika konstatēts sekojošais:[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2016.gada 14.decembra  lēmumu (protokols Nr.11, 11.§)  un  vadoties  no  2011.gada 
1.februāra  
Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un 
9.2.punkta; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 92.punkta un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav,  



 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Līdz ēku īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz atsavinātāju vārda, apturēt nekustamā 

īpašuma Valkā, Blaumaņa iela 13A kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 005 
0112, platība 0.1324ha, atsavināšanas procedūru. 

2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu Valkā, Blaumaņa iela 13A, ar kadastra 
apzīmējumu 9401 005 0112, platība 0.1324ha. 

 
27.§ 

Dzīvokļu jautājumu izskatīšana 
____________________________________ 

(V.Rogainis) 
 

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada 
domes Dzīvokļu komisijas 2016. gada 19.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12 ), vadoties no 
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.panta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. P i e š ķ i r t  ***, deklarēta dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas 

reģistrā, dzīvokli Varoņu ielā 40-30, Valkā, 3-istabas, kopējā platība 65,5 m2, dzīvojamā platība  45,0 
m2 ,   1. stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots. 

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

2.  P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta “***”, *** pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas 
reģistrā, dzīvokli Rūjienas ielā 6-15, Valkā, 2-istabas, kopējā platība 54,6 m2, dzīvojamā platība 33,2 
m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots. 

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

3. P i e š ķ i r t  ***, deklarēta dzīvesvieta “***”, *** pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības I kārtas 
reģistrā, dzīvokli Semināra ielā 6-5 , Valkā, 2-istabas, kopējā platība 43,3 m2, dzīvojamā platība  
26,9 m2   1. stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots. 

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

4. P i e š ķ i r t  ***, deklarēta dzīvesvieta  *** iela ***, Rīgā, strādā Valkā, SIA “***” par konditori, 
reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, dzīvokli Rīgas ielā 6A-28 , Valkā, 2-istabas, kopējā 
platība 42,0 m2, dzīvojamā platība  32,1 m2  , 2. stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots. 

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

5. P i e š ķ i r t  ***, deklarēta dzīvesvieta “***” Valkas pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas 
reģistrā, dzīvokli Varoņu ielā 28 - 12, Valkā, 1 istaba, kopējā platība 20,1 m2, dzīvojamā platība  12,8 
m2   1. stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots. 

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

6. P i e š ķ i r t  ***, deklarēta dzīvesvieta  “***” *** pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības reģistrā,2-
istabu dzīvokli “Mežinieki-1” , Kārķu pagastā, kopējā platība 41,5 m2,  dzīvojamā platība  25,5 m2   2. 
stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots (malkas apkure), apmaiņā pret pašreiz 
īrēto dzīvokli  “***”, *** pagastā. 

Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Kārķu pagasta 
pārvaldi. 

7. A t ļ a u t  pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo ***, 
ar kuru noslēgts īres līgums, sakarā ar dzīves vietas maiņu lūdzis veikt īres līguma pārrakstīšanu. 

 
28.§ 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Valkā, Tālavas ielā 51 
____________________________________________________________________ 

(L.Engere)  
 
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, 2016.gada 29.novembra iesniegumu 

(reģistrēts 2016.gada 1.decembrī, reģ.Nr. Nr.3.1.1/16/2217) ar lūgumu mainīt zemes gabalam Valkā, 
Tālavas iela 51, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo apbūves teritorija (kods 



 

0601) uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa” (kods 
0501) vai pagaidu atļautā zemes izmantošanas sakņu dārziem (kods 0502), jo viņš šajā zemes gabala 
neplāno apbūvi [..] 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 14.3.,17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 21.punktu, 29.punktu un 
2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto 
skaidrojumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Valkā, Tālavas iela 51, kadastra 
apzīmējums 9401 005 0540, ar zemesgabala kopējo platību 0.2496ha, no individuālo dzīvojamo 
māju apbūve (kods 0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600); 

 
29.§ 

Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Valkas novada rīkotajos sporta pasākumos 
 ____________________________________________________________________  

(R.Rastaks)  
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas speciālisti sagatavojuši priekšlikumu par grozījumiem 
2016. gadā noteiktajos dalībnieku līdzmaksājumos novada organizētājos sporta pasākumos. 
Līdzmaksājums paredzēts tiem sporta pasākumiem, kuros tiks noteikti sportiskie rezultāti individuālajās 
un komandu sacensībās. Ir paredzēta atšķirīga dalības maksa skolēniem, pensionāriem, pieaugušajiem, 
kā arī Valkas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem. Izmantojot elektronisko iepriekšējo pieteikšanos 
Četrcīņai un Neiespējamajam skrējienam, paredzēts mazāks līdzmaksājums šīm sacensībām. Tautas 
sporta un masu pasākumu sporta aktivitātēm nav paredzēti līdzmaksājumi. Saņemtie finanšu līdzekļi tiks 
izmantoti pasākuma organizatorisko izdevumu segšanai. 
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6. punktu, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt dalībnieku līdzmaksājumus Valkas novada rīkotajos sporta pasākumos (pielikumā). 
2. Par finanšu uzskaiti atbild grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

Pielikums 
Valkas novada domes 

2016.gada 29.decembra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.15, 29.§) 

Sporta pasākumi 

 

Sporta sacensības Vienība dalības maksa, EUR 

Florbola turnīrs “Vasaras kauss” 

Kopā četri posmi, piedalās komandas 
Viens posms 3,00 

Valkas novada atklātais čempionāts šautriņu mešanā, 
badmintonā un novusā 

Individuāli 

1,00 
badmintons 2,00 

 Skolēniem, jauniešiem (7-
19 gadi) un pensionāriem 
bez maksas 

Valkas novada atklātais čempionāts vīriešiem volejbolā 

Piedalās komandas 
Komanda 30,00 

Valkas novada atklātais čempionāts florbolā  Komanda 30,00 

Valkas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā Individuāli 
2,00  

Valkas novadā 
deklarētajiem bez maksas 

 
 

Četrcīņa 2017 

Kopā četri posmi, vērtējums individuāli pa vecuma grupām. 



 

Iepriekšējā pieteikšanās elektroniski Valkas mājas lapā. 
Bērniem līdz 7 gadu vecumam bez maksas. 
 
 

 Skolēniem (7 – 19 gadi) 
un pensionāriem 

Pieaugušajiem 

 maksa EUR maksa EUR 

Viens posms ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 10 dienām 
pirms sacensībām 

1,00 7,00 

Viens posms ar pieteikšanos 10 dienas vai mazāk pirms 
sacensībām un sacensību dienā 

1,00 8,00 

Viens posms Valkas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 
ar iepriekšējo pieteikšanos līdz 10 dienām pirms sacensībām  

0,50 2,00 

Viens posms Valkas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 
ar pieteikšanos 10 dienas vai mazāk pirms sacensībām un 
sacensību dienā  

1,00 3,00 

Pieteikšanās visiem četriem posmiem nav paredzēts 25,00 

   

 
 

 
Neiespējamais skrējiens 
Iepriekšējā pieteikšanās elektroniski Valkas mājas lapā. 
 
 

 Ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 
01.09.2017. 

Pēc 01.09.2017. un  
sacensību dienā 

 dalības maksa EUR dalības maksa EUR 

100 km distance 25,00 30,00 

100 km distances 
dalībniekiem, kuri 2016. gadā 
“Neiespējamā skrējienā” finišēja 
99 km distancē 

20,00 25,00 

50 km distance 20,00 25,00 

25 km distance 15,00 20,00 

1000 m BEZ MAKSAS BEZ MAKSAS 

 
 
DALĪBAS MAKSA AR ATLAIDI personām līdz 18 gadu vecumam un vecuma pensionāriem 
 
 

 Ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 
01.09.2017. 

Pēc 01.09.2017. un  
sacensību dienā 

 dalības maksa, EUR dalības maksa, EUR 

100 km distance 12,50 15,00 

50 km distance 10,00 12,50 

25 km distance 7,50 10,00 

 
 
 

 
 
 



 

 
30.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.23   „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. 
    Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un 
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa,  
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET – 2 deputāti (A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets”” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.23 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas 

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

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

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

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

 
 

2016.gada 29.decembrī                Nr.23 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.15,30.§) 

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

novada domes 2016.gada pamatbudžets” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

30.pantu 
 

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
1.pielikums 

pie Valkas novada domes  
2016.gada 29.decembra  

saistošajiem noteikumiem Nr.23 

 

 



 

 

 

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs          V.A.Krauklis 
    



 

 2.pielikums 
pie Valkas novada domes 

2016.gada 29.decembra  
saistošajiem noteikumiem Nr.23 

 
Paskaidrojuma raksts Valkas novada  domes saistošajiem noteikumiem  

Nr. 23„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; 

 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa; 
 
1.Ieņēmumi 
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem ,citiem prognozētajiem ieņēmumiem , veikti 

grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielināti par EUR 2026840.-. 
1.1.Īpašuma nodoklis  par EUR  89500.-; 
1.2.Ieņēmumi no finanšu ieguldījumiem EUR 131000,-; 
1.3.Pārējie ieņēmumi par EUR 2000.-; 
1.4.Ieņēmumi no valsts nodevām par EUR 2490.-; 
1.5.Ieņēmumi no naudas sodiem par EUR 4000.-; 
1.6.Dažādi nenodokļu ieņēmumi par EUR 1300.-; 
1.7.Ieņēmumi no īpašumu pārdošanas par EUR 20000.-; 
1.8.Pašvaldības saņemtie transferti (Autoceļa A3 ceļa atjaunošanai) par EUR 1789315.-; 
1.9.Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem par EUR 31100.-. 
1.10.Samazināti pārējie ieņēmumi EUR 47865.-. 
 
      2.izdevumi 
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām 

kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem ,kopumā izdevumi palielināti par  EUR 329936.-  
2.1.Vispārējiem vadības dienestiem palielināti par EUR 23730,-; 
2.2.Sabiedriskai kārtībai un drošībai palielināti par EUR 3650.-; 
2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi  palielināti par EUR 82710,- tajā skaitā Autoceļa A 3 

atjaunošanai;: 
      2.4. Izglītībai  izdevumi palielināti   par EUR 53387.- , tajā skaitā : 
      2.4.1.Valkas speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei “Pumpuriņš”  palielināti par EUR 8700.-; 
      2.4.2.Valkas pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa” palielināti par EUR 8020.-; 
      2.4.3.Valkas pamatskolai palielināti par EUR 9401.-; 
        2.4.4.Ērģemes pamatskolai samazināti par EUR 2680.-; 
        2.4.5.Kārķu pamatskolai samazināti par EUR 4069.-; 
        2.4.6.Vijciema pamatskolai samazināti par EUR 1705.-; 
        2.4.7.Ozolu pamatskolai samazināti par EUR 7100.-; 
        2.4.8.Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai Raiņa ielā 28 palielināti par 34350.-; 
        2.4.9.Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai Ausekļa ielā 5 samazināti par EUR 1395.-; 
        2.4.10.J.Cimzes Mūzikas skolai palielināti par EUR 2315.-; 
        2.4.11.Valkas mākslas skolai samazināti par EUR 5850.-; 
        2.4.12.Bērnu jauniešu centram “Mice” samazināti par EUR 4640.-; 
        2.4.13.Bērnu jaunatnes sporta skolai palielināti par EUR 1540.-; 
        2.4.14.Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu pakalpojumiem palielināti par EUR 16500.-. 
 

2.5.Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti  par EUR 119680.-,tajā skaitā: 
2.5.1.Siltumapgādes nodaļai palielināti par EUR 111110.-; 
2.5.2.Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļai palielināti par EUR 17850.-; 
2.5.3.Brīvie dzīvokļi palielināti par EUR 13000,-; 
2.5.4.Kārķu pagasta komunālai saimniecībai palielināti par EUR 7320.-; 
2.5.5.Valkas pagasta komunālai saimniecībai samazināti par EUR 2800.-; 
2.5.6.Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai samazināti par EUR 4875.-; 
2.5.7.Vijciema pagasta komunālajai saimniecībai samazināti par EUR 20960.-; 



 

2.5.8.Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai samazināti par EUR 22300.-; 
2.5.9.Valkas pilsētas ūdens un kanalizācijas nodaļai palielināti par EUR 6305.-; 
2.5.10.Valkas pagasta ūdens un kanalizācijas nodaļai samazināti par EUR 1030.-; 
2.5.11.Vijciema pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai palielināti par EUR 16000.-; 
2.5.12.Zvārtavas pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai palielināti par EUR 60.-; 
 
2.6.Kultūrai palielināti par EUR 19394.- , tajā skaitā : 
2.6.1.Sporta pasākumiem palielināti par EUR 710.-; 
2.6.2.Valkas pilsētas stadionam samazināti par EUR 1500.-; 
2.6.3.Valkas ģimnāzijas sporta hallei palielināti par EUR 1450.-; 
2.6.4.izglītības,kultūras,sporta un jaunatnes nodaļai palielināti par EUR 12720.-; 
2.6.5.Ērģemes pagasta bibliotēkai samazināti par EUR 140.-; 
2.6.6.Kārķu pagasta bibliotēkai samazināti par EUR 270.-; 
2.6.7.Valkas pagasta Lugažu bibliotēkai samazināti par EUR 980.-; 
2.6.8.Valkas pagasta Sēļu bibliotēkai samazināti par EUR 675.-; 
2.6.9.Vijciema pagasta bibliotēkai samazināti par EUR 730.-; 
2.6.10.Zvārtavas pagasta bibliotēkai samazināti par EUR 415.-; 
2.6.11.Valkas novada centrālai bibliotēkai samazināti par EUR 5377.-; 
2.6.12.Valkas novadpētniecības muzejam samazināti par EUR 1829.-; 
2.6.13.Kārķu pagasta tautas namam palielināti par EUR 1150.-; 
2.6.14.Ērģemes pagasta Turnas tautas namam samazināti par EUR 3000.-; 
2.6.15.Vijciema pagasta tautas namam palielināti par EUR 1600.-; 
2.6.16.Mierkalna tautas namam palielināti par EUR 2300.-; 
2.6.17.Saieta namam “Lugažu muiža” samazināti par EUR 320.-; 
2.6.18.Valkas kultūras namam palielināti par EUR 16200.-; 
2.6.19.Pārējai citur neklasificētai kultūrai samazināti par EUR 1500.-. 
 
2.7.Sociālajai aizsardzībai palielināti par EUR 27385.-, tajā skaitā : 
2.7.1.Sociālajam aprūpes namam palielināti par EUR 23040.-; 
2.7.2.Valkas novada bāriņtiesai palielināti par EUR 595.-; 
2.7.3.Valkas novada Ģimenes atbalsta centram “Saulīte” palielināt par EUR 7750.-; 
2.7.4.Sociālajam dienestam samazināti par EUR 4000.-; 
 
       3.0. Finansēšana : 

       3.1. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām EUR 1685904.-; 
       3.2.Ieguldījums SIA “Valkas namsaimniek” pamatkapitālā EUR 11000,-; 
       
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs   V.A.Krauklis 
 

 

31.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  

„Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu 
___________________________________________________________________ 

(I.Markova) 

 
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas 

novada domes 2016.gada speciālais budžets”” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus 
2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2. 
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 
13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets”” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas 

novada domes 2016.gada speciālais budžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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



 

4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

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

Valkā 
 

2016.gada 29.decembrī                 Nr.24 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.15, 31.§) 

 

 
 

Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2  

„Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

30.pantu 

 
 
 

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

grozījumus (1.pielikums). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1.pielikums 
pie Valkas novada domes  

2016.gada 29.decembra 
saistošajiem noteikumiem Nr.24 

 
 



 

 
 

32.§ 
Par īres maksu dzīvokļiem, kuros pašvaldības ieguldījums remontā ir EUR 3000 vai lielāks 

 ____________________________________________________________________  
(V.Zariņš)  

 
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro daļu, dzīvojamās telpas īres maksu veido: 

1) dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās 
dzīvojamās telpas platībai, 

2) peļņa.  
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11¹.panta otro daļu Pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu 

īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā 
kārtībā, ievērojot 11.panta otrās daļas noteikumus. 

Pēdējos gados ir vērojama tendence, ka dzīvokļi, kas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un prasa lielus 
kapitālieguldījumus, ir neapdzīvoti. Minētos dzīvokļus sliktā tehniskā stāvokļa dēļ nav iespējams izīrēt arī 
personām, kurām pašvaldības pienākums ir sniegt likumā noteiktajā kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā. 

Ieguldot remontā ievērojamus finanšu līdzekļus iespējams panākt, ka dzīvokļi tiek izīrēti, bet ieguldītos 
līdzekļus ar pašreizējo īres maksu atgūt nav iespējams. Līdz ar to ir priekšlikums noteikt, ka pašvaldībai 
piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu Valkas 
novadā, ja pirms dzīvokļa nodošanas lietošanā dome ir veikusi dzīvokļa remotu EUR 3000,- vai lielākā 
apmērā, ir EUR 0,20 par kvadrātmetru mēnesī. 
   Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 14.novembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.12, 12.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta b) 
apakšpunkta un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro daļu un 11¹.panta otro daļu, atklāti vārdiski 
balsojot deputātiem:  PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt īres maksu EUR 0,20 bez PVN par vienu kvadrātmetru dzīvokļiem, kuros pašvaldības 

ieguldījums remontā ir EUR 3000,- ar PVN vai lielāks. 
2. Īres maksu piemērot lēmuma 1.punktā minētajiem dzīvokļiem, kuru remontā ir ieguldīti finanšu līdzekļi 

sākot no 2014.gada 1.janvāra un par kuriem tiek slēgts jauns īres līgums vai pagarināts spēkā esošais. 
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

33.§ 
Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā nomas tiesību izsoli 

 ___________________________________________________________  
(V.Zariņš)  

 
2016.gada 24.novembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu “Par telpu statusa noteikšanu Rīgas 

ielā 22, Valkā” (protokols Nr.14, 26. §), ar kuru noteica telpām Rīgas ielā 22, telpu grupai Nr.001 statusu 
biznesa inkubācijas vajadzībām. Ņemot vērā, ka telpas ir paredzēts iznomāt uzņēmumiem, kuri izmanto 
biznesa inkubācijas pakalpojumus, nepieciešams rīkot izsoli starp šāda veida uzņēmumiem.   

Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
regulē rakstiskas nomas tiesību izsoles kartību. 

Nomas objekta nosacītā nomas maksa mēnesī ir EUR 1.70 par 1 m2 bez PVN (PVN tiek aprēķināts 
atbilstoši normatīvajiem aktiem). 
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 
21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu 
Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.1.nodaļas noteikumiem, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 



 

1. Apstiprināt nomas objektam Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpu grupa Nr.001, 92,3 m2 platībā) 
nosacīto nomas maksu mēnesī par 1 m2 EUR 1.70 bez PVN.  

2. Uzdot Valkas novada domes Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai rīkot atklātu, rakstisku 
nomas objekta nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar izsoles noteikumiem (pielikumā).  

3. Noteikt izsoles laiku – 2017.gada 17. janvārī plkst.14:00. 
4. Publicēt sludinājumu par izsoli pašvaldības mājaslapā www.valka.lv un izvietot publiski pieejamā vietā 

Valkas novada domes ēkā, Valkā, Beverīnas ielā 3. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.15, 33.§) 

Nekustamā īpašuma  
Rīgas ielā 22, Valkā, nomas tiesību 

IZSOLES  NOTEIKUMI 
 

I Vispārīgie noteikumi 
1. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 

„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. 

2. Izsoles organizētājs – Valkas novada domes Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas 
komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija), Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701. 

3. Izsoles mērķis – noteikt Valkas novada domes (turpmāk testā - iznomātājs) īpašumā esošo telpu 
Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpas grupas Nr.001, 92,3 m2 platībā), kadastra numurs 9401 
001 0503 001, izdevīgāko nomas piedāvājumu. 

 
II Izsoles objekta raksturojums 

4. Izsoles objekts ir nedzīvojamas iekštelpas – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete Valkā, Rīgas ielā 
22, (pirmajā stāvā, telpas grupas Nr.001, 92,3 m2 platībā), kadastra numurs 9401 001 0503 001 
(turpmāk tekstā - nomas objekts). 

5. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, 
koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem. 

6. Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo 
Meļķi, tālr.64781272; mob.tālr.: +37126465346. 

 
III Izsoles noteikumi un nosacītā cena 

7. Nomas objekta nosacītā cena: nosacītā nomas maksa mēnesī par 1 m2 - EUR 1.70. Nomas 
maksa noteikta bez PVN (PVN tiek aprēķināts atbilstoši normatīvajiem aktiem). 

8. Pieteikumu atvēršana notiks 2017.gada 17.janvārī plkst.14:00, Valkas novada domes telpās, 
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, pirmajā stāvā – apspriežu telpā. 

9. Tiek rīkota nomas objekta pirmā izsole - atklāta, rakstiska izsole ar augšupejošu soli. 
10. Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos 

noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus un atbilst šādiem 
nosacījumiem: 

10.1. saskaņā ar Valkas novada Attīstības programmu 2015.-2021.gadam pretendentam ir 

jādarbojas kādā no papildus attīstāmajām nozarēm Valkas novadā: 

 ekoloģiskās produkcijas tirdzniecība; 

 amatniecība; 

 tūrisms; 

 vai jānodrošina sadzīves pakalpojumi (foto darbnīca / studija, pulksteņu remonts, atslēgu 

izgatavošana u.tml.) 

10.2. saskaņā ar Valkas novada Attīstības programmu 2015.-2021.gadam, lai attīstītu vienotu 

Valkas-Valgas uzņēmējdarbības vidi, pretendentam veiksmīgākai idejas īstenošanai no 

nomas līguma noslēgšanas brīža ir jāuzsāk sadarbība ar biznesa inkubatoru. 

10.3. uzņēmuma īpašniekiem jābūt deklarētiem Valkas novadā. 

 
11. Piedaloties izsolē, izsoles dalībnieks iesniedz šajos noteikumos paredzēto pieteikumu, kurā 

piedāvātais nomas maksas apmērs (mēnesī) nav zemāks par nomas objekta nosacīto cenu. 
Pieteikumam jābūt parakstītam. 

 
IV Izsoles dalībnieki un tās norise 

http://www.valka.lv/


 

12. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, nomas tiesību pretendentam līdz 2017.gada 17.janvārim 
plkst.12:00 jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, 
Valkā vai jaatsūta pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, 
LV-4701, lai sūtijums tiktu saņemts līdz šajā punktā norādītajam termiņam. 
Pieteikumā norāda: 
12.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska 

persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi; 
12.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu; 
12.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir); 
12.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību; 
12.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā saskaņā ar 10.1.punktu, informāciju par 10.2. 

un 10.3.punktā minētajiem nosacījumiem; 
12.6. piedāvāto nomas maksas apmēru. 

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

14. Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam. 
15. Nomas tiesību pretendents pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums 

tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra 
numuru un nomas tiesību pretendentu. 

16. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un 
laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam. 

17. Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā par 
nomas tiesību izsoli norādītajā termiņā. 

18. Pieteikumu atvēršanu publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā datumā, laikā un vietā rīko 
izsoles komisija. 

19. Izsoles komisija publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu atvēršanas datumā, laikā 
un vietā klātesošajiem paziņo, ka sākusies izsole un pieteikumu pieņemšana ir pabeigta.  

20. Pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā. 
21. Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 12.punktā minētā informācija vai nomas pieteikumā 

piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksas 
apmēru, izsoles komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības 
rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskata. 

22. Izsoles komisijas loceklis pēc pieteikumu atvēršanas nosauc nomas tiesību pretendentu, pieteikuma 
iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru 
un parakstās uz pieteikuma (parakstās arī pārējie komisijas locekļi). Nomas pieteikumu atvēršanu 
protokolē. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti. 

23. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem iznomāšanas 
nosacījumiem, pēc pieteikumu atvēršanas paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskas izsoles 
rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas paziņo, ka 
rakstiskā izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nomas maksu un nomas tiesību pretendentu, 
kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanu 
protokolē. 

24. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu 
augstāko nomas maksu, izsoles komisija veic vienu no šādām darbībām: 
24.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no nomas tiesību pretendentiem vai to 

pārstāvjiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās pieteikumu 
atvēršanā, un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu; 

24.2. rakstiski lūdz nomas tiesību pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, 
izteikt rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot piedāvājumu 
iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību. 

25. Ja neviens no nomas tiesību pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, 
neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu, 
iznomātājs pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā minētajiem pretendentiem slēgt nomas 
līgumu atbilstoši to nosolītajai nomas maksai. 

26. Iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu 
paziņošanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā 
internetā. 

27. Ja publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas 
tiesību pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt nosacīto nomas maksu un rīkot 
atkārtotu izsoli. 

V Nomas līguma noslēgšana un tā nosacījumi 
28. Par izsoles uzvarētāju kļūst nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu.  
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29. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko 
nomas maksu. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles 
rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas 
līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz 
attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir 
atteicies. 

30. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, 
iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš piedāvāja 
nākamo augstāko nomas maksu. Iznomātājs divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma 
nosūtīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā 
internetā. 

31. Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo noteikumu 
30.punktā minēto piedāvājumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas tiesību 
pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, septiņu 
darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Iznomātājs ne 
vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina minētās 
informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā. 

32. Gadījumā, ja arī nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, 
neizmanto tiesības noslēgt nomas līgumu, izsole atzīstama par nenotikušu.  

33. Nomas līgumu iznomātāja vārdā kā ēkas apsaimniekotājs ir tiesīga slēgt SIA “Valkas 
Namsaimnieks”. 

34.  Nomas objekts tiek iznomāts uz 10 gadiem.  
35. Par komunālajiem pakalpojumiem, ēkas apsaimniekošanas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem 

nomnieks slēdz līgumus ar Valkas novada domi, SIA “Valkas Namsaimnieks” un citiem pakalpojumu 
sniedzējiem.  

36. Nomniekam atsevišķi jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši maksājuma paziņojumam. 
 

VI Noslēguma jautājums 
37. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu 

apstiprināšanas dienai.  
 
 

34.§ 
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

  Valsts zemes dienestam 
_________________________________________________ 

(V.Zariņš) 
 

Izskatot Valsts zemes dienesta, reģistrācijas Nr.90000030432, juridiskā adrese: 11.novembra 
krastmala 31, Rīga, LV–1050, iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 
un nomājamo telpu platības izmaiņām Rīgas ielā 22, Valkā, vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, V.Šaicāns, 
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,   
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Pagarināt ar Valsts zemes dienestu 2007.gada 1.februārī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, 
Rīgas ielā 22 nomas līguma termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim (ieskaitot). 

2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas 
nomas līgumā ar Valsts zemes dienestu un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai. 

3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 
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