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2015.gada 26.martā                       Nr. 4 
Sēde sasaukta pulksten 10.00, Semināra ielā 9, Valkā. 

  Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj domes sēdi. 

 Atklāti balsojot ar  12 balsīm „PAR” Vents Armands KRAUKLIS,  Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, 
Valdis ROGAINIS, Maruta STABULNIECE, Vita BĒRZIŅA, Andis SULA,  Aivars GAILIS, Sandra PILSKALNE, 
Valdis ŠAICĀNS, Mārtiņš KREILIS, Viesturs ZARIŅŠ „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Valkas novada dome 
nolemj apstiprināt šādu 2015. gada 26. marta domes  sēdes DARBA KĀRTĪBU: 

 

1. Biedrības “Radošo ideju stacija” iesniegums par neapdzīvojamo telpu nomas līguma laušanu Valkā, 
Rūjienas ielā 3E. 

2. Par Valkas novadpētniecības muzeja „Darbības un attīstības stratēģijas 2015. – 2019.gadam” 
apstiprināšanu. 

3. Par Valkas novada kultūrpolitikas stratēģiskā plāna 2016.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu. 
4. Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšana. 
5. Par finansiālu atbalstu Artūram Meirēnam. 
6. 11. Valkas mazpulka valdes iesnieguma izskatīšana. 
7. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.2,2.§). 
8. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana. 
9. Par nekustamo īpašumu atzīšanu bilancē. 
10. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no bilances. 
11. Par uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem debitoru parādiem. 
12. Par ceļu atzīšanu bilancē. 
13. Par pamatlīdzekļu vērtības palielināšanu. 
14. Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes izglītības 

iestāžu izdevumu tāmēm 2015.gada savstarpējiem norēķiniem. 
15. Par  saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas novada 

pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” apstiprināšanu. 
16. Par 13.Lielo Labdarības Robežtirgu. 
17. Par Valkas novada domei piederošo autobusu maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu. 
18. Par Valkas novada domei piederošo automašīnu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. 
19. Par Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. 
20. Par Valkas pilsētas kultūras nama lāzerprintera Konica Minolta Magicolor 7450 II drukāšanas pašizmaksas 

apstiprināšanu Valkas novada iestāžu un struktūrvienību savstarpējiem norēķiniem. 
21. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”” 
apstiprināšanu. 

22. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Jaunzemes” atsavināšanu. 
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejasstrūgas”, Ērģemes pagastā atsavināšanas izsoles noteikumu un 

nosacītās cenas apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu. 
24. Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz neapbūvētu zemes gabalu nomu Kārķu pagastā. 



25. Otāra Putrāļa iesnieguma izskatīšana. 
26.  Par J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores iecelšanu. 
27. Par Līgas Veinbergas atbrīvošanu no Valkas novada Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktores   amata. 
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”. 
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”. 
30. Par projekta “Gudra brīvā laika pavadīšana: Prāta spēju un radošumu veicinošas galda spēles Valkas 

novada publiskajās bibliotēkās” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu. 
31. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Ibillinu (Izraēla). 
32. Par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. 
33. Par deleģēšanu Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” Sociālās aprūpes padomē. 
 
 

1.§ 
Biedrības “Radošo ideju stacija” iesniegums par  

neapdzīvojamo telpu nomas līguma laušanu Valkā, Rūjienas ielā 3E 
_______________________________________________________________  

(I.Meļķis) 
 

Izskatot Biedrības „Radošo ideju stacija” 2015.gada 2.martā iesniegto iesniegumu par atteikšanos no 
nomātām telpām Valkā, Rūjienas ielā 3E (kopējā platība 70,3 m2), ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 
2015.gada 16.marta lēmumu (protokols Nr.3, 1.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
14.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS 
- nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 

 
1. Pārņemt no Biedrības „Radošo ideju stacija” neapdzīvojamās telpas Valkā, Rūjienas ielā 3E (kopējā platība 

70,3 m2). 
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” pārņemt no biedrības „Radošo ideju stacija” neapdzīvojamās telpas 

Valkā, Rūjienas ielā 3E.  
 

 

2.§ 
Par Valkas novadpētniecības muzeja  

„Darbības un attīstības stratēģijas 2015. – 2019.gadam”apstiprināšanu 
_____________________________________________________________ 

(M.Cimdiņa) 
 

Dome izskata Valkas novadpētniecības muzeja direktores Meldra Cimdiņas sagatavoto Valkas 
novadpētniecības muzeja Darbības un attīstības stratēģiju 2015. – 2019.gadam. 
Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 16.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 1.§), 

un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punkta, Muzeju likuma 
10.panta trešo daļu, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novadpētniecības muzeja „Darbības un attīstības stratēģiju 2015. – 2019.gadam” 

(pielikumā). 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

3.§ 
Par Valkas novada kultūrpolitikas stratēģiskā plāna 2016.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu 

________________________________________________________________ 
(A.Ikšelis) 

 
Ņemot vērā, ka tiek izstrādāta jauna Valkas novada domes attīstības programma 2015.-2022.gadam, ar 

kuru tiek noteikti stratēģiskie virzieni, mērķi, rīcības un investīcijas jaunajam programmēšanas periodam laikā 
no 2014.-2022.gadam, ir nepieciešams izstrādāt arī Valkas novada kultūrpolitikas stratēģisko plānu, laika 
periodam no 2016.-2022. gadam, ar kuru tiktu noteikta nozares attīstības vīzija, mērķi un darbības virzieni.  



Attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar šobrīd spēkā esošiem 16.10.2014.MK noteikumiem Nr.711. 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un vadoties no VARAM 2014.gada 
7.oktobra Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 16.marta 
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 2.§) un, vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkta, 
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtās daļas, MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  12 deputāti 
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 
1. Uzsākt Valkas novada kultūrpolitikas stratēģiskā plāna 2016.-2022. gadam izstrādi. 
2. Noteikt atbildīgo par Valkas novada kultūrpolitikas stratēģiskā plāna 2016.-2022. gadam izstrādi -Valkas 

novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Izglītības un kultūras daļas vadītāju Aivaru 
Ikšeli. 

3. Izveidot Valkas novada kultūrpolitikas stratēģiskā plāna 2016.-2022. gadam izstrādes vadības grupu 
sekojošā sastāvā: 

Vents Armands Krauklis - Valkas novada domes priekšsēdētājs; 
Viesturs Zariņš - Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 
Aivars Cekuls - Valkas novada domes izpilddirektors; 
Unda Ozoliņa - Valkas novada domes deputāte; 
Gunta Smane - Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja; 
Kristīne Salniņa - Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja; 
Rolands Rastaks - Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs; 
Aivars Ikšelis - Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Izglītības un kultūras 
daļas vadītājs. 

4. Apstiprināt Valkas novada kultūrpolitikas stratēģiskā plāna 2016.-2022. gadam izstrādes darba uzdevumu 
un izpildes termiņus (pielikumā). 

5. Paziņojumu par Valkas novada kultūrpolitikas stratēģiskā plāna 2016.-2022. gadam attīstības programmas 
izstrādes uzsākšanu publicēt Valkas novada mājas lapā www.valka.lv un laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”. 

6. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Izglītības 
un kultūras daļas vadītājs. 

7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs. 
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 26.marta sēdes lēmumam  
(protokols Nr.4,3.§) 

 
 

Valkas novada kultūrpolitikas startēģiskā plāna 
2016.-2022. gadam darba uzdevumu un izpildes termiņi 

 
Valkas novada kultūrpolitikas startēģiskā plāna 2016.-2022. gadam izstrāde tiks veidota divos posmos – 

vispirms, laika posmā no 2015. gada aprīļa līdz 2015. gada decembrim tiks īstenota situācijas izpēte stratēģijas 
izstrādes vajadzībām, savukārt 2015. gada decembrī tiks uzsākta un 2016. gada aprīlī pabeigta stratēģijas 
plāna izstrāde.  
 

I posms – Izpēte 
 

Saskaņā ar uzdevumu un izpildes termiņiem Valkas novada kultūrpolitikas startēģiskā plāna 2016.-2022. 
gadam pirmajā posmā tiks īstenoti sekojoši izpētes pasākumi: 
-  Analizēta esošā Valkas novada situācija kultūras nozarē, balstoties uz pieejamajiem statistikas datiem, 

pašvaldības normatīvajiem dokumentiem, intervijām ar kultūras darbiniekiem, kultūras iestāžu vadītājiem, 
stratēģijas plāna izstrādes Vadības grupas locekļiem, konsultatīvo kolēģiju pārstāvjiem, kultūras un citu 
nozaru speciālistiem, Valkas novada iedzīvotājiem; 

-  Izstrādāts stratēģiskā plāna konteksta raksturojums; 
-  Izveidota kultūras apakšnozaru un mērķauditoriju SVID analīze, veikts finansiālās kapacitātes novērtējums 

(pašvaldības, reģionālie, nacionālie, sponsoru, ES un citi ārējie resursi), vērtējot kultūras ietekmi uz Valkas 
novada ekonomiku un sociālo vidi, veikts kultūras nozares institucionālās veiktspējas un personāla 
kompetenču novērtējums; 



 
 
-  Noteikti Valkas novada Kultūrpolitikas stratēģijas vīzija, mērķi un darbības virzieni. 

 
Galvenās darba metodes, kas tiks izmantotas stratēģijas izpētes posmā:  
- Ar nozari saistītu dokumentu analīze; 
- Daļēji strukturētas intervijas; 
- Semināri un prāta vētras grupās; 
- Analītisku modeļu izmantošana (SVID, PESTLE, Bostonas matrica u.c.).  
 

 
II posms – Stratēģijas plāna izstrāde 

 
Stratēģijas plāna izstrādes II posmā tiks īstenoti sekojoši galvenie pasākumi: 

-  Izstrādāts un izvērtēts veicamo pasākumu un priekšlikumu kopums par stratēģiskā plāna darbības 
virzieniem;  

-  Aprēķināti paredzamie izdevumi stratēģiskā plāna pasākumu īstenošanai, kā arī to sagaidāmie rezultāti;  
-  Noteikti iespējamie stratēģiskā plāna īstenošanas pasākumu finanšu avoti; 
-  Izveidoti stratēģiskā plāna īstenošanas trīs atšķirīgi scenāriji, atkarībā no pieejamo resursu daudzuma un 

nosakot tiem atbilstošus rezultātus; 
-  Valkas novada mērķauditorijas pētījumu I posmā īstenotā izpētes darba secinājumu izvērtēšana un 

stratēģiskā plāna īstenošanas pasākumu izstrāde; 
-  Sagatavoti un apspriesti stratēģiskā plāna dokumentu 1.redakcija, kas ietver trīs pamatelementus: situācijas 

jeb konteksta analīzi, stratēģiskā plāna ietvaru – vīziju, misiju un stratēģisko mērķu definējumu un veicamo 
darbību jeb pasākumu aprakstu par darbības virzieniem un scenārijiem.  

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                             V.A.Krauklis  

 
 
 

4.§ 
Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšana 

____________________________________________________________________ 
(R.Rastaks) 

 
Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta 1.daļā noteikts, ka pašvaldības izglītības iestādes darbojas, 

pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī iestādes nolikumu, kuru 
apstiprina dibinātājs. 

Vispārējās izglītības likuma 9.pantā noteikts, kas jānorāda izglītības iestādes nolikumā. 
Sakarā ar izmaiņām normatīvajos dokumentos Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skola ir izstrādājusi 

iestādes nolikuma projektu. 
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 16.marta 

sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 3.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 8.punkta, Vispārējā izglītības likuma 8. un 9.panta, Izglītības likuma 22.panta 1.daļu, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.5 “Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skolas 

nolikums”. 
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2009.gada 24.septembra sēdes lēmumu „Valkas novada 

Bērnu - jaunatnes sporta skolas nolikums” (protokols Nr.7, 44.§). 
3. Ar lēmuma 1.punktā minēto nolikumu iepazīstināt visus Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skolas 

darbiniekus. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Bērnu - jaunatnes sporta skolas direktore. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

 
 
 



N O L I K U M S 
Valkā 

  
2015.gada 26.martā                              Nr.5 

 
APSTIPRINĀTS 

 ar Valkas novada domes 
2015.gada  26.marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.4,4.§) 
 

Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas 
NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar  
Izglītības likuma 22.pantu, 

Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu 

I Vispārīgie noteikumi 

 
1. Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola (turpmāk tekstā - Iestāde) ir Valkas novada domes (turpmāk 

tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša sporta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. 
2. Iestāde īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, interešu izglītības sporta programmas. 
3. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti, 

kā arī Dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums. 
4. Iestāde ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs, noteikta parauga veidlapas. Iestāde saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku. 
5. Iestādes juridiskā adrese: Semināra iela 27A, Valka, Valkas novads, LV-4701 
6. Dibinātāja juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701 
7. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas: 

7.1. Semināra iela 27A, Valka, Valkas novads, LV-4701; 
7.2. Varoņu iela 35B, Valka, Valkas novads, LV-4701; 
7.3. Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads, LV-4701; 
7.4. Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads S, LV-4701; 
7.5. Rīgas iela 41, Valka, Valkas novads, LV-4701; 
7.6. Ērģemes pamatskola, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711. 

8. Iestādes struktūrshēma noteikta Iestādes nolikuma pielikumā. 
 

II Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi 
 
9. Iestādes darbības mērķi: 

9.1. nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos sportā 
līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās 
izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā; 

9.2. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu; 

9.3. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli 
attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, veicinot apzināties sporta 
pozitīvo ietekmi, personības izaugsmi un veidošanos ikvienam novada iedzīvotājam. 

10. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša, sporta un audzinoša darbība. 
11. Iestādes uzdevumi ir: 

11.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes 
sporta izglītības programmas, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības 
pamatzināšanas un prasmes sportā,  

11.2. veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu; 

11.3. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam 
pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti; 

11.4. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus; 
11.5. sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecākiem), lai nodrošinātu 

izglītības programmu apguvi; 
11.6. nodrošināt iespējas izglītojamo fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un 

nostiprināšanai, personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas 
izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai; 

11.7. sagatavot izglītojamos Latvijas nacionālajām izlasēm; 



11.8. organizēt sporta pasākumus un sacensības; 
11.9. popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu; 
11.10. nodrošināt izglītojamajiem regulāru veselības pārbaudi; 
11.11. organizēt sporta treneru un sporta skolotāju metodisko darbu.  
11.12. veikt izglītojoši pedagoģisko un treniņu darbu iedzīvotājiem, nodrošinot viņu veselības 

nostiprināšanu un sporta meistarības pilnveidošanu; 
11.13. izstrādāt savus un iesaistīties citu izstrādātajos projektos 

 
III Iestādē īstenojamās izglītības programmas 

 
12. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmas: 
12.1. profesionālās ievirzes sporta izglītības programma vieglatlētikā, izglītības programmas kods 

20V 81300; 
12.2. profesionālās ievirzes sporta izglītības programma vieglatlētikā, izglītības programmas kods 

30V 81300; 
12.3. profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas futbolā, izglītības programmas kods 20V 

81300; 
12.4. profesionālās ievirzes sporta izglītības programma futbolā, izglītības programmas kods 30V 

81300; 
12.5. profesionālās ievirzes sporta izglītības programma florbolā, izglītības programmas kods 20V 

81300; 
12.6. profesionālās ievirzes sporta izglītības programma florbolā, izglītības programmas kods 30V 

81300; 
12.7. profesionālās ievirzes sporta izglītības programma šahā, izglītības programmas kods 20V 

81300; 
12.8. profesionālās ievirzes sporta izglītības programma šahā, izglītības programmas kods 30V 

81300; 
12.9. profesionālās ievirzes sporta izglītības programma šaušanā, izglītības programmas kods 20V 

81300; 
12.10. profesionālās ievirzes sporta izglītības programma šaušanā, izglītības programmas kods 30V 

81300 
13. Iestāde var īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo 

neformālās izglītības programmas un personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas 
interešu izglītības programmas, kas saskaņotas ar Dibinātāju. 

 

IV Izglītības procesa organizācija 

 
14. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi ārējie 

normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie 
normatīvie akti. 

15. Izglītības process iestādē ietver izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un metodisko 
darbu. 

16. Izglītojamo uzņemšana iestādē, pārcelšana nākamajā mācību-treniņu grupā un atskaitīšana no iestādes 
notiek ievērojot Profesionālās izglītības likumā, izglītības programmās un citos normatīvajos aktos noteiktās 
prasības, kā arī saskaņā ar iestādes iekšējiem noteikumiem. 

17. Minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu izglītības programmu uzsākšanai nosaka Ministru kabinets 
(valsts finansētajām programmām un grupām). Citos gadījumos minimālo izglītojamo skaitu izglītības 
programmu uzsākšanai nosaka dibinātājs. 

18. Iestāde drīkst noteikt iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai – pārbaudīt izglītojamā vispārējo fizisko 
attīstību un fiziskos dotumus attiecīgajā sporta veidā. 

19. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības, 
dalību dažāda līmeņa sporta sacensībās, kā arī sacensību tiesāšanu. 

20. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību treniņu nodarbība, tās ilgums – 40 minūtes. Izglītības 
programmas tiek īstenotas grupu un nepieciešamības gadījumā individuālajās nodarbībās, izglītojamo 
patstāvīgajā darbā, sacensībās un mācību treniņu nometnēs. 

21. Profesionālās ievirzes izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka attiecīgā izglītības programma. 
Mācību slodzes ilgumu profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka Profesionālās izglītības likums.  

22. Izglītojamo sasniegumus vērtē, ievērojot sporta izglītības programmā un citos normatīvajos aktos noteiktās 
prasības. 

23. Iestādes struktūru un mācību materiāltehnisko bāzi izveido, ievērojot izglītības programmu saturu un 
īstenošanas specifiku. 



24. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves izglītojamie saņem valsts atzītu Apliecību par 
profesionālās ievirzes izglītību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

 

V Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 
25. Iestādi vada vadītājs (turpmāk – direktors), kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā. 
26. Par direktoru ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 
27. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos 
aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

28. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo direktors normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu 
veikšanu. 

29. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības 
likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos 
normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

30. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības 
likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē 
darba līgums un amata apraksts. 

 

VI Izglītojamo tiesības un pienākumi 

 
31. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, 

citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos aktos. 
32. Katram izglītojamajam ir tiesības iesaistīties vairākās interešu izglītības programmās un vienā profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmā. 
33. Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas audzēkņi, kuri uzņemti Murjāņu Sporta ģimnāzijā vai 

specializētajos sporta veidu centros, ir tiesīgi sacensībās pārstāvēt sporta skolu un Valkas novadu. 
 

VII Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība, tās kompetence 

 
34. Iestādē darbojas pedagoģiskā padome. Pedagoģiskā padome risina ar iestādes mācību un audzināšanas 

darbu saistītus jautājumus. Tās darbību reglamentē Pedagoģiskās padomes reglaments. Pedagoģisko 
padomi vada direktors. Tās sastāvā ir visi iestādē strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā reizi semestrī 
un sēdes protokolē. 

35. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes darba 
organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādē var veidot izglītojamo pašpārvaldi. 

36. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanu pārrauga iestādes sporta 
metodiķis.  
 

VIII Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un administratīvo aktu vai faktiskās rīcības 
apstrīdēšanas kārtība 

 
37. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto 

patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina direktors: 
37.1. darba kārtības noteikumus; 
37.2. iekšējās kārtības noteikumus; 
37.3. pedagoģiskās padomes reglamentu; 
37.4. pedagogu darba kvalitātes piemaksu noteikšanas kārtību; 
37.5. citus iestādes iekšējo darbību reglamentējošos normatīvos aktus pēc nepieciešamības. 

38. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana pamatojas uz Administratīvā procesa likumu. 
39. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina direktors. 
40. Interešu konflikta risinājums balstās uz attiecīgajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
41. Iestādes darbinieku pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt direktors. 
42. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Valkas novada domē 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads, LV – 4701. 



 

IX Iestādes saimnieciskā darbība 

 
43. Darba līgumus ar darbiniekiem slēdz direktors. Direktors slēdz civiltiesiskos līgumus par summu, kas 

nepārsniedz Dibinātāja lēmumos noteikto vērtību.. 
44. Iestāde var sniegt pakalpojumus, saskaņā ar Dibinātāja apstiprinātajām izmaksām (piemēram, telpu, 

inventāra noma), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai. 
 

X Iestādes finansēšana avoti un kārtība 

 
45. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi 

normatīvie akti. Iestādes finansēšanas avoti ir: 
45.1. valsts budžeta līdzekļi; 
45.2. Dibinātāja budžets; 
45.3. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildu finanšu līdzekļus: 

45.3.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā; 
45.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus, ko apstiprina Dibinātājs; 
45.3.3. piedaloties projektos. 

46. Papildus finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai: 
46.1. iestādes attīstībai; 
46.2. mācību līdzekļu iegādei; 
46.3. sporta aprīkojuma un inventāra iegādei; 

47. Dibinātājs nosaka kārtību kādā iestāde finansējama no pašvaldības budžeta. 
48. Papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka direktors, saskaņojot ar Dibinātāju. 
49. Iestādes finansiālās un grāmatvedības operācijas veic Dibinātājs. 
 

XI Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

 
50. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par to Izglītības 

iestāžu reģistram. 
 

XII Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 
 
51. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina 

Dibinātājs. 
52. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc  

52.1. Dibinātāja iniciatīvas; 
52.2. direktora priekšlikuma; 
52.3. iestādes padomes priekšlikuma 
52.4. pedagoģiskās padomes priekšlikuma. 

53. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina Dibinātājs. 
 

XIII Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Profesionālās izglītības likumu, 
Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem 

 
54. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes padomes 

reglamentu, ko izdod iestādes padome. 
55. Iestāde normatīvajos aktos un Dibinātāja noteiktajā kārtībā veic dokumentu un arhīvu pārvaldību. 
56. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā: 

56.1. sagatavo valsts statistikas pārskatu; 
56.2. sagatavo pašnovērtējuma ziņojumu; 
56.3. aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai; 
56.4. informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos 

norādīto ieteikumu ieviešanu; 
56.5. nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē. 

57. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic fizisko personu 
datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 



58. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp: 
58.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu; 
58.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu 

ievērošanu. 
59. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīga 

sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu 
profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus un dažādus 
speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai. 

60. Iestāde var būt kolektīvais biedrs dažādās sporta veidu federācijās, biedrībās un nodibinājumos. 
 

 

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs                                         V.A.Krauklis  
 

 

Pielikums  
Valkas novada domes 

2015.gada 26.marta nolikumam Nr.5 
“Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas nolikums” 

 

 

 

Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas 
struktūra. 

 

 
 
 
 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)              V.A.Krauklis  
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Pedagoģiskā 
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5.§ 

Par finansiālu atbalstu *** 
______________________ 

(R.Rastaks) 
 

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Latvijas Šķēpmetēju kluba, kurā lūdz finansiāli atbalstīt 
junioru izlases komandas kandidātu šķēpa mešanā *** mācību treniņu nometnei Spānijā, Alikantē no 2015.gada 
7.aprīļa līdz 28.aprīlim.  

Nepieciešamais kopējais finansējums mācību treniņu nometnei ir EUR 1006,00: uzturēšanās izdevumi 
(viesnīca, dzīvošana 21 diennakts (1 dn EUR 33.00)) – EUR 693,00; ceļa izdevumi (aviobiļete Kauņa – Alikante 
– Kauņa) - EUR 250,00; stadiona īre 21 diena - EUR 63.00 (1 diena EUR 3.00). 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 16.marta 
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5. un 7.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 

 
1. Piešķirt finansējumu EUR 503,00 (pieci simti trīs euro) Latvijas Šķēpmetēju klubam junioru izlases 

komandas kandidāta šķēpa mešanā *** dalībai mācību treniņu nometnē Spānijā, Alikantē no 2015.gada 
7.aprīļa līdz 28.aprīlim. 

2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no Sporta budžeta. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
6. Par pieņemto lēmumu rakstiski informēt Latvijas Šķēpmetēju klubu (Grostonas 6B, Rīga, LV-1013).  
 
 

6.§ 
11.Valkas Mazpulka valdes iesnieguma izskatīšana 

________________________________________________  
(R.Rastaks)  

 
Ir saņemts 11.Valkas Mazpulka valdes priekšsēdētājas Elizabetes Kristīnes Tjullinenas un Mazpulka 

vadītājas Silvijas Doršas iesniegums ar lūgumu konkursa sekmīga rezultāta gadījumā finansiāli atbalstīt Goda 
nominācijas balvas piešķiršanu 11.Valkas Mazpulka dalībniecēm. 

Latvijas Mazpulku Goda nominācijas “Augsim Latvijai” konkursam pieteikušās divas Valkas Mazpulka 
dalībnieces *** (Valkas ģimnāzijas 7.klases audzēkne) un *** (Valkas ģimnāzijas 9.klases audzēkne). Pēc 
pieteikumu izskatīšanas un nominācijas pretendentu vērtēšanas, kas šogad notiks 9.aprīlī, Mazpulku padome 
piešķir Latvijas Mazpulku Goda nominācijas “Augsim Latvijai” sertifikātus. Nominācijas balvas – sudraba 
karotītes – iegādi finansē vietējās pašvaldības, vienas balvas izmaksas ir EUR 45,00. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 16.marta 
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS 
- nav, 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt finansiālu atbalstu 11.Valkas Mazpulka dalībniecēm, *** EUR 45,00 (četrdesmit pieci euro) un *** 

EUR 45,00 (četrdesmit pieci euro) Latvijas Mazpulku Goda nominācijas “Augsim Latvijai” nominācijas balvu 
saņemšanai, sekmīga rezultāta gadījumā. 

2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas 
budžeta. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
6. Par pieņemto lēmumu rakstiski informēt 11.Valkas Mazpulka valdi, Semināra iela 27, Valka, Valkas novads, 

LV– 4701. 
 
 



7.§ 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra  lēmumā  

„Par Valkas novada domes administrācijas  
un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 2.§) 

 ____________________________________________________________________  
(M.Meļķe)  

 
Valkas novada dome izskata jautājumu par izmaiņām Valkas pilsētas kultūras nama amata vienību sarakstā 

sakarā ar darbinieku nomaiņu. 
Šobrīd darbā pieņemtais elektriķis nespēj pilnvērtīgi veikt gaismotāja pienākumus, tāpēc nepieciešams 

nodalīt atsevišķi elektriķa un gaismotāja darba pienākumus. Elektriķa pienākumu veikšanai ir nepieciešama 
elektriķa kvalifikācija. Gaismotāja amata (profesijas kods 352128) pienākumu veikšanai nepieciešamas 
prasmes  plānot un izstrādāt dažādu pasākumu apgaismošanu un  vizuālo noformējumu, nodrošināt atbilstošu 
video projekciju un apgaismojumu, prasmes strādāt ar speciālu datorprogrammu. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 16.marta 
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS 
- nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Izdarīt Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 2.§) šādus grozījumus: 
1.1. Apstiprināt 65.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā). 

2. Uzdot Valkas pilsētas kultūras nama vadītājai veikt grozījumus darba līgumos atbilstoši amatu sarakstam. 
3. Par lēmuma izpildi atbild iestādes vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.aprīlī. 
 
 

Pielikums 
Valkas novada domes  

2015.gada 26.marta sēdes lēmumam 
(protokols Nr.4,7.§) 

 
 

65.pielikums  
Valkas novada domes 

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

 
Valkas pilsētas kultūras nama darbinieku  
amata vietu un darba samaksas saraksts 

 

Nr. 
p.k. 

Amats 
Amata 
vietu 
skaits 

Algas likme 
EUR 

mēnesī/ 
stundas 

tarifa likme 
(EUR/h) 

Algas likme 
ar 

samazināju-
mu 

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

Piemaksa par 
papildus 

pienākumu 
veikšanu 

1. Direktors 1 890 778.43 

147.60 EUR 
 t.sk. Nāburgi -

76.50 EUR, 
Campari 49.50 

EUR,valsts 
mērķdotācija 
21.60  EUR 

2. Kultūras metodiķis 1 598 523.10  

3. 
Kultūras pasākumu 
organizators 

1 598 523.10  



4. Saimniecības pārzinis 1 463 404.78  

5. Apkopējs 3 360 360.00  

6. Dežurants 2.5 360 360.00  

7. Elektriķis 0.5 460 402.20  

8. Gaismotājs 0.5 460 402.20  

9. Garderobists 1 2.166 EUR/h 2.166 EUR/h  

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

8.§ 
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana 

____________________________________ 
(V.Rogainis) 

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

domes Dzīvokļu komisijas 2015.gada 17.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3 ), 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 –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. A t c e l t  Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu  (protokols Nr.2,18.§) par dzīvokļa Valkā, 

Tirgus ielā 12-1, piešķiršanu ***, kuras deklarētā dzīvesvieta ir „***”, Zvārtavas pagasts. 
Saskaņā ar domes lēmumu, *** viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža bija jāslēdz īres 

līgums ar SIA „Valkas Namsaimnieks” par piešķirtā dzīvokļa īrēšanu, taču *** noteiktajā termiņā īres līgumu 
nav noslēgusi. 

2. P i e š ķ i r t  ***, deklarētā dzīvesvieta „***”, Valkas pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 
2 - istabu dzīvokli Rūjienas ielā 4 - 38, Valkā, 4.stāvs, kopējā platība 46,4 m2, dzīvojamā platība 28,6 m2, 
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots. 

Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža ***slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar 
ierobežoto atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).  Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar 
dzīvokļa piešķiršanas dienu. 

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

 
9.§ 

Par nekustamo īpašumu atzīšanu bilancē 
_______________________________________________ 

(I.Grandava) 
 

Pamatojoties uz Valkas novada domes Zemes komisijas lēmumiem, nepieciešams atzīt Valkas novada 
domes bilancē Valkas novada domei piekritīgo zemi. 

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

 

1. Atzīt Valkas novada domes 2014.gada bilancē zemes gabalus (pielikumā). 
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 



Pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 26.marta sēdes lēmumam 
(protokolsNr.4,9.§) 

 
 

Zemāk minētie pamatlīdzekļi ir jāatzīst bilancē pamatojoties  

uz Valkas novada domes zemes komisijas lēmumiem 

 

Pamatlīdzekļa īss raksturojums: 

Nosaukums 
Kadastra numurs 

 

Platība 
ha 

Kadastrālā 
vērtība 
EUR 

Atzīts 
bilancē 
gads 

Piezīmes 

Zeme Tālavas 12B 
9401-001-0131 

 
0.22 154.00 2014 Piekritīgā zeme pašvaldībai 

21.03.2014.Nr.3-23 

Zeme Kūru iela 1B 
94014-001-0641 

 
0.03 597.00 2014 Piekritīgā zeme pašvaldībai 

21.03.2014.Nr.3-23 

Zeme Rīgas iela 86A 
9401-004-0227 

 
0.36 252.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
21.03.2014.Nr.3-23 

Zeme Līvu iela 14A 
9401-005-0021 

 
0.01 

128.00 2014 Piekritīgā zeme pašvaldībai 
21.03.2014.Nr.3-23 

Zeme Burtnieku iela 17 C 
9401-005-0352 

 
0.04 512.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
21.03.2014.Nr.3-23 

 
Zeme Seda  

9466-008-0163 
 

 
4.4628 

254.00 2014 
Piekritīgā zeme pašvaldībai 
21.03.2014.Nr.3-23 

Zeme Dzirnavnieki 3 
9401-007-0155 

 
0.5808 407.00 2014 Piekritīgā zeme pašvaldībai 

25.03.2013.Nr.6 

Zeme  
9466-003-0018 

 
0.34 

 
 

1345.00 2014 
Piekritīgā zeme pašvaldībai 
12.12.2013.Nr.3 

Zeme  
9452-011-0048 

 
0.2662 102.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
27.03.2014.Nr.4 

 
Zeme Kārkluceri 
9488-006-0057 

 

 
2.1 1579.00 2014 Piekritīgā zeme pašvaldībai 

27.03.2014.Nr.4 

Zeme Bekas 
9488-017-0011 

 
10 2379.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
27.03.2014.Nr.4 

Zeme Kraujas 
9496-006-0080 

 
0.2 77.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
27.03.2014.Nr.4 

Zeme Stāles 
9452-003-0106 

 
0.11 6.00 2014 Piekritīgā zeme pašvaldībai 

17.07.2014.Nr.7-20 

Zeme Lejascīruļi 
9466-005-0012 

 
0.7 65.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
17.07.2014.Nr.7-20 

Zeme Muižnieki 
9466-005-0355 

 
0.2416 110.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
17.07.2014.Nr.7-20 



Zeme Piebraucamais ceļš 
Īves – Raudupes 
9466-006-0109 

 
0.1793 126.00 2014 Piekritīgā zeme pašvaldībai 

17.07.2014.Nr.7-20 

Zeme Davida 
9466-006-0263 

 
0.72 456.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
17.07.2014.Nr.7-20 

Zeme Davida 
9466-006-0263 

 
1.3 592.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
17.07.2014.Nr.7-20 

Zeme Indiāna 
9488-006-0223 

 
0.7 32.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
17.07.2014.Nr.7-20 

Zeme Upītes 
9488-006-0423 

 
0.01 5.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
17.07.2014.Nr.7-20 

Zeme Narcises 
9488-006-0424 

 
0.06 31.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
17.07.2014.Nr.7-20 

Zeme Līksnas 2 
9488-010-0226 

 
0.19 87.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
17.07.2014.Nr.7-20 

Zeme Kastaņas 
9488-010-0309 

 
0.2298 118.00 2014 Piekritīgā zeme pašvaldībai 

17.07.2014.Nr.7-20 

Zeme Mūrzemītes 
9492-004-0306 

 
0.18 92.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
17.07.2014.Nr.7-20 

Zeme Rožzemītes 
9492-004-0504 

 
0.35 20.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
17.07.2014.Nr.7-20 

Zeme Klēts-magazīna 
9492-004-0269 

 
0.21 588.00 2014 

Piekritīgā zeme pašvaldībai 
24.10.2014.Nr.9 

Zeme Buliņi 
9496-006-0122 

 
2.1 1166.00 2014 Piekritīgā zeme pašvaldībai 

12.12.2014.Nr.11-15 

Zeme Buliņi 
9496-006-0088 

 
1.3 499.00 2014 Piekritīgā zeme pašvaldībai 

12.12.2014.Nr.11-15 

 

Kadastrālā vērtība no nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas programmas NINO datiem  uz  2014.gada 
30.decembri 

 

Nosaukums Adrese 
m3 platība 

ha 
Vērtība 

EUR 
Mežaudze Stibri, Ērģemes pag.9452-0009-0010 237 1.1 0.00 
Mežaudze Ziedoņi , Ērģemes pag.9452-011-0146 220 2.3 0.00 
Mežaudze Salaskalēji, Kārķu pag.9466-005-0071 19 0.38 0.00 
Mežaudze Salaskalēji, Kārķu pag.9466-005-0131 511 2.43 1685.19 
Mežaudze Drilles, Valkas pag.9488-005-0094 508 5.39 0.00 
Mežaudze Stoķu kapi, Valkas pag.9488-011-0028 1157 3.4 0.00 
Mežaudze Krastiņi, Valkas pag.9488-0148-0110 558 1.8 0.00 
Mežaudze Gauja, VALKAS pag.9488-014-0053 255 0.9 0.00 
Mežaudze Tači, VALKAS pag.9488-013-0004 669 3.7 0.00 
Mežaudze Tači, VALKAS pag.9488-015-0001 761 2.2 0.00 
Mežaudze Bekas, VALKAS pag.9488-017-0011 1161 5.3 0.00 
Mežaudze Ratnieki 1, Vijciema pag.9492-004-0152 3082 8.5 0.00 
Mežaudze Mežrozītes,Zvārtavas pag.9496-009-0011 190 0.5 0.00 

 



Vērtība noteikta, ja mežaudzei veikta inventarizācija 
 

Nosaukums koku skaits 
Vērtība 
EUR 

Lugažu Parks 64 lapu,  
18 skuju 

0.00 

Liepu aleja (Rīgas iela ) 80 0.00 
Liepu aleja (Raiņa iela) 58 0.00 
Liepas (E.Dārziņa iela) 7 0.00 

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

 
10.§ 

Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no bilances 
_______________________________________________ 

(I.Grandava) 
 

Pamatojoties uz salīdzināšanas datiem ar VZD, konstatēts, ka nepieciešams izslēgt no bilances zemes 
gabalus uz kuriem Valkas novada domei ir beigušās īpašuma tiesības. 

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

 

1. Izslēgt no Valkas novada domes 2014.gada bilances zemes gabalus (pielikumā). 
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 26.marta sēdes lēmumam 
(protokols Nr.4,10.§)  

 
Izslēgt sekojošus pamatlīdzekļus : 

   PL 
inv.Nr. 

PL nosaukums Kadastra 
numurs 

Vērtība  

EUR 

Platība 

ha 

Lēmums 

2094 Zeme Oškalna 8a 9401-006-0405 839.49 0.0454 Izbeigušās 
īpašuma tiesības 
22.10.1999. 

2416 Zeme Tālavas 59 9401-005-0506 

 

1714.56 0.1418 Izbeigušās 
īpašuma tiesības 
25.03.1999. 

K522 Zeme Rudzīši 9466-005-0322 227.66 0.8 Ieskaitīts RZF 
17.04.20014 Nr.4 

V6070 Zeme Livonijas 9492-004-0276 170.74 0.0417 Izbeigušās 
īpašuma tiesības 
23.10.2002. 

V6042 Zeme Bajāri 9492-004-0325 71.14 0.2 Ieskaitīts RZF 
29.08.2013. 

V6078 Zeme Jaungaidas 9492-004-0442 123.79 0.5092 Reģistrēts ZG uz 
fiz.pers.vārda 
31.10.2014. 



VP1239 Zeme Alieši 126 9488-005-0305 287.42 0.0693 Ieskaitīts RZF 
31.03.2011. Nr.4-
43 

VP0207 Zeme Bērzezers 147 9488-003-0207 256.12 0.06 Ieskaitīts RZF 
17.04.20014 Nr.4-
25 

VP1305 Zeme Cīruļi 9488-010-0062 1822.7 7.57 Atjaunotas īpašuma 
tiesības 
24.10.2014. Nr.9 

Z1214236 Zeme katlu māja 9496-008-0051 1280.58 0.3 Reģ. uz valsts 
vārda 28.03.2013 
Nr.4-37 

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

11.§ 
Par uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem debitoru parādiem 
_______________________________________________ 

(I.Grandava) 
 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 
102.pantam, katru gadu ir jāveic debitoru parādu izvērtēšana un jāveido uzkrājumi šaubīgajiem debitoru 
parādiem, kā arī jāizslēdz no bilances tie debitoru parādi, kuru atgūšana nav iespējama. Grāmatvedības un 
finanšu nodaļa ir izvērtējusi debitoru parādus uz 31.12.2014. 2014.pārskata gadā par šaubīgiem tiek atzīti 
debitoru parādi ar kopējo summu 951874.73 EUR. Kā bezcerīgi tiek atzīti un no bilances izslēgti debitoru parādi 
par kopējo summu 4807.82 EUR. 

Pamatojoties uz augstākminēto  un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 27.punkta, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” 102.pantu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. 2014.gadā grāmatvedības uzskaitē veidot uzkrājumus šaubīgajiem debitoru parādiem par kopējo summu 

951874.73 EUR. 
2. 2014.gadā kā atzīt kā bezcerīgus un izslēgt no bilances debitoru parādus par kopējo summu 4807.82 EUR. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

12.§ 
Par ceļu atzīšanu bilancē 

_________________________ 
(I.Grandava) 

 
Veicot Valkas novada domes ceļu saskaņošanu ar VZD un VAS Latvijas valsts ceļi, konstatēts, ka Valkas 

novada domes bilancē nav uzskaitīta Zāģezera iela, zemes kad.Nr. 9401-007-0312 un ceļš bez seguma 
Vijciema pagastā „Vijmeži – Kalmes” Kad.Nr. zemes 9492-005-0082.   

Nepieciešams atzīt Valkas novada domes bilancē Valkas novada domes īpašumā esošos ceļus Zāģezera 
iela, kad.Nr. 9401-007-0312 un Vijciema pagastā „Vijmeži – Kalmes” Kad.Nr. 9492-005-0082. 

Pamatojoties uz augstākminēto  un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atzīt Valkas novada domes 2014.gada bilancē ceļus: 

1.1. Vijmeži – Kalmes, zemes Kad. Nr. 9492-005-0082, garums 1.180 km, bez seguma, vērtība 3495 EUR; 
1.2. Zāģezera iela, zemes Kad.Nr. 9401-007-0312; garums 0.12 km, 1081 EUR. 



2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

13.§ 
Par pamatlīdzekļu vērtības izmaiņām un to kustību 
___________________________________________ 

(I.Grandava) 
 

2014.gadā tika veikti ievērojami rekonstrukcijas darbi Valkas novada domes iestāžu ēkās, kā rezultātā 
komisija noteica ēku vērtības palielinājumu. Pamatojoties uz augstākminēto nepieciešams palielināt 
pamatlīdzekļu vērtību par summām, kas uzskaitītas kontos, pamatlīdzekļu izveidošana „1241**” un nepabeigtā 
celtniecība „1242**”. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 27.punkta un LR MK noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 90.panta 2.daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Palielināt pamatlīdzekļu vērtību: 

1.1. Ģimnāzijas darbnīca Semināra iela 27, Valka  Inv.Nr. PL01908  par 7193.07 EUR (jumta nomaiņa), 
nemainot atlikušo lietderīgās lietošanas laiku; 

1.2. Dzīvojamā ēka „Starteri” dz. 2, Inv.Nr. E00018 par 23296.64 EUR (telpu renovācija), nemainot atlikušo 
lietderīgās lietošanas laiku; 

1.3. Kārķu pamatskola, Inv.Nr. K155, par 57584.96 EUR (telpu renovācija), nemainot atlikušo lietderīgās 
lietošanas laiku; 

1.4. Kārķu pamatskolas piebūve sporta zālei, Inv.Nr. K147, par 1104363,36 EUR (telpu renovācija), 
nemainot atlikušo lietderīgās lietošanas laiku; 

1.5. J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēka Semināra ielā 25, Valkā, Inv.Nr. 1212, par 43252.08 EUR (telpu 
rekonstrukcija) 

1.6. Administratīvā ēka Semināra 29, Valkā  Inv.Nr. 6001, par summu 39400.49 EUR (centrālās apkures 
ierīkošana), nemainot atlikušo lietderīgās lietošanas laiku; 

1.7. Ēka Rīgas iela 7A, Valkā Inv.Nr.PL02245, 7771.11 EUR (tirgus modernizācija), nemainot atlikušo 
lietderīgās lietošanas laiku. 

2. Atzīt bilancē: 
2.1. Gājēju ietve Ausekļa iela (no Tālavas ielas līdz Smilšu ielai) 432 m2 48364.00 EUR, nosakot lietderīgās 

lietošanas laiku 20 gadi; 
2.2. Gājēju ietve Ausekļa ielā (no Raiņa ielas līdz Tālavas ielai)  480 m2, 51544.36 EUR, nosakot lietderīgās 

lietošanas laiku 20 gadi; 
2.3. Gājēju ietve Rīgas ielā (no Raiņa ielas līdz E.Dārziņa ielai) 702 m2 52687.69 EUR, nosakot lietderīgās 

lietošanas laiku 20 gadi. 
3. Izslēgt no bilances projektus: 

3.1. Ielu apgaismojums Pumpura – Semināra ielās (2008.g.) 20084.83 EUR, projekta dati ir novecojuši; 
3.2. Tehniskais projekts Varoņu iela, 2005.g., 8437.63 EUR, projekts nav aktuāls sakarā ar Tranzītielas 

izbūvi. 
4. Atbildīgām personām sagatavot un iesniegt Grāmatvedības un finanšu nodaļā aktus par pamatlīdzekļu 

vērtības palielināšanu. 
5. Veikt pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas 2014.gada bilancē. 
6. Par lēmuma izpildi atbild grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja. 
7. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

14.§ 
Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29 janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes  

izglītības iestāžu  izdevumu tāmēm 2015.gada savstarpējiem norēķiniem” 
_______________________________________________________________ 

( I.Markova ) 
 

Valkas novada dome izskata grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietnieces iesniegumu ar lūgumu 
grozīt, ar 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2015.gada izdevumu 
tāmēm savstarpējiem norēķiniem”, PII „Pasaciņa” apstiprināto tāmi, jo konstatēta matemātiska kļūda. 



Ņemot vērā augstākminēto un vadoties no MK 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā 
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  12 
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt Valkas novada domes pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” precizēto tāmi savstarpējiem 

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

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

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

Pielikums 
Valkas novada domes  

2015.gada 26.marta sēdes lēmumam 
(protokols Nr.4,14.§) 

 

Valkas novada domes 
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TĀME 

SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAKALPOJUMIEM 
(pēc 2014.gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem) 

Koda nosaukums kods 
Valkas pilsētas PII 

“Pasaciņa” 

Atalgojums 1100 164007 

Darba samaksa pamatdarbiniekiem 11191 58666 

Darba samaksa pedagogiem  11192 102548 
Darba samaksa 5.,6.gad. pedagogiem no pašvaldības 
budžeta 11193B 2793 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas un kompensācijas 1200 47539 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas pamatdarbā 12101 18729 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas pedagogiem  12102 28188 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 5.,6.gad.  pedagogiem  12103 622 

Pakalpojumi 2000 45680 

Komandējumi un dienesta braucieni 2100 108 

Pakalpojumi 2200 32600 

Pasta, telefona un sakaru pakalpojumi 2210 947 

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 27550 

Izdevumi par apkuri 2221 21125 

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 2222 2391 

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 4034 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 
darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 1154 

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 2949 



Krājumi , materiāli ,energoresursi , prece , biroja preces 
un inventārs  2300 12972 

Biroja preces un inventārs 2310 3694 
Zāles, medicīniskās ierīces ,medicīniskie instrumenti 2340 102 

Kārtējie remontu un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 5953 

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 3223 

Kopā Valkas novada budžeta finansējums   257 226 

Izglītojamo skaits uz 01.01.2015.                           196 

Gada izmaksas uz 1 izglītojamo EUR                 1312,38 

Mēneša izmaksas uz 1 izglītojamo EUR                 109,36 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs   (personiskais 
paraksts) V.A.Krauklis 

 

 
 

15.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.6  „Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu 
________________________________________________________________________ 

( I.Markova) 
 

Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un 
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2015.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; 
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un 
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –  12 deputāti 
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas 

novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada 

pašvaldības 2015.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 vadītāja. 
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                            V.A.Krauklis 

 

 



 

 



 

 



 

2.pielikums 
 pie Valkas novada domes 

2015.gada 26.marta 
saistošiem noteikumiem Nr.6  

  
 

Paskaidrojuma raksts Valkas novada  domes saistošajiem noteikumiem Nr.6  
„Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Valkas novada domes 2015.gada 

pamatbudžets”” 
 

 Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība)  iepriekš pieņemtajiem 
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu ,struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2015.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 ; 
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām; 
1. Ieņēmumi 
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti grozījumi 

budžeta ieņēmumu prognozē – palielinājums EUR  11423.-. 
1.1  Plānoti transferti no valsts budžeta – EUR 3204.-; 
1.2 Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un ieņēmumi palielinājums – EUR 8219,-. 
2. Izdevumi 
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par  EUR 198998.-. Izdevumu finansēšana 
tiek nodrošināta ar ieņēmumiem un aizņēmumu. 

2.1.  Ekonomiskajai darbībai izdevumi  palielināti par EUR 187575,- projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Valkas II kārta” realizācijai. 

2.2.  Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 6963.- izglītības, kultūras, sporta 
un jaunatnes lietu nodaļai atlīdzībai; 
2.3.   Izglītībai izdevumi palielināti  par EUR 2960.-  

• kristīgajai izglītības iestādei „Gaismiņa” pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izdevumiem 
EUR 2640.-; 

• Vijciema pamatskolai EUR 320,- skolas virtuves aprīkojuma iegādei; 
       2.4.  Sociālai aizsardzībai –izdevumi palielināti par EUR 1500,- sociālam aprūpes namam darbinieku 
apdrošināšanai; 
2. Finansēšana –aizņēmumi: 

• Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkas II kārta” realizācijai  EUR 
187575.-. 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                                        V.A.Krauklis  
 

16.§ 
Par 13.Lielo Labdarības Robežtirgu  

_____________________________________ 
(M.Lāns) 

 
Dome izskata Tūrisma informācijas biroja vadītāja Madara Lāna 2015.gada 2.marta iesniegumu par 

nepieciešamību apstiprināt: 
1. mērķa ziedojumus par tirdzniecības vietām Lielajā Labdarības Robežtirgū; 
2. mērķi, kuram tiks izlietoti ziedojumi; 
3. atļaut iekasēt ziedojumus par tirdzniecības vietām biedrībai „Valkas dāmu klubs”. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 19.punkta un 76.panta 7.punkta un likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 8.panta 1.daļas 
2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 



N O L E M J : 
 

1. Apstiprināt 13. Lielā Labdarības Robežtirgus, kas notiks Valkā un pie Rīgas ielas Robežpunkta Valgā 9.-
10.maijā, mērķa ziedojumus par vienu tirdzniecības vietu: 

1.1. tirdzniecībai ar rūpniecības un saimniecības precēm – EUR 10,00 par vienu vietu par vienu dienu 
un EUR 16,00 par vienu vietu par divām dienām; 

1.2. tirdzniecībai ar pārtikas precēm (plaša patēriņa pārtikas preces) – EUR 10,00 par vienu vietu par 
vienu dienu un EUR 16,00 par vienu vietu par divām dienām; 

1.3. tirdzniecībai ar pārtikas precēm (zemnieku un individuālo ražotāju pašu ražotas pārtikas preces) – 
EUR 10,00 par vienu vietu par vienu dienu un EUR 16,00 par vienu vietu par divām dienām; 

1.4. tirdzniecībai ar atspirdzinošiem bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu, cukura vati – EUR 10,00 
par vienu vietu par vienu dienu un EUR 16,00 par vienu vietu par divām dienām; 

1.5. tirdzniecībai ar stādiem – EUR 10,00 par vienu vietu par vienu dienu un EUR 16,00 par vienu vietu 
par divām dienām; 

1.6. tirdzniecībai ar dārzeņiem, grieztiem ziediem – EUR 10,00 par vienu vietu par vienu dienu un EUR 
16,00 par vienu vietu par divām dienām; 

1.7. tirdzniecībai ar dārzniecību saistītām precēm – EUR 10,00 par vienu vietu par vienu dienu un EUR 
16,00 par vienu vietu par divām dienām; 

1.8. tirdzniecībai ar daiļamatniecības un amatniecības izstrādājumiem – EUR 5,00 par vienu vietu par 
vienu dienu un EUR 8,00 par vienu vietu par divām dienām; 

1.9. tirdzniecībai ar dzīvniekiem un ar to saistīta inventāra un barības pārdošanu – EUR 10,00 par vienu 
vietu par vienu dienu un EUR 16,00 par vienu vietu par divām dienām; 

1.10. tirdzniecībai ar automašīnām un to saistīto inventāru – EUR 10,00 par vienu vietu par vienu 
dienu un EUR 16,00 par vienu vietu par divām dienām; 

1.11. tirdzniecībai ar presi, iespieddarbiem EUR 5,00 par vienu vietu par vienu dienu un EUR 8,00 
par vienu vietu par divām dienām; 

1.12. tirdzniecība un reklāma ar skaistumkopšanas un ārstniecības līdzekļiem EUR 10,00 par vienu 
vietu par vienu dienu un EUR 16,00 par vienu vietu par divām dienām; 

1.13.  par partijas reklāmas stenda, telts vai cita veida vizuālās reklāmas izvietošanu EUR 30,00 par 
vienu vietu; 

1.14. par dažāda veida atrakciju izvietošanu EUR 10,00 par vienu vietu par vienu dienu un EUR 
16,00 par vienu vietu par divām dienām. 

 
2. Viena tirdzniecības vieta 3x3 metri.  
3. Iespēja piemērot 50% atlaidi no tirdzniecības vietas maksas maznodrošinātām personām ar nelielu 

individuālo izstrādājumu daudzumu. 
4. Nodrošināt mērķa ziedojumu apmēru un informācijas pieejamību pakalpojuma pircējiem. 
5. Apstiprināt 13.Lielā Labdarības Robežtirgus mērķi – Lielo šūpoļu izgatavošanai un uzstādīšanai uz 

Valkas – Valgas robežas pie Varžupītes posmā starp Rīgas un Raiņa ielām. 
6. Visu par tirdzniecības vietām iekasēto maksu ieskaitīt Valkas novada domes ziedojumu kontā un izlietot 

lēmuma 5.punktā apstiprinātajam mērķim. 
7. Atļaut iekasēt mērķa ziedojumus par tirdzniecības vietām Valkas novada domes vārdā biedrībai „Valkas 

dāmu klubs”, izmantojot Valkas novada domes stingrās uzskaites kvīšu grāmatiņas. 
8. Par lēmumu izpildi atbildīgā persona Tūrisma informācijas biroja tūrisma speciālists. 
9. Lēmuma izpildi kontrolē Tūrisma informācijas biroja vadītājs. 
10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

17.§ 
Par Valkas novada domei piederošo autobusu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 

____________________________________________________________________________ 
(V.Kaņepe) 

 
Lai sniegtu maksas transporta pakalpojumus ar Valkas novada domes pagastu pārvalžu rīcībā esošo 

transportu, nepieciešams noteikt maksas pakalpojuma izcenojumus. 
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS 
- nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt  maksu par sniegtajiem autobusa transporta pakalpojumiem saskaņā ar pielikumu. 



2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot  atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”. 
3. Par lēmuma izpildi atbild novada pagastu pārvalžu vadītāji. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

 
Pielikums 

Valkas novada domes 
2015.gada 26.marta sēdes lēmumam 

(protokols Nr.4,17.§) 
 

 
 

Valkas novada domes autobusu transporta maksas pakalpojumu cenrādis 

 
Nr. 
p. 
k.  Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena 
bez 
PVN, 
EUR 

PVN, 
EUR 

Cena ar PVN, 
EUR 

1. 
Valkas pagasta rīcībā esošais autobuss VOLVO 
B10B, HE5315 (49 sēdvietas) 

1 km 0,40 0,08 0,48 

1 h 7,97 1,67 9,64 

2. 
Ērģemes pagasta rīcībā esošais autobuss MAN 
MARBUS B4080, JO4305 (29 sēdvietas) 

1 km 0,23 0,05 0,28 

1 h 7,76 1,63 9,39 

3. Vijciema pagasta rīcībā esošais autobuss VW 
Crafter, HF4235 (19 sēdvietas) 

1 km 0,16 0,03 0,19 

1 h 9,32 1,96 11,28 

4. Zvārtavas pagasta rīcībā esošais autobuss VW 
LT46, JP8262 (16 sēdvietas) 

1 km 0,15 0,03 0,18 

1 h 8,25 1,73 9,98 

Gala summu veido kopējo nobraukto km reizinājums ar tarifu par 1km un kopējā autotransporta  

izmantošanas laika reizinājums ar tarifu par 1h 

Valkas novada domes priekšsēdētājs           V.A. Krauklis 

 

18.§ 
Par Valkas novada domei piederošo automašīnu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 

_______________________________________________________ 
(V.Kaņepe) 

 
Lai sniegtu maksas transporta pakalpojumus ar Valkas novada domes administrācijas rīcībā esošo 

transportu Škoda Octavia FV6431 un VW Caravelle HK9368, nepieciešams noteikt maksas pakalpojuma 
izcenojumus. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS 
- nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt  maksu par sniegtajiem administrācijas  transporta pakalpojumiem saskaņā ar pielikumu. 
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot  atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”. 
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētāja vietnieks. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 



Pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 26.marta sēdes lēmumam 
(protokols Nr.4,18.§) 

 
 

 
 

Valkas novada domes administrācijas transporta maksas pakalpojumu cenrādis 

 
Nr. 
p. 
k.  Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena 
bez 
PVN, 
EUR 

PVN, 
EUR 

Cena 
ar 
PVN, 
EUR 

1. 
Novada domes administrācijas rīcībā esošā 
automašīna Škoda Octavia FV6431 

1 km 0,10 0,02 0,12 

1 h 7,84 1,65 9,49 

2. 
Novada domes administrācijas rīcībā esošā 
automašīna VW Caravelle HK9368 

1 km 0,12 0,03 0,15 

1 h 8,15 1,71 9,86 

Gala summu veido kopējo nobraukto km reizinājums ar tarifu par 1km un kopējā autotransporta  

izmantošanas laika reizinājums ar tarifu par 1h 

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A. Krauklis 
 
 

19.§ 
Par Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona  
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 

_________________________________________________ 
(V.Kaņepe) 

 
Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona rīcībā ir nepieciešamās telpas un resursi, lai pēc iedzīvotāju 

un iestāžu pieprasījuma sniegtu atbilstošas kvalitātes pakalpojumus.  
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS 
- nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt  izcenojumus stadiona šautuves izmantošanai saskaņā ar pielikumu. 
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot  atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”. 
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Pielikums 
Valkas novada domes  

2015.gada 26.marta sēdes lēmumam 
(protokols Nr.4,19.§) 

                  Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu 
cenrādis 

    

      
Nr. 
p. k.  

Pakalpojuma veids Mērvienīb
a 

Cena bez 
PVN, 
EUR 

PVN, 
EUR 

Cena ar 
PVN, 
EUR 

1. Stadiona izmantošana valsts, reģiona sacensībām 1h 36,00 7,56 43,56 
2. Stadiona izmantošana novada sacensībām (samaz. koef. 0.7) 1h 25,20 5,29 30,49 



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

1h 10,80 2,27 13,07 

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

1h 7,20 1,51 8,71 

5. Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām līdz 10 
cilvēkiem 

1h 3,60 0,76 4,36 

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

1h 7,20 1,51 8,71 

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

1h 10,80 2,27 13,07 

8. Futbola laukuma izmantošana valsts, reģiona sacensībām 1h 24,90 5,23 30,13 
9. Futbola laukuma izmantošana novada sacensībām (samaz. 

koef. 0.75) 
1h 17,80 3,74 21,54 

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

1h 6,23 1,31 7,54 

11. Skrejceliņa izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās 
izglītības programmu īstenošanai 

1h 3,95 0,83 4,78 

12. Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana vienam cilvēkam 1h 2,48 0,52 3,00 
13. Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana 3-5 cilvēkiem 1h 7,44 1,56 9,00 
14. Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana 6-10 cilvēkiem 1h 14,88 3,12 18,00 
15. Trenažieru zāles pakalpojumi pieaugušajiem  1 reize 

līdz 2h 
2,07 0,43 2,50 

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

1 reize 
līdz 2h 

1,035 0,22 1,25 

17. Dušas izmantošana vienam cilvēkam (vasaras periodā)  1 reize 0,83 0,17 1,00 
18. Trenažieru zāles abonements pieaugušajiem 10 reizes 18,60 3,90 22,5 
19. Trenažieru zāles abonements skolēniem, pilna laika studiju 

studentiem un pensionāriem  
10 reizes 9,30 1,95 11,25 

20. Šautuves izmantošana (ar saviem ieročiem un savu instruktoru) 1h 4,71 0,99 5,70 

21. 
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (ar saviem ieročiem un 
savu instruktoru) 1h 0,83 0,17 1,00 

22. 
Šautuves izmantošana (ar saviem ieročiem un šautuves 
instruktoru) 1h 11,57 2,43 14,00 

23. 
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (ar saviem ieročiem un 
šautuves instruktoru) 1h 1,98 0,42 2,40 

24. 
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot šautuves 
pneimatiskos ieročus, t. sk. 20 patronas) 1h 2,48 0,52 3,00 

25. Pneimatisko ieroču patronas  10gb 0,17 0,03 0,20 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                  V.A.Krauklis 
 

20.§ 
Par Valkas pilsētas kultūras nama lāzerprintera Konica Minolta Magicolor 7450 II  

drukāšanas pašizmaksas apstiprināšanu Valkas novada iestāžu un struktūrvienību savstarpējiem 
norēķiniem 

__________________________________________________________________________ 
(V.Kaņepe) 

 
Valkas novada domes Valkas pilsētas kultūras nama rīcībā ir lāzerprinteris Konica Minolta Magicolor 7450 II, 

ar kuru, pēc Valkas novada iestāžu un struktūrvienību pieprasījuma, var sniegt atbilstošas kvalitātes drukas 
pakalpojumus. Nepieciešams apstiprināt drukāšanas izcenojumus.  

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS 
- nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 



 
1. Apstiprināt Valkas pilsētas kultūras nama lāzerprintera Konica Minolta Magicolor 7450 II pašizmaksu 

drukāšanai atbilstoši izcenojumam (pielikumā). 
2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes iestāžu un struktūrvienību vadītāji. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
Pielikums 

Valkas novada domes 
2015.gada 26.marta sēdes lēmumam 

(protokols Nr.4,20.§) 
 
 
Drukāšanas pašizmaksa (savstarpējiem norēķiniem), krāsu lāzerprinteris Konica Minolta 

magicolor 7450 II 
 

Nr. 
p. k.  

Pakalpojuma veids Mērvienība 
Pašizmaksa, 

EUR 

Krāsainā druka (attēls)* 
1. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 100% 1 lpp 0,38 
2. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 100% 1 lpp 0,75 
3. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 75% 1 lpp 0,28 
4. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 75% 1 lpp 0,56 
5. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 50% 1 lpp 0,19 
6. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 50% 1 lpp 0,38 
7. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 25% 1 lpp 0,09 
8. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 25% 1 lpp 0,18 

9. 
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta 
dokuments) 1 lpp 0,02 

10. 
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta 
dokuments) 1 lpp 0,04 

Melnbaltā druka (attēls)* 
11. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 100% 1 lpp 0,34 
12. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 100% 1 lpp 0,68 
13. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 75% 1 lpp 0,25 
14. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 75% 1 lpp 0,50 
15. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 50% 1 lpp 0,17 
16. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 50% 1 lpp 0,34 
17. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 25% 1 lpp 0,08 
18. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 25% 1 lpp 0,16 

19. 
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta 
dokuments) 1 lpp 0,02 

20. 
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta 
dokuments) 1 lpp 0,03 

Drukāšanas papīra cenas 

21. A4 80g/m2 1 lapa 0,0058 

22. A3 80g/m2 1 lapa 0,0155 

23. A4 120g/m2 1 lapa 0,0246 

24. A3 120g/m2 1 lapa 0,0507 

25. A4 200g/m2 1 lapa 0,0489 

26. A3 200g/m2 1 lapa 0,0965 

 *Kopējā cena = attiecīgās drukas cena + attiecīgā papīra cena 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs       V.A.Krauklis 



 

21.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra  

saistošajos noteikumos Nr.41 „Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas 
noteikumi”” apstiprināšanu 

____________________________________________________________________ 
(A.Jurjāne, V.A.Krauklis)  

 
Sakarā ar to, ka ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības un konstatēti faktiski pārkāpumi un patvaļīga rīcība 

nekustamo īpašumu, visvairāk tieši daudzdzīvokļu namu uzturēšanas jomā, bet līdz šim Valkas novada domes 
2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 „Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo 
īpašumu uzturēšanas noteikumi” nav iekļautas normas, kuru pārkāpējus varētu administratīvi sodīt, 
nepieciešams veikt grozījumus šajos saistošajos noteikumos.   

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta 21.panta 1.daļas 16.punkta, 43.panta 
pirmās daļas 5.un 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.41 „Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas 
noteikumi”” (pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.41 „Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”” 
triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Kancelejas vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

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

 
2015.gada 26.martā                                               Nr.7 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2015.gada 26.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 21.§) 

  
Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra  

saistošajos noteikumos Nr.41 „Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas 
noteikumi” 

 
                                                                                                      Izdoti saskaņā ar likuma 

                                                                                                         "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas  
5. un 6.punktu 

                                                                       
 
Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 „Valkas novada 

teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” šādus grozījumus: 
 
1. Svītrot saistošo noteikumu 2.7.punktu. 
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.punktu šādā redakcijā: 

„2.8. Daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās aizliegts: 
2.8.1. novietot uz balkoniem vai lodžiju atklātās (redzamās) daļas, kā arī koplietošanas telpās 
saimniecības priekšmetus, ar tiem aizšķērsot izejas; 
2.8.2. glabāt dzīvojamās telpās, uz balkoniem, lodžijām, pagrabos, bēniņos, koplietošanas telpās 
ugunsnedrošus, kaitīgus, bīstamus vai smakojošus priekšmetus un vielas; 
2.8.3. bojāt ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu vai piegružot to, bojāt siltumapgādes sistēmu un 
patvaļīgi palielināt tās sildelementu skaitu; 
2.8.4. radīt antisanitārus apstākļus dzīvokļos un koplietošanas telpās, pieļaut grauzēju, insektu u.tml. 
savairošanos, kā arī traucēt to apkarošanas pasākumus; 



2.8.5. veikt darbus, kuru dēļ tiek bojāta ēka kopumā vai tās koplietošanas telpas vai traucēti mājas 
iedzīvotāji.” 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.9.punktu šādā redakcijā: 
„2.9. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piekrītošajā teritorijā aizliegts: 

2.9.1. izgāzt saslaukas, atkritumus un citus priekšmetus, izliet netīros ūdeņus, izstrādātās eļļas, 
degvielu šķaidītājus tam neparedzētās vietās, t.sk., uz lietus ūdens uztvērēju aku restēm un vākiem, 
inženiertīklu akām, kamerām, ēku pagrabstāvu logu ailēs un uz brauktuvēm; 
2.9.2. veikt sīkdzīvnieku apbedīšanu.” 

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.10.punktu šādā redakcijā: 
„2.10. Ēku īpašumu piekrītošajā teritorijā aizliegts: 

 2.10.1. novadīt sadzīves notekūdeņus virszemes notecēs un ūdenstilpnēs, kā arī blakusesošajos 
īpašumos (ja nav saņemta īpašnieka atļauja); 
2.10.2. patvaļīgi pieslēgties Valkas novadā izveidotajiem ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem un liegt 
iespēju šo tīklu pārvaldītājiem veikt pieslēguma vietu pārbaudi; 
2.10.3. radīt antisanitārus apstākļus, pieļaut grauzēju, insektu u.tml. savairošanos, kā arī traucēt to 
apkarošanas pasākumus; 
2.10.4.nekustamā īpašuma atklātajā teritorijas daļā uzkrāt atkritumus, būvgružus, automobiļu vrakus 
u.c. veida metāllūžņus, tādējādi bojājot ainavu;  
2.10.5. pie ēkām, kurām nav šķūņu vai pagrabu, glabāt visa veida taru, malku, būvmateriālus un citus 
priekšmetus vietās, kur tiek traucēta gājēju pārvietošanās un transporta kustība; 
2.10.6. izveidot sniega vaļņus vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos un transporta plūsmu, kā arī 
apstādījumu zonā; 
2.10.7. tīrot gājēju ietvi, mest vai novietot sniegu vai saslaukas uz brauktuvēm;  
2.10.8. kaisīt ietves ar akmeņogļu izdedžiem; 
2.10.9. tīrot ietves, bojāt to segumu; 
2.10.10. nekustamo īpašumu atklātajā daļā radīt vai pieļaut tādu būvju stāvokli, kas neatbilst vispārējām 
estētiskajām un sanitārajām normām.” 

 
5. 3.8.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„3.8. Par šajos saistošajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem (izņemot, ja atbildība noteikta Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā): 

3.8.1. izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 50,00; 
3.8.2. ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu 
līdz EUR 100,00. 

  
Valkas novada domes  priekšsēdētājs                                                                            V.A.Krauklis 

Paskaidrojuma raksts 
Valkas novada domes 2015.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Grozījumi Valkas novada 

domes 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 „Valkas novada teritorijas un tajā esošo 
nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”” 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības un konstatēti faktiski pārkāpumi un 
patvaļīgas rīcības nekustamo īpašumu, visvairāk tieši 
daudzdzīvokļu namu uzturēšanas jomā, bet līdz šim Valkas novada 
domes 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 
„Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu 
uzturēšanas noteikumi” nav iekļautas normas, kuru pārkāpējus 
varētu administratīvi sodīt un atturēt citus iedzīvotājus no 
pārkāpumu izdarīšanas. 

2. Īss projekta satura izklāsts Ērtākai noteikumu lietošanai ir atsevišķos punktos nodalīti 
nekustamo īpašumu veidi: 
- daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās aizliegts: 

dzīvojamajās telpās un koplietošanas telpās glabāt 
ugunsnedrošus, kaitīgus vai bīstamus priekšmetus, patvaļīgi 
palielināt tās sildelementu skaitu, radīt antisanitārus apstākļus 
dzīvokļos, pieļaut grauzēju, insektu u.tml. savairošanos, kā arī 
traucēt to apkarošanas pasākumus; 

- ēku īpašumu piekrītošajā teritorijā aizliegts:  
novadīt sadzīves notekūdeņus blakusesošajos īpašumos (ja nav 
saņemta īpašnieka atļauja), novadīt sadzīves notekūdeņus 
blakusesošajos īpašumos (ja nav saņemta īpašnieka atļauja), liegt 
iespēju ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem veikt 



pieslēguma vietu pārbaudi. 
Naudas sodu apmērs ir noapaļots EUR 50 un EUR 100 – par gada 
laikā atkārtotu pārkāpuma izdarīšanu. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Netiek plānota ietekme uz pašvaldības budžetu. 

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

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Administratīvās procedūras netiek mainītas. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām. 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                   V.A.Krauklis 
 
 
 

22.§ 
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Jaunzemes” atsavināšanu 

_______________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Izskatot ***, p.k.***-***, dzīvo “***”, Valkas pagasts, Valkas novads,  2015.gada 17.martā iesniegto 

iesniegumu par nekustamā īpašuma „Jaunzemes”, Valkas pagastā atsavināšanu, [..] 
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 

4.daļas 3.punktu, 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma „Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 
noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 
1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir 
patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – 
kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 12.punktu likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17 punktu, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Ar šī lēmuma pieņemšanas dienu, izbeigt zemes nomas līgumu ar *** par zemes gabalu Valkas pagastā 

“Jaunzemes”, kadastra apzīmējums 9488 009 0063, platība 0.8ha, uz kura atrodas *** piederošs ēku 
īpašums. 

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar *** par zemes gabalu „Jaunzemes”, kadastra apzīmējums 9488 009 0063, 
platība 0.8ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot. 

3. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Jaunzemes”, kadastra apzīmējums 9488 009 0063, platība 
0.8ha, kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma 
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

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

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

 
23.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejasstrūgas”, Ērģemes pagastā 
atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu 

_______________________________________________ 
(L.Engere) 

2014.gada 20.maijā Valkas novada domē ir saņemts ***, dzīvo „***”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, 
iesniegums par nekustamā īpašuma „Lejasstrūgas”, Ērģemes pagastā atsavināšanu. [..] 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļu, 8.panta otro, trešo, sesto 
un septīto daļu; 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 



likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu un 7.panta pirmo daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS 
- nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Lejasstrūgas”, kas atrodas Valkas novada Ērģemes pagastā, un sastāv no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu: 9452 011 0193, platība 0.6ha, un uz zemes gabala atrodas Valkas novada domei piederoša 
dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 9452 011 0193 001 un trīs palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem 
9452 011 0193 002, 9452 011 0193 003 un 9452 011 0193 004. 

2. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam „Lejasstrūgas”: 
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 4234.00 (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit četri euro).  
2.2. nodrošinājuma apmēru EUR 423.0 ( četri simti divdesmit trīs euro); 
2.3. atsavināšanas izsoles soli EUR 100,00 (viens simts euro); 
2.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 ( trīsdesmit euro). 

3. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu. 
4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2015. gada 20.maijs plkst. 10:00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva 

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

un „Valkas Novada Vēstis”, kā arī mājas lapā www.valka.lv 
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2015.gada 26.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 23.§) 

 

Nekustamā īpašuma  
Ērģemes pagastā, „Lejasstrūgas” Valkā, Valkas novadā 

IZSOLES  NOTEIKUMI 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Izsoles pamatojums – Valkas novada Domes 2015.gada 26.marta lēmums „ Par pašvaldības nekustamā 
īpašuma „Lejasstrūgas”, Ērģemes pagastā atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas 
apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu” (prot. Nr.4,23.§).  
2. Izsoles rīkotājs – Valkas novada Domes Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija, Beverīnas ielā 3, 
Valkā, Valkas novadā, LV-4701. 
3. Izsoles mērķis – atsavināt nekustamo īpašumu –– ,,Lejasstrūgas”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā 
(turpmāk – nekustamais īpašums), un nodot to Pircēja īpašumā. 
4. Par piedalīšanos izsolē dalībnieks maksā reģistrācijas maksu – 30,00 euro (trīsdesmit euro).  
5. Papildus dalības maksai dalībnieks maksā nodrošinājumu EUR 423.0 ( četri simti divdesmit trīs euro). 
6. Visi maksājumi ir veicami euro.  
7. Maksājumi ir veicami Valkas novada domes reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu kontā 
LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”, Valkas NG,  kods UNLALV2X. 

 
II. Informācija par nekustamo īpašumu 

8. Informācija par nekustamo īpašumu: 
8.1. Nekustamā īpašuma adrese ,,Lejasstrūgas”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā 
8.2. Kadastra numurs 9452 011 0193 
8.3. Nekustamā īpašuma sastāvs Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0193 un kopējo 

platību 6000 m2 , dzīvojamā māja 9452 011 0193 001 ar kopējo 
platību 111.1 m2  , pagrabs 9452 011 0193 002, kūts 9452 011 
0193 003 un šķūnis 9452 011 0193 004                             

8.4.  Īpašnieks Valkas novada Dome   
8.5. Apgrūtinājumi Saskaņā ar spēkā esošo Valkas novada teritorijas  
8.6. Ēkas tehniskais stāvoklis  Dzīvojamā ēka celta 1925.gadā. 

Konstruktīvo pamatelementu tehniskais stāvoklis  65% 
8.7. Cita informācija Lietošanas mērķis –  (NĪLM kods 0601). Saskaņā ar  



Papildus informācija par Nekustamo īpašumu pie Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja J.Krama, tālr. 647 25285 
 

III. Izsoles sākuma cena un norise 
9. Izsoles sākumcena - EUR 4234.00 (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit četri euro). 
10. Izsole notiks 2015. gada 20.maijs plkst. 10:00, Valkas novada Domē Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas 
novadā, pirmajā stāvā – apspriežu telpā. 
11. Izsole ir atklāta, mutiska, ar augšupejošu soli. 
12. Izsolē piedalās tikai tie dalībnieki, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesīgi iegūt īpašumā 
zemi un ēku un ir izpildījuši šo noteikumu IV nodaļas prasības. 
13. Pirmais un turpmākie solīšanas soļi: 100,00 euro (viens simts euro). 

 
IV. Izsoles dalībnieki 

14. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, pretendentam līdz 2015.gada 19.maijam plkst.12:00 jāiesniedz Valkas 
novada Domē Beverīnas ielā 3, Valkā, 16.kabinetā šādi dokumenti: 
Nr.p.k. Fiziskai personai Juridiskai personai 
 14.1.  pieteikums par piedalīšanos izsolē pieteikums par piedalīšanos izsolē 

14.2. personu apliecinoša dokumenta 
kopija, uzrādot oriģinālu 
 

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

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

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

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

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

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

 
V. Izsole 

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

VI. Izsoles rezultāti 
24. Par izsoles uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu. 
25. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu. 
26. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu, par ko tiek paziņots izsoles uzvarētājam. 
27. Piedāvātā augstākā summa, Izsoles uzvarētājam, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā trīs 
mēnešu laikā no izsoles dienas. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā ir iesniegts 
kredītiestādē attiecīgais maksājumu uzdevums (bankas atzīme).  



28. Izsoles uzvarētāja samaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā. 
Nokavējot 27.punktā noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, 
nodrošinājums tiek zaudēts par labu Valkas novada pašvaldībai. 
29. Pēc 27.punktā noteiktā maksājuma samaksas izsoles rezultāti tiek apstiprināti Valkas novada Domes sēdē.  
30. Pirkuma līgums ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 
apstiprināšanas Domes sēdē.  
31. Ja izsoles uzvarētājs neveic nosolītās cenas samaksu šo noteikumu 27.punktā noteiktajā termiņā, tiesības 
nopirkt nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas nosolītājam.  
32. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas 
dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu. 
33. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 32.punktā piešķirtās tiesības, izsole 
atzīstama par nenotikušu.  
34. Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē vai skaitās neieradušies uz izsoli, saņem atpakaļ iemaksāto 
nodrošinājumu viena mēneša laikā. Lai saņemtu nodrošinājumu, izsoles dalībnieki iesniedz izsoles rīkotājam 
iesniegumu ar norādi par bankas norēķinu kontu, uz kuru nodrošinājums ir jāpārskaita. 
Izsoles dalībnieki samaksāto reģistrācijas maksu atpakaļ nesaņem. 

 
VII. Noslēguma jautājums 

35. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada Domē līdz izsoles rezultātu 
apstiprināšanas dienai.  
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                         V.A.Krauklis  

 
24.§ 

Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz neapbūvētu zemes gabalu nomu Kārķu pagastā 
___________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome šā gada martā ir saņēmusi iesniegumus no vairākām personām ar lūgumiem noslēgt zemes 
nomas līgumus par sekojošiem, neapbūvētiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem: 9466 001 0081; 
9466 009 0158 un 9466 005 0072.  

Visi augstāk minētie zemes gabali atrodas Kārķu pagasta teritorijā. 
Informācija par zemes gabaliem, uz kuriem iesniegti iesniegumi ar lūgumu noslēgt zemes gabala nomas 

līgumu ir apkopota sekojošā tabulā: 
 

Zemes gabala 
kadastra 

apzīmējums 

Nosaukums Kopējā 
Platība 

(ha) 

Tai skaitā 
lauksaimniecībā 

izmantojamās 
zemes platība 

Zemes gabala 
kadastrālā 
vērtība uz 

01.01.2015. 

EUR 

Zemes gabala 
statuss 

 

9466 005 0072 

 

Salas 

 

7.29 

 

6.9 

 

3200 

Zemes 
reformas 

pabeigšanai 

9466 009 0158 Ezeriņi 6.0 5.5 2779 Rezerves 
zemes fonds 

9466 001 0081 Garauži 2.3 2.3 916 Pašvaldībai 
piekritīga zeme 

 

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta 2.daļu pašvaldībai ir tiesības iznomāt rezerves zemes 
fonda zemes gabalus un zemes reformas pabeigšanai paredzētus zemes gabalus, nomas līgumā paredzot 
vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes 
gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes 
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme. 

Uz šo brīdi pašvaldībai ir būtiski nodrošināt zemes ilgtspējīgu izmantošanu. Zemes kvalitātes jeb tās 
ražotspējas rādītāji ir vieni no pamatrādītājiem zemes racionālai izmantošanai un pamats lēmumu pieņemšanai 
par zemes izmantošanas attīstību. Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu apsaimniekošanu un novērstu to 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, zemes gabalu nodošana nomā ir atbalstāma. 



Tā kā uz zemes gabalu nomu ir pieteikušies vairāki pretendenti, ir jāorganizē nomas tiesību izsole un 
jāizstrādā izsoles noteikumi, kuru mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un 
vienādu iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu uz Valkas novada domei piekrītošā neapbūvētā zemes gabala 
nomu, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu un nodrošinot “iespējami augstāku cenu” 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas  metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”  
10.punktam nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.  

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas nomu” 19.punktu, ja tiek rīkota neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu 
sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā (tas ir 1.5% no zemes 
gabala kadastrālās vērtības).  

Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu. 
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta un MK 
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 10.punktu, 2007.gada 30.oktobra 
Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas nomu” 19.punktu; likuma “Par 
pašvaldībām”  21.pantu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Iznomāt sekojošus neapbūvētus zemes gabalus lauksaimniecības vajadzībām, Kārķu pagastā, rīkojot 

rakstisku izsoli un apstiprināt šo zemes gabalu nomas tiesību izsoles sākumcenu:   
Zemes gabala 
kadastra 
apzīmējums 

Nosaukums Platība 
(ha) 

Tai skaitā 
lauksaimniecībā 

izmantojamās 
zemes platība 

Zemes 
gabala 
izsoles 
sākumcena 
(gadā) 

EUR 

9466 005 0072 Salas 7.29 6.9 48.00 

9466 009 0158 Ezeriņi 6.0 5.5 41.68 

9466 001 0081 Garauži 2.3 2.3 13.74 

 
2. Izsoles organizēšanu uzdot rīkot komisijai “Tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar 

lauksaimniecības zemi”. 
3. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2015.gada 22.aprīlī plkst. 1000, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva apspriežu 

telpā.  
4. Publicēt sludinājumu par izsoli Valkas novada domes mājas lapā: www.valka.lv un izvietot uz ziņojumu 

dēļiem pagastu pārvaldes ēkās. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors Aivars Cekuls. 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2015.gada 26.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 24.§) 

 

Par nomas tiesību izsoli uz zemes gabaliem  
Valkas novada Kārķu pagastā  

IZSOLES  NOTEIKUMI 
 

1. Vispārējie noteikumi 
 

1.1. Izsoles nolikums ir sagatavots saskaņā ar: 
- 19.07.1995. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu;  
-  30.10.2007. MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”. 



1.2. Zemes iznomāšanas mērķis: nekustamā īpašuma lietošanas mērķa „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, NĪLM kods 0101, ietvaros. 

1.3. Izsoles objekts sastāv no trīs atsevišķiem zemes gabaliem - tiesības slēgt zemes nomas:  
 

Zemes gabala 
kadastra 

apzīmējums 

Nosaukums Kopējā 
Platība 

(ha) 

Tai skaitā 
lauksaimniecībā 

izmantojamās 
zemes platība 

9466 005 0072 Salas 7.29 6.9 

9466 009 0158 Ezeriņi 6.0 5.5 

9466 001 0081 Garauži 2.3 2.3 

 
Izsole notiek par katru zemes gabalu atsevišķi. Katrs pretendents var pieteikties uz vienu vai vairākiem zemes 
gabaliem. 
 
1.4. Iznomātājs:  
Valkas novada dome 
reģ.Nr. 90009114839,  
A/S SEB banka 
Kods: UNLALV2X 
Konta Nr. LV62UNLA0050014277068 
1.5. Noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju 

zemes nomas tiesību iegūšanu uz zemes gabalu, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa 
caurspīdīgumu,  nodrošinot “iespējami augstāku cenu” Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē. 

1.6. Izsoli organizē un veic Valkas novada domes komisija “Tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu 
pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi”. 

1.7. Izsoles veids – pirmā rakstiskā izsole. 
 

2. Izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa un nomas līguma termiņš 
 
2.1. Izsoles sākumcena ir noteikta maksa gadā bez PVN: 

 Zemes gabala 
kadastra 
apzīmējums 

Nosaukums Platība 
(ha) 

Tai skaitā 
lauksaimniecībā 

izmantojamās 
zemes platība 

Zemes gabala 
izsoles sākumcena 
(gadā) 

EUR 

9466 005 0072 Salas 7.29 6.9 48.00 

9466 009 0158 Ezeriņi 6.0 5.5 41.68 

9466 001 0081 Garauži 2.3 2.3 13.74 

 

2.2. Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iemaksā reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro un 00 centi) apmērā 
par katru no zemes gabaliem uz kuru tiks iesniegts pieteikums, Nolikuma 1.4. punktā norādītajā Valkas 
novada domes norēķinu kontā. Dokumenta, kas apliecina reģistrācijas maksas iemaksu Valkas novada 
norēķinu kontā, oriģinālu izsoles dalībnieks iesniedz kopā ar pieteikumu dalībai izsolē. 

2.3. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta 
2.4. Zemes nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi, ņemot vērā, ka attiecībā uz rezerves zemes fonda un 

zemes reformas pabeigšanai paredzētajiem zemes gabaliem, zemes nomas līgumā tiek iekļautas vietējās 
pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes 
gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes 
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme. 
 

3. Pretendenti un izsoles izsludināšana 

3.1. Paziņojums par izsoli tiek publicēts www.valka.lv un izvietot uz ziņojumu dēļiem pagastu pārvaldes ēkās. 
3.2. Ar izsoles nolikumu, tai skaitā nomas līguma projektu, interesenti var iepazīties Valkas novada mājas lapā  
www.valka.lv. 



3.3. Pretendenti var būt personas, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt nomā 
zemesgabalu un kuras nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegušas pieteikumu dalībai izsolē. Persona 
uzskatāma par Pretendentu ar brīdi, kad ir saņemts Pretendenta pieteikums un tas ir reģistrēts Nolikumā 
noteiktajā kārtībā. 
3.4. Iznomātājam ir tiesības publiskot informāciju par izsoles izsludināšanu masu saziņas līdzekļos. 
3.5. Par izsoles objekta apskates laiku jāvienojas ar kontaktpersonu – Kārķu pagasta pārvaldes vadītāju Pēteri 
Pētersonu, tel.64707479. 
 

4.Pieteikumu dokumenti un to noformēšana 

4.1. Dalībai izsolē Pretendents iesniedz šādus dokumentus: 
4.1.1. fiziska persona: 

- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu par katru zemes gabalu atsevišķi); 
- notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu Īpašuma nomas tiesību izsolē, ja personu 
pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties Īpašuma nomas 
tiesību izsolē; 
- pases kopiju. 

4.1.2. juridiska persona: 
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu par katru zemes gabalu atsevišķi); 
- pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības 
tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota 
piedalīties Īpašuma nomas tiesību izsolē. 

4.2. Pieteikuma sastāvā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru 
kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 
4.3. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno 
apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā. 
4.4. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – 
Iznomātāja nosaukums, iesniedzēja – Pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese, 
norāde: „Pieteikums nomas tiesību rakstiskai izsolei uz zemes gabaliem Kārķu pagastā, kā arī norāde „Neatvērt 
līdz 2015.gada 22.aprīlī plkst. 1000”. 
4.6. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu uz katru no piedāvātajiem zemes gabaliem. 

 
5. Pieteikumu iesniegšana izsolei 

5.1. Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību Valkas novada domē, 
Beverīnas ielā 3, Valkā,  LV-4701, līdz 2015.gada 22.aprīļa plkst. 9.00, kur tos reģistrē iesniegšanas secībā, 
norādot pieteikuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku. 
5.2. Visi pēc 5.1.punktā noteiktā termiņa saņemtie pieteikumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ 
iesniedzējam. 
5.3. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2015.gada 22.aprīlī, plkst. 10:00,  Beverīnas ielas 3, Valkā, 
1.stāva apspriežu telpā.  
5.4. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. 

 
6. Izsoles norise 

6.1. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens pretendents. 
6.2. Ja nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums, Komisija var pagarināt Pieteikuma 
iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus. 
6.3. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, informē par izsoles kārtību. 
6.4. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikuma atvēršanas Komisijas vadītājs nosauc 
Pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību Pretendenta piedāvāto nomas 
maksas apmēru un visi komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma. 
6.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Izsoles noslēguma protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Pēc visu 
pieteikumu atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes izsoles nolikuma prasībām, ja nav nekādu šaubu, 
Komisijas vadītājs paziņo, ka rakstveida izsole ir pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un Pretendentu, kas 
to nosolījis. 
6.6. Ja pēc visu nomas tiesību ierosinājumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Pretendenti ir piedāvājuši 
vienādu augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisija 
turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko 
nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisijas turpina izsoli, 
pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, un 
organizē pieteikumu tūlītēju atvēršanu. Ja Pretendenti, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu 
nepiedalās izsolē, Komisija rakstiski lūdz šiem Pretendentiem iesniegt savu piedāvājumu rakstveidā, nosakot 
piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un vietu. 



6.7. Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu 
piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar Nolikuma 6.6.punktu, komisijas pieteikumu iesniegšanas 
secībā rakstiski piedāvā šiem Pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai maksai. 
6.8. Pretendentu pieteikumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi izsoles nolikuma prasībām Komisija 
veic slēgtā sēdē.  
6.9. Izsole atzīstama par nenotikušu vai izbeidzama bez rezultāta, ja nav iesniegts neviens pieteikums ar 
nomas maksu, kas vienāda vai lielāka par izsoles sākumcenu. 
6.10. Izsoles rezultāti stājas spēkā dienā, kad Valkas novada dome apstiprinājusi komisijas pieņemto lēmumu. 
6.11. Dalībai izsolē tiek pielaisti tikai tie Pretendenti, kuru pieteikumus un pievienotos dokumentus Komisija 
atzīst par atbilstošiem šīs izsoles nolikuma prasībām. Ja visu Pretendentu iesniegtie pieteikumi un pievienotie 
dokumenti neatbilst šīs izsoles nolikuma prasībām, izsole ir izbeidzama bez rezultāta. Pretendenti, kuri netika 
pielaisti dalībai izsolē, tiek informēti par to rakstveidā. 
6.12. Informācija par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu 5 (piecu) darbdienu laikā 
pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēta Valkas novada mājas lapā www.valka.lv un 
paziņota rakstveidā visiem pretendentiem. 
6.13. Pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles 
rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja 
iepriekš minētajā termiņā Pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz atteikumu parakstīt līgumu, uzskatāms, 
ka Pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies. 
6.14. Ja Pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, ir atteicies slēgt nomas līgumu, komisija secīgi 
piedāvā nomas līgumu slēgt Pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu, un 2 (divu) 
darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina minētās informācijas publicēšanu Valkas 
novada mājas lapā www.valka.lv. 
6.15. Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz nolikuma 6.14.punktā minēto 
piedāvājumu sniedz 1 nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu 
par paša nosolīto augstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš 
paraksta nomas līgumu. Informācija par nomas līguma noslēgšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tā 
spēkā stāšanās tiek publicēta Valkas novada mājas lapā www.valka.lv. 

 
7. Pielikumu saraksts 

7.1. Pielikums Nr.1 Pieteikuma paraugs dalībai izsolē. 
7.2. Pielikums Nr.2 Zemes gabala nomas līguma projekts. 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs          V.A.Krauklis 

Pielikums Nr.1. 
“Par nomas tiesību izsoli uz zemes gabaliem  

Valkas novada Kārķu pagastā”  
Izsoles noteikumiem 

 
VALKAS NOVADA DOMEI 

                     SEMINĀRA IELĀ 9, VALKĀ 
       

_________________________________ 
 vārds, uzvārds / jur.pers. nosaukums 

_________________________________ 
                         personas kods/ reģistrācijas Nr. 

____________________________ _____ 
                                                 dzīvesvietas adrese / juridiskā adrese 

_________________________________________________ 

 
PIETEIKUMS 

zemes nomas tiesību izsolei 
Kārķu  pagastā, Valkas novadā 

 
Vēlos pieteikties uz nomas tiesību izsoli uz zemes gabalu Valkas novada Kārķu pagastā ______________________________, ar 

kadastra apzīmējumu ______________________________________, platība _______ha, bez apbūves tiesībām. 

Piedāvātā nomas maksa ________________________________ gadā, bez PVN. 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

Iesniegumam pievienojamie dokumenti: 
□ reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs documents; 
□ pases vai reģistrācijas apliecības kopija; 

      □ citi _________________________________________________________. 
 

2015.gada _______. ____________________   _______________________________ 
                                                                        (paraksts, paraksta atšifrējums) 



Pielikums Nr.2. 
“Par nomas tiesību izsoli uz zemes gabaliem  

Valkas novada Kārķu pagastā”  
Izsoles noteikumiem 

 
Zemesgabala nomas līgums (projekts) Nr.___ 

 
Valkā,                   2015.gada __. _________ 
 
Valkas novada dome, reģistrācijas Nr.90009114839, tās priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa personā, 
kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu un Valkas novada domes 
Nolikumu, turpmāk tekstā saukts „Iznomātājs”, kurš (-a) rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, 
Vārds Uzvārds, (personas kods ___________________), turpmāk tekstā saukts - Nomnieks, no otras puses, 
turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, paužot savu brīvu gribu, bez viltus, 
spaidiem un maldības, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo: 
 

1. Līguma priekšmets 
Valkas novada dome, reģistrācijas Nr.90009114839, tās priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa personā, 
kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu un Valkas novada pašvaldības 
nolikumu, turpmāk tekstā saukts „Iznomātājs”,  
Vārds Uzvārds, (personas kods ___________________), turpmāk tekstā saukts - Nomnieks,  
turpmāk tekstā katrs atsevišķi saukts – Līgumslēdzējs un abi kopā – Līgumslēdzēji,  
noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo: 
 

2. Līguma priekšmets 

1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā, bez apbūves tiesībām, zemes gabalu, kas 
atrodas Kārķu pagastā “__________________”,  kadastra apzīmējums ___________________, platība 
_______ha, tai skaitā lauksaimniecības zeme _______ ha, saskaņā ar Līguma pielikumā (1.pielikums) 
pievienoto Nomas platības izvietojuma shēmu (izkopējumu no Kadastra kartes), kas ir līguma neatņemama 
sastāvdaļa, turpmāk tekstā – zemesgabals.  
Zemes gabals saskaņā ar_Valkas novada domes_sēdes lēmumu (protokols Nr.    .§) ir zeme, zemes 
reformas pabeigšanai/ rezerves zemes fonda zeme vai pašvaldībai piekritīga zeme 
1.2. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir izkopējums no kadastra kartes (shēma) (1.pielikums). 
1.3. Iznomāšanas (lietošanas) mērķis: 

0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti un reģistrēti nekustamo 
īpašumu valsts kadastrā. 

1.4. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais valdītājs. 
1.5. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas. 
1.6. Uz iznomātā Zemesgabala ēkas neatrodas. 
1.7. Zemesgabalam ir noteikti šādi apgrūtinājumi un servitūti: 

Apgrūtinājumi tiek noteikti saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” un spēkā esošu Valkas novada teritorijas 
plānojumu un, vadoties no informācijas, kas reģistrēta Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā.  

1.8. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi normatīvie akti, 
kuri ietekmē Līguma izpildi, līgumslēdzējiem jāievēro tajos minēto normu nosacījumi, bet nepieciešamības 
gadījumā puses nekavējoties noformē attiecīgus grozījumus Līgumā. 

1.9. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju struktūrvienībām, darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem. 
1.10. Ņemot vērā nomā esošo zemes gabalu statusu, noteikt, ka uz Zemesgabala nomu neattiecas 

pirmpirkuma tiesības, gadījumā, ja Zemesgabals tiek atsavināts.  
 

2. Līguma termiņš 
 
2.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas tā parakstīšanas un ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim, ņemot 
vērā, ka attiecībā uz rezerves zemes fonda un zemes reformas pabeigšanai paredzētajiem zemes gabaliem, 
pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes 
gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes 
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme, par to rakstiski brīdinot nomnieku. 
2.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts vai saīsināts ar līgumslēdzēju rakstisku vienošanos. 
 



3. Norēķinu kārtība 
 
3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā _____, bez PVN, saskaņā ar Zemesgabala izsoles 
rezultātiem (protokols Nr.______) 

Nomas maksa samaksājama ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām, saskaņā ar 
Valkas novada domes piestādīto rēķinu. 

3.2. Nekustamā īpašuma nodokli par zemesgabalu maksā Nomnieks, un tas maksājams papildus nomas 
maksai atbilstoši normatīvajiem aktiem likumā noteiktā kārtībā. 
3.3. Nomas maksa maksājama no Nomas attiecību spēkā stāšanās dienas. 
3.4. Ja Nomnieks kavē nomas maksas maksājumus, Nomnieks maksā līgumsodu 0.1% apmērā no kavētās 
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības. 

 
4.  Iznomātāja pienākumi un tiesības 

 
4.1. Iznomātājs apņemas: 

4.1.1. nodot Nomniekam iznomāto Zemesgabalu; 
4.1.2. nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai jebkādu tā 
daļu; 
4.1.3. atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 4.1.2.punkta nosacījumi; 

4.2. Iznomātājam ir tiesības:  
4.2.1. veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, un šajā nolūkā 
Nomnieka klātbūtnē reizi 6 (sešos) mēnešos Zemesgabalu pārbaudīt dabā; 
4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas radušies 
Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar pārkāpumiem radītos zaudējumus; 
4.2.3.citas tiesības ( zvejas, derīgo izrakteņu ieguves u.c.) 

 
5. Nomnieka pienākumi un tiesības 

 
5.1. Nomnieks apņemas: 

5.1.1. ievērot Zemesgabalam noteiktos aprobežojumus un servitūtus; 
5.1.2. nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem; 
5.1.3. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos; 
5.1.4. pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar 
notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, 
ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus; 
5.1.5. pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas pasliktina 
zemes kultūrtehnisko stāvokli; 
5.1.6. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti; 
5.1.7. ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus noteiktās Zemesgabala teritorijās; 
5.1.8. sakopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto teritoriju (ceļus, meliorācijas sistēmas, 
ūdenstilpnes); 
5.1.9. aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo dabas objektu un to 
aizsargjoslu izmantošanas režīmu; 
5.1.10. samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi; 
5.1.11. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citu personu likumīgās 
intereses; 
5.1.12. atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem/ tiesiskajiem 
valdītājiem; 
5.1.13.ievērot Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.14 „Valkas novada teritorijas plānojuma 
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi” (apstiprināts ar 26.05.2011. Valkas novada domes 
lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.6.§.6.) publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2011.gada 9. jūnijā); 
5.1.14. segt visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja saskaņā ar Līguma 
9.1. punktu līgumslēdzēji vienojušies par Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā. 
5.1.15. citi pienākumi. 
5.2. Nomnieks ir tiesīgs nodot zemes lietošanas tiesības un citas tiesības (derīgo izrakteņu ieguves u.c.) 
trešajai personai tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu. 
5.3. Nomniekam ir medību tiesības, kuras Nomnieks var nodot trešajai personai.   

6. Sevišķie līguma noteikumi 
 
6.1. Par saviem līdzekļiem rekultivēt paša saimnieciskās darbības rezultātā bojātās platības tādā stāvoklī, lai 
tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai citām vajadzībām. Rekultivācija izdarāma 
viena gada laikā pēc bojātā zemes nogabala izmantošanas pabeigšanas. 



6.2. Par Līgumā iznomāto Zemesgabalu Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības atbalsta 
maksājumus saņem Nomnieks. 
6.3. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem zaudējumiem, ja 
tas noticis nepārvaramas varas apstākļu (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas u.c.) dēļ. Par 
līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena puse rakstveidā informē otru 15 (piecpadsmit) 
dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā risina jautājumu par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai 
izbeigšanu. 
 

7. Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība 
 
7.1. Līguma neparedzētas attiecības līgumslēdzēji regulē, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem. 
7.2. Līguma nosacījumus var grozīt un Līgumu pārtraukt pirms termiņa pēc abu Līgumslēdzēju savstarpējas 
vienošanās. Grozījumi stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti. 
7.3. Līgums ir saistošs Līgumslēdzējiem, kā arī Līgumslēdzēju tiesību pārņēmējiem. Tiesību pārņēmējam 30 
(trīsdesmit) dienu laikā no pārņemšanas dienas Līgums jāpārslēdz. 
7.4. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds 
risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
 

8. Līguma izbeigšana 
 
8.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja: 

8.1.1. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 6 (sešiem) mēnešiem; 
8.1.2. Nomnieks ir pārkāpis Līguma III. un V. nodaļā noteiktos pienākumus, viena mēneša laikā pēc 
rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus; 
8.1.3. Stājas spēkā Līguma 2.1. nodaļā minētie gadījumi; 
8.1.4. Nomnieks likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, vai ir apturēta 
Nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās izbeigšana citu iemeslu dēļ.  

8.2. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu: 
8.2.1. ja no Nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ viņš vairāk nevar izmantot nomāto Zemesgabalu Līgumā 
paredzētajiem mērķiem; 
8.2.2. ja Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Zemesgabalu Līgumā paredzētajiem 
mērķiem. 

8.3. Ja kāds no Līgumslēdzējiem nepiekrīt otra prasībai izbeigt Līgumu pirms termiņa, tad strīds par Līguma 
izbeigšanu risināms tiesas ceļā. 
8.4. Pēc Līguma izbeigšanās Nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, kā arī demontēt 
ražošanas iekārtas, ja tur tādas būtu, par ko Līgumslēdzēji var vienoties  citādi. Viss, kas atradīsies uz 
Zemesgabala pēc nodošanas vai, ja tāda Nomnieka vainas dēļ nevar notikt, pēc 6 (sešu) mēnešu termiņa 
notecēšanas tiks uzskatīts par pamestu mantu, kuru Iznomātājs varēs izmantot pēc saviem ieskatiem vai 
novākt. 

9. Nobeiguma noteikumi 
 
9.1. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, divi 
oriģināleksemplāri – Iznomātājam, viens – Nomniekam.  
 

10. Līgumslēdzēju rekvizīti 
 
IZNOMĀTĀJS 
Vents Armands Krauklis 
Valkas novada dome 
reģ.Nr.90009114839 
Adrese: Semināra iela 9 
Valka, Valkas novads, LV-4701 
Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 
A/S SEB BANKA 
Kods: UNLALV2X 
 
IZNOMĀTĀJS: 
 

(paraksts) 

NOMNIEKS 
Vārds Uzvārds 
personas kods: 
 Adrese:  
 
 
 
 
 
 
 
NOMNIEKS: 
 

(paraksts) 
Datums:_____________________________ 

 



25.§ 
*** iesnieguma izskatīšana 

__________________________________________ 
(V.Rogainis) 

 
Valkas novada dome 2015. gada 12.februārī ir saņēmusi ***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 

LV-4701, iesniegumu ar lūgumu piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību kā represētai personai zobu protēžu 
iegādes atmaksai. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 
1. Atteikt ***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, LV-4701, piešķirt vienreizēju pabalstu zobu 

protezēšanai.  
26.§ 

Par J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores iecelšanu 
________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 

Ar 2014.gada 30.decembri tika pārtrauktas darba attiecības ar J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktoru 
Jāni Ludbergu.  

2015.gada 7.janvārī uz direktora  amata vakanci tika izsludināts konkurss. Konkursam pieteicās trīs 
pretendenti. Konkursa komisija 2015.gada 4.februāra sēdē, izvērtējot pretendentu atbilstību amatam, pieņēma 
lēmumu ieteikt Valkas novada domei  par J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktori iecelt Līgu Veinbergu. Ir 
saņemts Kultūras ministrijas saskaņojums (26.02.2015., Nr.8.8.-3/545) par L.Veinbergas iecelšanu direktores 
amatā. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 9.punktu,  Izglītības likuma 17.panta 3.daļu, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  10 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET – 1 
deputāts (V.Šaicāns), ATTURAS – 1 deputāts (S.Pilskalne), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Par J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktori iecelt Līgu Veinbergu. 
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Līgu Veinbergu par pieņemšanu darbā 

par J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktori ar 2015.gada 1.aprīli. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
27.§ 

Par Līgas Veinbergas atbrīvošanu no Valkas novada Ģimenes atbalsta centra “Saulīte”   
direktores amata 

_________________________________________________________ 
(V.A.Krauklis) 

 
Līga Veinberga pieteicās konkursā uz J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktora amata vietas vakanci. 

Konkursa komisija nolēma ieteikt L.Veinbergas kandidatūru direktores amatam. Ir saņemts Kultūras ministrijas 
saskaņojums (26.02.2015., Nr.8.8.-3/545) par L.Veinbergas atbilstību direktores amatam. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 9.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Atbrīvot Līgu Veinbergu no  Valkas novada Ģimenes atbalsta centrs “Saulīte”  direktores amata ar 
2015.gada 31.martu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

 



28.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”  

________________________________________________________________________ 
(D.Zalužinska) 

 
Valkas novada domē 2015. gada 17. martā ir saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr. 3-3/15/552) no 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā SIA) “PEPI RER” par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 
piemērošanu nekustamajiem īpašumiem Valkā, Parka ielā 25A; Parka ielā 25F; Parka ielā 23A; Parka ielā 
23C; Parka iela 25C; Meža iela 2D, Parka iela 25G, Varoņu iela 35 un Varoņu iela 35A zemei, pamatojoties uz 
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.20, „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
Valkas novadā”, 14 punktu, un ēkai Valkā, Varoņu iela 35A, Kadastra Nr. 9401 007 0019 001, pamatojoties uz 
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr. 20, „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
Valkas novadā”, 12.2. punktu. 

Saistošie noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tiek piešķirtas pamatojoties uz 
personas iesniegumu, ja personai nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nodokļa apmērs taksācijas 
gadā pārsniedz EUR 14.23. 

SIA „PEPI RER” nav nekustamā īpašuma nodokļu parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem. 
Nekustamā īpašuma nodoklis par 2015. gadu, par iesniegumā minētajiem īpašumiem ir aprēķināts: 

Īpašums Aprēķināts 2015. gadā 25% atlaide 
Z-Meža iela   2D 61.95 15.49 
Z-Parka iela  23A 17.31 4.33 
Ē-Parka iela  23A 83.42 20.86 
Z-Parka iela  23C 41.82 10.46 
Ē-Parka iela  23C 129.48 32.37 
Ē-Parka iela  25A 952.04 238.01 
Z-Parka iela  25A 51.41 12.85 
Ē-Parka iela  25C 159.42 39.86 
Z-Parka iela  25C 60.24 15.06 
Z-Parka iela  25F 16.34 4.09 
Z-Parka iela  25G 415.44 103.86 
Z-Varoņu iela  35 33.74 8.44 
Ē-Varoņu iela  35 755.84 188.96 
Z-Varoņu iela  35A 67.32 16.83 
  90% atlaide 
Ē-Varoņu iela  35A 843.63 759.27 

Kopā 3689.40 1470.74 
 

Saistošo noteikumu 14. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25% apmērā var piešķirt 
preču ražošanas uzņēmumiem, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis iepriekšējā taksācijas gadā pārsniedz 21 
343.08 EUR. 

Saistošo noteikumu 20.6. punkts nosaka, ka lai saņemtu nodokļa atvieglojumus 14. punkta kārtībā, 
nodokļa maksātājam Valkas novada domē jāiesniedz Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par iepriekšējā gadā 
samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2015. gada 16. marta izziņu Nr. 8.33-28/169, SIA „PEPI RER” 
2014. gadā ir iemaksājis budžetā ienākuma nodokli EUR 137 045.24 apmērā. 

Ņemot vērā augstāk minēto Valkas novada dome ir tiesīga piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 
25% apmērā SIA “PEPI RER”, par nekustamajiem īpašumiem Valkā, Meža iela 2D, Kad Nr. 9401 007 0023; 
Parka ielā 23A Kad Nr. 9401 007 0112; Parka ielā 23C, Kad Nr. 9401 007 5109; Parka ielā 25A, Kad Nr. 9401 
007 0228; Parka ielā 25C, Kad Nr. 9401 007 0027; Parka ielā 25F, Kad Nr. 9401 007 0236; Parka iela 25G, 
Kad Nr. 9401 507 0009, Varoņu iela 35, Kad Nr. 9401 007 0222  un par zemi Varoņu iela 35A, Kad Nr. 9401 
007 0202.  

Saistošo noteikumu 12.2. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā var 
piešķirt, ja persona izbūvē Valkas novadā ražošanas objektus darba vietu radīšanai, par saviem finanšu 
līdzekļiem veicot ieguldījumus, kas pārsniedz nekustamā īpašuma nodokļa summu par kārtējo gadu, divus 
gadus pēc ražošanas objekta nodošanas – ekspluatācijā. 

Saistošo noteikumu 20.4. punkts nosaka, ka, lai saņemtu nodokļa atvieglojumus 12.2. punkta kārtībā, 
nodokļa maksātājam Valkas novada domē jāiesniedz izziņa un pierādošie dokumenti par taksācijas gadā 
ieguldītajiem finanšu līdzekļiem ražošanas objektu būvniecībā. 

SIA „PEPI RER” ir iesniedzis Valkas novada domē Aktu par būves nodošanu ekspluatācijā, kur 
būvniecības kopējās izmaksas ir uzrādītas LVL 400 000 (EUR 569148.72) apmērā. 



Ņemot vērā augstāk minēto, Valkas novada dome ir tiesīga piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 
90% apmērā SIA “PEPI RER”, par ēku Valkā, Varoņu iela 35A, Kadastra Nr. 9401 007 0019 001. 

Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa atlaides apmērs sastāda EUR 1470.74 (viens tūkstotis četri simti 
septiņdesmit eiro un septiņdesmit četri centi). 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 3. daļu, Valkas novada domes saistošo 
noteikumu Nr.20, „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”, 14. un 12.2. 
punktu un LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  12 
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J :  
 

1 .  Piemērot SIA “PEPI RER”, reģistrācijas Nr. 44103026983, juridiskā adrese Parka iela 25A, Valka, 
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2015. gadu 25% apmērā par nekustamiem īpašumiem Valkā, 
Meža iela 2D, Kad Nr. 9401 007 0023; Parka ielā 23A Kad Nr. 9401 007 0112; Parka ielā 23C, Kad Nr. 
9401 007 5109; Parka ielā 25A, Kad Nr. 9401 007 0228; Parka ielā 25C, Kad Nr. 9401 007 0027; 
Parka ielā 25F, Kad Nr. 9401 007 0236; Parka iela 25G, Kad Nr. 9401 507 0009, Varoņu iela 35, Kad 
Nr. 9401 007 0222, par zemi Varoņu iela 35A, Kad Nr. 9401 007 0202 un 90% apmērā, par ēku Valkā, 
Varoņu iela 35A, Kadastra Nr. 9401 007 0019 001, kopsummā EUR 1470.74 (viens tūkstotis četri simti 
septiņdesmit eiro un septiņdesmit četri centi). 

2 .  Uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram saskaņā ar šī lēmuma 1. punktu, veikt izmaiņas 
nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites programmā. 

 
29.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD” 
_______________________________________________________________ 

(D.Zalužinska) 
 

Valkas novada domē 2015. gada 19. martā ir saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-3/15/566) no 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā SIA) “Valkas MD” par nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides piemērošanu nekustamajiem īpašumiem Valkā, Parka ielā 25; Parka ielā 25B; Parka ielā 25E; un 
Parka ielā 25G, pamatojoties uz Valkas novada domes 2012. gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.20 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” (turpmāk – Noteikumi) 11. punktu. 

Noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tiek piešķirtas, pamatojoties uz personas 
iesniegumu, ja personai nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nodokļa apmērs taksācijas gadā 
pārsniedz EUR 14.23. 

SIA „Valkas MD” nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem. 
Nekustamā īpašuma nodoklis par 2015. gadu par SIA „Valkas MD” īpašumiem ir aprēķināts EUR 

5849.28.  
Par ēkām Parka ielā 25, (kadastra Nr. 9401 007 0202 007; 9401 007 0202 008; 9401 007 0202 010), 

Parka ielā 25B (kadastra Nr. 9401 007  202 004) un Parka ielā 25G (kadastra Nr. 9401 007 0215 001), kurām 
saskaņā ar noteikumu 11. punktu pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaide ir aprēķināts: 

Īpašums Aprēķināts 25% 
Parka iela  25 1394.66 348.67 
Parka iela  25B 567.35 141.84 
Parka iela  25G 2496.60 624.15 

Kopā 4458.61 1114.66 
 
Noteikumu 11.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25% apmērā var piešķirt 

juridiskām personām, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, par ražošanas ēkām (ēku galvenais 
lietošanas veids, kods 1251), ja tajās notiek pamatražošana un ir saglabātas darba vietas 80% attiecībā pret 
vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā – 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas. 

Ēku Parka iela 25, Kad. Nr, 9401 007 0215 002, Parka ielā 25E, Kad. Nr, 9401 007 0101 014 un Parka 
ielā 25G, Kad. Nr, 9401 007 0202 002 galvenais lietošanas veids neatbilst noteikumos noteiktajam kodam 
(1251), tādēļ Valkas novada dome nav tiesīga piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par šīm ēkām.  

Noteikumu 20.2. punkts nosaka, ka, lai saņemtu nodokļa atvieglojumus 11. punkta kārtībā, nodokļa 
maksātājam Valkas novada domē jāiesniedz Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par strādājošo skaitu un 
uzņēmuma vadītāja parakstītu apliecinājumu, ka ražošanas ēkās ir saglabāta ražošana. 

2015. gada 19. marta iesniegumā SIA „Valkas MD” apliecina, ka viņiem piederošajās ražošanas ēkās ir 
saglabāta ražošana. 

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2014.gada 19. marta izziņu Nr. 8.33-28/180 laika periodā no 
01.01.2013. līdz 31.12.2013. vidējais darba vietu skaits SIA „Valkas MD” bija 24 darbinieki. 



Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2014.gada 19. marta izziņu Nr. 8.33-28/181 laika periodā no 
01.01.2014. līdz 31.12.2014 vidējais darba vietu skaits SIA „Valkas MD” bija 19 darbinieki. 

Laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014. SIA „Valkas MD” piederošajās ražošanas telpās ražošanu 
ir uzsākusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SPE”, kur 448/2800 daļas pieder SIA „Valkas MD”, šajā 
uzņēmumā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2014.gada 19. marta izziņu Nr. 8.33-28/183 laika periodā 
no 01.01.2014. līdz 31.12.2014 vidējais darba vietu skaits ir 1 darbinieks. 

SIA „Valkas MD” atbilstoši Koncernu likuma 1.panta otrajam punktam un 2.panta trešajai daļai ir SIA 
„SPE” līdzdalībnieks – atkarīgā sabiedrība, kas piedalās sabiedrības pamatkapitālā ar ieguldījumu, līdz ar to 
SIA „SPE” 1 darba vieta ir pieskaitāma SIA „Valkas MD” 19 darba vietām.  

Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem Valkas novada dome secina, ka faktiski SIA „Valkas MD” 
piederošajās ražošanas ēkās ir saglabātas darba vietas 80% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu 
iepriekšējā taksācijas periodā un ražošanas ēkās notiek pamatražošana. 

Ņemot vērā augstāk minēto, Valkas novada dome ir tiesīga piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 
25% apmērā par ražošanas ēkām Valkā: Parka ielā 25, (kadastra Nr. 9401 007 0202 007; 9401 007 0202 008; 
9401 007 0202 010), Parka ielā 25B (kadastra Nr. 9401 007  202 004) un Parka ielā 25G (kadastra Nr. 9401 
007 0215 001). 

Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa atlaides apmērs sastāda EUR 1114.66 (viens tūkstotis 
viens simts četrpadsmit eiro, sešdesmit seši centi). 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 3.daļu, LR likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 4.punktu un Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” 11. punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –  12 
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J :  
 

1. Piemērot SIA “Valkas MD” nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2015.gadu 25% apmērā par ražošanas 
ēkām Valkā: Parka ielā 25, (kadastra Nr. 9401 007 0202 007; 9401 007 0202 008; 9401 007 0202 010), 
Parka ielā 25B (kadastra Nr. 9401 007  202 004) un Parka ielā 25G (kadastra Nr. 9401 007 0215 001). 

2. Nepiemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par ēkām Parka iela 25, Kad. Nr, 9401 007 0215 002, 
Parka ielā 25E, Kad. Nr, 9401 007 0101 014 un Parka ielā 25G, Kad. Nr, 9401 007 0202 002, jo galvenais 
lietošanas veids neatbilst noteikumos noteiktajam kodam (1251). 

3. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram saskaņā ar šī lēmuma 1. punktu, veikt izmaiņas 
nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites programmā. 

 
30.§ 

Par projekta “Gudra brīvā laika pavadīšana: Prāta spēju un radošumu veicinošas galda spēles Valkas 
novada publiskajās bibliotēkās” ” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu  

_________________________________________________________________________ 
(G.Dubrovska) 

 
Nodibinājums „Rietumu Bankas labdarības fonds” izsludinājis projektu pieteikumu konkursu. Valkas 

novada centrālā bibliotēka ir sagatavojusi projekta pieteikumu „Gudra brīvā laika pavadīšana: Prāta spēju un 
radošumu veicinošas galda spēles Valkas novada publiskajās bibliotēkās”. Projekta mērķis - Nodrošināt Valkas 
novada publiskajās bibliotēkās bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 17 gadiem prātu un radošumu 
veicinošu brīvā laika pavadīšanu, iegādājoties izklaidējošas un prātu attīstošas galda spēles. Tiek plānots 
iegādāties 96 galda spēles un sadalīt novada bibliotēkām. Bibliotēkas izstrādātā projekta kopējā summa ir 
EUR 1120 un ir nepieciešams līdzfinansējums vismaz 20% no iesniegtā projekta kopējās summas. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt Valkas novada centrālajai bibliotēkai EUR 224 (divi simti divdesmit četri euro) projekta „Gudra 

brīvā laika pavadīšana: Prāta spēju un radošumu veicinošas galda spēles Valkas novada publiskajās 
bibliotēkās” realizēšanai. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā lēmuma 1.punktā piešķirto summu iekļaut bibliotēkas budžetā. 
3. Par lēmuma izpildi atbild bibliotēkas vadītāja un Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 



31.§ 
Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Ibillinu (Izraēla) 

_______________________________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2015.gada 23.marta 

iesniegumu un Ibillinas pilsētas mēra Mamūna Šekha ielūgumu, kurā  lūgts komandēt domes priekšsēdētāju 
pieredzes apmaiņas vizītē uz Ibillinu (Izraēlā) no 2015.gada 23.aprīļa līdz 29.aprīlim (ieskaitot). 

 Šis uzaicinājums ir turpinājums 2014.gada jūlijā starp abām valstīm noslēgtā sadarbības līguma 
īstenošanai. 
      Vizītes programmā iekļauta kibuca (kopsaimniecības) Kar Dov apskate, Bioloģiskās lauksaimniecības 
asociācijas un dabīgās medus ražotnes apmeklējums. Komandējuma ietvaros domes priekšsēdētājs aicināts 
tikties ar Veselības izpētes biedrības priekšsēdētāju un Sanitārā un ūdens federācijas pārstāvjiem.  

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

1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Ibillinu Izraēlā no 
2015.gada 23.aprīļa līdz 29.aprīlim (ieskaitot). 

2. Apmaksāt dienas naudu 100% apmērā par lēmuma 1.punktā minētajām 7 komandējuma dienām. 
3. Domes priekšsēdētāja Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt komandējuma atskaiti 

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

 
32.§ 

Par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu 
____________________________________________________________ 

(A.Jurjāne) 
 

2015.gada 27.februārī Valkas novada domē saņemts *** iesniegums ar lūgumu kompensēt  zaudējumus, 
kas radušies 2015.gada 14.februārī, automašīnai Fodr Galaxy iebraucot pašvaldības pārziņā esošā autoceļa 
A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža 117.kilometrā dziļā bedrē. *** automašīnai ir izraisīti pietiekoši smagi 
bojājumi EUR 429,14 apmērā. [..] 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un vadoties no Administratīvā procesa likuma  96.pantu un 150.panta pirmo 
un otro daļu un MK 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr. 571 „Ceļu satiksmes noteikumi” 273.punktu, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR –  12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome  
N O L E M J : 
 
1. Atteikt *** kompensēt zaudējumus EUR 429,14, kas radušies 2015.gada 14.februārī, automašīnai Fodr 

Galaxy iebraucot pašvaldības pārziņā esošā autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža 117.kilometrā 
bedrē.  

33.§ 
Par deleģēšanu Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” Sociālās aprūpes padomē  

__________________________________________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
2015.gada 6.martā Valkas novada dome saņēma Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” iesniegumu 

ar lūgumu deleģēt Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” Sociālās aprūpes padomē pašvaldības pārstāvi, 
Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Kārli Briedi. K.Briedis dalībai minētajā padomē ir piekritis. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 30.panta 1.daļa nosaka, ka, lai sekmētu ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās dzīvojošo personu tiesību ievērošanu, attiecīgās 
institūcijas vadītājs izveido sociālās aprūpes padomi (turpmāk — padome), kuras sastāvā ietilpst ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā dzīvojošās personas, to radinieki, institūcijas darbinieki 
un vietējās pašvaldības pārstāvji. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 30.panta 
1.daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR –  12 deputāti 



(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Deleģēt dalībai Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” Sociālās aprūpes padomē Kārli Briedi, 
Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis 
 
                  


