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Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, 
kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 
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S Ē D E S     P R O T O K O L S 

Nr. 4 
Valkā                                                  2014.gada 27.martā 
           

DARBA KĀRTĪBA:  

 
1. Par saistošajiem noteikumiem „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”. 
2.  Par grozījumiem 2011.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.4 „Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas 

Dzīvnieku patversmes darbības noteikumi”. 
3. Par papildus finansējuma piešķiršanu Vijciema tautas namam. 
4. Par izmaiņām Grāmatvedības un finanšu nodaļas amatu sarakstā. 
5. Par noteikumu Nr.9 „Par Valkas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu  metodikas un sniegto pakalpojumu cenrādi” apstiprināšanu. 
6. Par Valkas novada būvvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. 
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apstiprināšanu ***. 
8. Par Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam aktualizācijas pagarināšanu. 
9. Par 12.Lielo Labdarības Robežtirgu. 
10. Par projekta „Pārrobežu izglītība, profesionālās ievirzes izglītība, interešu izglītība kā papildinājums 

vispārējai izglītībai” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu. 
11. Par projekta „Skaņas aparatūras iegāde Turnas tautas namam” īstenošanu un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu. 
12. Par līdzfinansējumu projektam „Tautas tērpu iegāde Ērģemes pamatskolas tautas deju kolektīviem”. 
13. Par līdzfinansējumu projektam „Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas skolu tautas deju kolektīviem”. 
14. Par Zemes komisijas nolikuma apstiprināšanu.  
15. Par vispārējās vadības administratīvo izdevumu īpatsvara noteikšanu kopējā budžetā. 
16. Par Valkas novada domes 2014.gada 13.marta rīkojuma Nr.29-v “Par ceļa izdevumu atlīdzināšanu” 

apstiprināšanu. 
17. Par izsoles rīkošanu ekskavatoram JUMZ 8040.2 (valsts reģistrācijas Nr.T8584 LL). 
18. Par ekskavatora JUMZ 6 (valsts reģistrācijas Nr.T2480LF) pārdošanu. 
19. Par traktora T-16MG (valsts reģistrācijas Nr.T3060 LB) pārdošanu. 
20. Par autobusa Volvo B10M (valsts reģistrācijas Nr.FR 8354) norakstīšanu un pārdošanu. 
21. Par automašīnas AUDI A6 AVANT (valsts reģistrācijas Nr.FP 4742) norakstīšanu. 
22. Par finansiālu atbalstu. 
23. Par izmaiņām Vijciema pagasta komunālās saimniecības amatu sarakstā. 
24. Atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās. 
25. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
26. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2. kārta”  

realizācijai. 
27. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta 

Ērģemes ciemā”  realizācijai. 
28. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši” rekultivācija Valkas novada 

Vijciema pagastā” realizācijai. 
29. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, 2. kārta”  

realizācijai. 
30. Par Valkas novada domes 2014.gada 17.marta rīkojuma Nr.30-v „Par dāvanas naudas veidā 

piešķiršanu” apstiprināšanu. 
31. Par neapdzīvojamo telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā, nomas izsoli. 
32.  Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA „Valkas Namsaimnieks”. 
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33.   Valkas pamatskolas nolikuma apstiprināšana. 
34.  Par līdzfinansējumu Valkas ģimnāzijas projektam. 
35.  Par finansiālu atbalstu vārtsarga dalībai Starptautiskajā hokeja turnīrā Slovākijā.  
36.  Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu. 
37.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Kārķu pagastā. 
38. Par projekta „Izstāžu zāles labiekārtošana Kārķu tautas namā” īstenošanu un līdzfinansēšanu. 
39. Par līdzfinansējumu projektam „Tautas tērpu un folkloras instrumentu iegāde Vijciema pagasta 

jauniešu pašdarbības kolektīviem”. 
40. Par projekta „Skaņas aparatūras iegāde Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža”” īstenošanu 

un līdzfinansējuma nodrošināšanu. 
41.  Par līdzfinansējumu projektam „Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas Senioru korim „Dziesmu draugi””. 
42. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu un tā turpmāko piekritību. 
43.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
44.  Par nomas līguma noslēgšanu un nekustamā īpašuma Valkas pagastā *** atsavināšanu. 
45.  Par Ērģemes parka nodošanu ilgtermiņa apsaimniekošanā. 
46.  Par grozījumiem Valkas novada domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā „Par Valkas novada domes  
       priekšsēdētāja tālruņu sarunu limitu un dienesta automašīnu”. 
47. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA ***.  
 

1.§ 
Par saistošajiem noteikumiem „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”  

________________________________________________________________ 
(A.JURJĀNE) 

 
Valkas novada dome ir saņēmusi LR Vides un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) 

2014.gada 27.februāra iebildumus par 2014.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi). Vairāki VARAM aizrādījumi ir pamatoti, un tie ir 
iestrādāti precizētajā SN redakcijā (pielikumā).  

Tomēr dome nepiekrīt VARAM norādījumiem attiecībā uz turpmāk minēto normu svītrošanu, 
grozīšanu vai precizēšanu. Pamatojums sniegts sīkāk par katru strīdīgo Noteikumu punktu. 

Par Noteikumu 15.punktu. 
Šī norma („vasarnīcas vai dārza mājas īpašnieks vai valdītājs par laika periodu, kurā uzturas 

vasarnīcā vai dārza mājā, slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu”) nekādā veidā neatceļ Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 16.panta otrajā daļā noteikto pienākumu „noslēgt līgumu ar pašvaldības 
izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju par radīto atkritumu apsaimniekošanu”. Atbilstoši reālajai situācijai 
minētais 15.punkta nosacījums ir papildināts ar izņēmumu attiecībā uz bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, 
kas tiek kompostēti īpaši tam ierīkotā vietā.     

Par Noteikumu 21.4.1. un 21.4.2.punktu. 
Ne VARAM norādītajos 2011.gada 22.novembra MK noteikumos Nr.898 „Noteikumi par atkritumu 

savākšanas un šķirošanas vietām”, ne arī kādos citos MK noteikumos nav reglamentēts minimālais 
atkritumu izvešanas biežumus. Pašvaldību saistošajos noteikumos ir noteikts atšķirīgs minimālais 
atkritumu izvešanas biežumus atkarībā no iedzīvotāju blīvuma un citiem faktoriem.  

Par Noteikumu 25.punktu. 
Šis punkts nosaka kārtību, kādā ierīko laukumu (betonētu, asfaltētu vai tml.) atkritumu tvertņu 

novietošanai pie vairākām daudzdzīvokļu ēkām gadījumos, ja to neierīko pie katras ēkas. VARAM 
norādījums, ka „konteineri ir novietojami uz cietā seguma (asfalts, betons, bruģakmens)” nav izpildāms, jo 
pie visām ēkām šāda seguma nemaz nav.  

Par Noteikumu 27.punktu. 
VARAM ieskatā norma par sabiedrisko tualešu izvietošanu publiskajos pasākumos nav attiecināma 

uz atkritumu apsaimniekošanas normu regulējumu pašvaldībā, un ir svītrojama. Domes ieskatā šī norma 
būtu saglabājama, jo šādā veidā tiktu ierobežota vides piesārņošana ar atkritumiem („atkritumi — jebkurš 
priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties” - Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 1.panta 1.punkts).   

Par Noteikumu 31.8.punktu. 
Tas, ka viens no atkritumu apsaimniekotāja pienākumiem ir „nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves 

atkritumus poligonā „Daibe” ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem” neizslēdz 
iespēju nešķirotos sadzīves atkritumu nodot to šķirošanai, jo atkritumu apsaimniekotāja pienākums 
(Noteikumu 31.7.punkts) ir arī nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu. Norma attiecas tikai uz savākšanas 
brīdi nešķirotu atkritumu transportēšanu.   

Par Noteikumu 32.1.punktu. 
32.1.punkta pašreizējā redakcija nenosaka aizliegumu atkritumu kompostēšanai, bet gan aizliegumu 

ierīkot nesankcionētas izgāztuves un atkritumu krautnes ūdenstilpēs, zemes gabala atklātajās daļās un 
ielu malās. Normas mērķis - ierobežot zaru, lapu, bojātu augļu u.tml. kaudžu ilgstošu nenovākšanu. 
Noteikumu 22.punktā ir noteikta kārtība, kādā kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma 
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teritorijā – „ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai, ja tas nerada 
smakas vai skatam atklātus, estētiski nepievilcīgus krāvumus, kas traucē apkārtējos iedzīvotājus”. 

Domes ieskatā iepriekš uzskaitītie Noteikumu punkti ir saglabājami iepriekšējā redakcijā. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 

2014.gada 10.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par 
pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta 1.daļas un 15.panta 
3.daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Nepiekrist Vides un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 27.februāra atzinumam Nr. 2.18-

1e/1848 „Par Valkas novada 2014.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Atkritumu 
apsaimniekošanu” daļā par saistošo noteikumu „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" šādiem 
punktiem: 15.; 21.4.1. un 21.4.1.2.; 25.; 27.; 31.8.; 32.1.  

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" (pielikumā). 

3. Saistošos noteikumus Nr.13 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" triju dienu laikā pēc 
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 

4. Atcelt Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumu „Saistošo noteikumu Nr.2 
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšana” (protokols Nr.1,14.§). 

5. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Kancelejas vadītāja. 
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs. 
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

Valkā 
 

2014.gada 27.martā 
Nr.13 

 
APSTIPRINĀTI 

Ar Valkas novada domes 
2014.gada 27.marta lēmumu 

(protokols Nr.4, 1.§) 
 

Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi  
 

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas  
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka: 
1.1.  sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, izņemot 

šķidros sadzīves atkritumus, apsaimniekošanu Valkas novada pašvaldības teritorijā;  
1.2.  prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu;  
1.3. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību; 
1.4. atbildību par šo noteikumu neievērošanu. 

2.  Šo noteikumu mērķis ir:  
2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana - izpildi; 
2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību; 
2.3. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu un šķirošanu, lai 

samazinātu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu. 
3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu 

apsaimniekošanas jomā. Saistošo noteikumu izpratnē: 
3.1. Atkritumu apsaimniekotājs – juridiskā persona: 

3.1.1.  kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par attiecīgo darbību (atkritumu 
savākšana, šķirošana, uzglabāšana vai pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde, apglabāšana) 
veikšanu; 

3.1.2.  kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi atļauju attiecīgo darbību veikšanai; 
3.1.3.  kas savā darbībā ir ieviesusi un uztur integrēto vadības sistēmu atbilstoši LVS EN ISO 

9001:2000 un LVS EN ISO 14001:2004 vai nodrošina šiem standartiem līdzvērtīgu prasību 
ievērošanu; 
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3.1.4.  ar kuru Valkas novada domei ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniegšanu pašvaldības teritorijā. 

3.2. Atkritumu poligons – Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona poligons „Daibe” 
(turpmāk – poligons „Daibe’), kas ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta 
Pārgaujas novada Stalbes pagastā; 

3.3. Pakalpojumu saņēmējs - fiziska vai juridiska persona, ar kuru Atkritumu apsaimniekotājs slēdz 
līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu. 

4. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Valkas novada administratīvajā 
teritorijā. 

5. Visa Valkas novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona. 
6. Valkas novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami 

reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami poligonā „Daibe”: 
6.1. nešķiroti sadzīves atkritumi tiek savākti unificētos konteineros, kurus piegādā atkritumu 

apsaimniekotājs; 
6.2. šķirotiem sadzīves atkritumiem tiek noteikti savākšanas punkti un laukumi (t.sk. EKO laukumi, 

EKO punkti, atsevišķu iepakojuma veidu savākšanas konteineri), atkritumu veidi un atkritumu 
pieņemšanas laiks; 

6.3. atkritumu ražotājs var vienoties ar atkritumu apsaimniekotāju par lielgabarīta atkritumu 
savākšanu.   

7. Jaunas atkritumu šķirošanas vai pārkraušanas stacijas vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, kā 
arī videi kaitīgo preču savākšanas punktus un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas punktus 
Valkas novada teritorijā drīkst izvietot tikai gadījumā, ja to izveidošanas nepieciešamība ir paredzēta 
Ziemeļvidzemes reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā. 
 

II. Valkas novada pašvaldības kompetence atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā 
 

8. Valkas novada dome organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā 
teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un 
Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī Valkas novada domes 
saistošajiem noteikumiem. 

9. Valkas novada dome: 
9.1. publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā izvēlas sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, veicot iepirkuma procedūru vai piemērojot 
normatīvo aktu piemērošanas izņēmumus, un noslēdz ar to līgumu par atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu; 

9.2. kontrolē pašvaldības izpildinstitūciju un atkritumu apsaimniekotāju darbību atkritumu 
apsaimniekošanas organizēšanas jomā; 

9.3. nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valkas novada teritorijā; 
9.4. noskaidro atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu grupu viedokļus un nepieciešamības 

gadījumā uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus uz komiteju un domes sēdēm; 
9.5. informē atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu 

par atkritumu apsaimniekošanu, norādot līguma darbības termiņu, publicējot informāciju Valkas 
novada pašvaldības mājas lapā internetā; 

9.6. sadarbojoties ar Atkritumu apsaimniekotāju, informē atkritumu radītājus par atkritumu 
apsaimniekošanas aktualitātēm.  

10.  Atkritumu tvertņu uzstādīšanu un apkopi parkos, skvēros, autobusu pieturās, u.c. publiskās vietās 
nodrošina pašvaldība. 

11. Valkas novada domes Administratīvā komisija savas kompetences ietvaros piemēro administratīvo 
atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajos gadījumos 
un apmērā. 

 
III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi 

 
12. Papildus atkritumu apsaimniekošanas nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajam 

ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir: 
12.1. iekļauties pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt radītos sadzīves 

atkritumus un nogādāt tos speciāli ierīkotajās atkritumu savākšanas vietās; 
12.2. iesaistīties dalītas atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu dalīšanu atkritumu 

apsaimniekotāja ierīkotajās vietās, kur ir izvietotas tvertnes dalītiem atkritumiem –atkritumu 
savākšanas punkti, konteineri un laukumi.  

13. Atkritumu radītāji ar saviem ikmēneša maksājumiem vai, pildot līgumā noteiktos maksājumus, sedz 
atkritumu apsaimniekošanas izdevumus. 

14. Publiski pieejamu objektu (iestādes, tirdzniecības un citu pakalpojumu sniegšanas vietas) īpašnieks 
vai valdītājs papildus tā darbības rezultātā radīto atkritumu konteineriem nodrošina sīko sadzīves 
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atkritumu savākšanas tvertņu izvietošanu pie sabiedrisko ēku ieejām, kā arī objektam piegulošajā 
teritorijā (autostāvvietās, tualetēs u.c.). 

15. Vasarnīcas vai dārza mājas īpašnieks vai valdītājs par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai 
dārza mājā, slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, ja atkritumi nav bioloģiski noārdāmie 
atkritumi, kas tiek kompostēti īpaši tam ierīkotā vietā. Ja vasarnīcas vai dārza mājas īpašnieks vai 
valdītājs vasarnīcā vai dārzā mājā dzīvo pastāvīgi, uz viņu attiecas noteikumu 21.4.1.punkta 
prasības. 

16. Lielgabarīta, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, 
izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētus konteinerus vai citus atkritumu savākšanas paņēmienus, 
kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā veidā. Šie atkritumi būvdarbu laikā novietojami 
teritorijā, kur notiek būvdarbi vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju un atkritumu 
apsaimniekotāju saskaņotā vietā 

17. Atkritumu radītājs nešķirotos atkritumus ievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar 
noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma 
apkalpošanai. 

18. Atkritumu radītājs – saimnieciskās darbības veicējs patstāvīgi slēdz līgumu par tās darbības 
rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

19. Nešķirotie atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs iesaiņojami atkritumu maisos un atkritumu 
maisi ir jāaizsien. Asi priekšmeti ir iesaiņojami tādā veidā, kas samazina iespējamo kaitējumu cilvēku 
veselībai, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtām. 

20. Atkritumu radītājam, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļa piemērošanu 
atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kurš atbilst Ministru kabineta noteiktajiem 
kritērijiem un ir noslēdzis līgumu ar Atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu, ir 
pienākums 10 darba dienu laikā informēt Valkas novada domi par šā līguma darbības termiņu. 

 
IV. Dzīvojamo māju lietotāja, valdītāja, īpašnieka vai apsaimniekotāja pienākumi 

 
21. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots namu apsaimniekotājs 

papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju pienākumiem: 
21.1. saskaņojot ar Atkritumu apsaimniekotāju norāda piemērotu vietu sadzīves atkritumu 

konteineru izvietošanai, kā arī nodrošina atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu 
piekļuvi tai un uztur kārtību un tīrību šajā vietā;  

21.2. nodrošina atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu 
savākšanas laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus piebraucamā ceļa vai 
ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās 
sadzīves atkritumu tvertnes no īpašumu pagalmiem pārvieto specializētajiem 
transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu 
kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to 
pastāvīgajā atrašanās vietā;  

21.3. pēc Valkas novada domes vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju pieprasījuma 
sniedz ziņas par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā 
nekustamajā īpašumā; 

21.4. slēdz līgumu par nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar 
Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā 
radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā: 

21.4.1. individuālās dzīvojamās mājas – 4 reizes gadā (atkarībā no iedzīvotāju blīvuma un 
apdzīvotas teritorijas statusa); 

21.4.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - 1 reizi mēnesī; 
21.5. nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas šo noteikumu 21.4.punktā minētajā līgumā, 

nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu tvertnēm neveidojas atkritumu 
kaudzes; 

21.6. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad informē par to Atkritumu 
apsaimniekotāju, šo noteikumu 20.4.punktā minētā līguma noteikumos paredzot radītajam 
atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku; 

21.7. ir atbildīgs par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un nogādāšanu 
līdz atkritumu tvertnei, par kuras iztukšošanu tam ar attiecīgo Atkritumu apsaimniekotāju ir 
noslēgts līgums; 

21.8. uztur sadzīves atkritumu tvertnes lietošanas kārtībā; 
21.9. nodrošina citu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju 

nojaukšanas atkritumi) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu 
vai, izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, par šo atkritumu savākšanu 
vienojoties atsevišķi. Ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru šāda 
veida atkritumu izvešanu, persona atkritumus novieto to savākšanas vietā īsi pirms noteiktā 
savākšanas laika;  

21.10. iesaistās citu pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā. 
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22. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja 
tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai, ja tas nerada smakas 
vai skatam atklātus, estētiski nepievilcīgus krāvumus, kas traucē apkārtējos iedzīvotājus. 

23. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai namu apsaimniekotāji papildus 21.punktā minētajiem 
pienākumiem  

ir atbildīgi par līguma slēgšanu ar Atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to 
apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem. 

24. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ar kopības lēmumu var noslēgt mājas 
pārvaldīšanas līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās namu apsaimniekotāju, deleģējot tam savu 
atbildību par radīto atkritumu savākšanu nekustamajā īpašuma. Šādos gadījumos par atkritumu 
savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs namu apsaimniekotājs.  

25.   Ja pie vairākām daudzdzīvokļu ēkām izveidots speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums 
atkritumu tvertņu novietošanai, tad atkritumu tvertnes novietojamas šajā laukumā. 

 
V. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi 

 
26. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir jāslēdz līgums 

ar Atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu tvertņu izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā 
radīto atkritumu savākšanu (vai nodrošinot atkritumu savākšanu citā veidā), kā arī jānodrošina 
attiecīgās teritorijas sakopšana  astoņu stundu laikā pēc pasākuma noslēguma, bet vietās, kur notiek 
intensīva gājēju vai satiksmes kustība – divu stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. 

27. Publiskā pasākuma, kura ilgums ir garāks par vienu stundu, organizētājam jānodrošina sanitāro  
prasību ievērošana, t.sk. tualetes pieejamība (noslēdzot līgumu par pārvietojamo tualešu izvietošanu 
vai citā veidā) 

28. Pirms pasākuma sākšanās publisko pasākumu organizētājam jānodrošina atkritumu savākšanas 
vietu izveide un to ekspluatācija pasākuma laikā. 

29. Ja pasākuma laikā iespējams nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu, tad publiskā pasākuma 
organizētājam jānodrošina nepieciešamie apstākļi dalītai atkritumu vākšanai. 
 

VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības 
 

30. Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompetences ietvaros uzrauga atkritumu 
apsaimniekošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī 
šiem saistošajiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp Valkas novada domi un Atkritumu 
apsaimniekotāju.  
 

31. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi ir: 
31.1. veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanu un aktualizēt to ne biežāk 

kā 2 reizes kalendārā gada laikā. Iesniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas 
aprēķinu projektu Valkas novada pašvaldībai; 

31.2. pēc Valkas novada domes pieprasījuma iesniegt izvērstu sadzīves atkritumu savākšanas, 
pārvadāšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un 
pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanas izmaksu aprēķinu tādā detalizācijas pakāpē, 
kāds izteikts pieprasījumā; 

31.3. slēgt līgumus ar pakalpojumu saņēmējiem par atkritumu savākšanu un izvešanu, piemērojot 
Valkas novada domes apstiprināto maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas apmēru; 

31.4. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos 
atkritumu apsaimniekošanu, ja publiskā pasākuma organizētājam nav parādu pret atkritumu 
apsaimniekotāju; 

31.5. nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu (ieskaitot dalīti vāktos atkritumus) savākšanu no 
iedzīvotājiem, iestādēm un komersantiem; 

31.6. nodrošināt sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no 
atkritumu tvertņu laukumiem; 

31.7. iespēju robežās un vadoties no normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un noslēgtā līguma 
starp Valkas novada domi un Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu; 

31.8. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus poligonā „Daibe” ar šim nolūkam 
paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem; 

31.9. nodrošināt pašvaldību ar pašvaldības pieprasīto informāciju atkritumu apsaimniekošanas 
rezultatīvo rādītāju aprēķinam, kā arī informāciju par Valkas novada teritorijā noslēgtajiem 
līgumiem par atkritumu apsaimniekošanu; 

31.10. par konstatētajiem pārkāpumiem informēt pašvaldību un Valsts vides dienestu.  
 

VII. Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā un atbildība 
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32. Atkritumu radītājiem Valkas novada administratīvajā teritorijā, ir aizliegts: 
32.1. ierīkot nesankcionētas izgāztuves, piegružot vai aizbērt grāvjus un citas ūdenstilpes, veidot 

zemes gabala atklātajās daļās atkritumu (t.sk. koku nobiru, dārza atlieku, lakstu) krautnes, 
iznest tos no sētām un novietot braucamo ielu (ceļu) malās (izņemot gadījumus, kad atsevišķu 
atkritumu veidu savākšanai tiek organizēta pašvaldības vai Atkritumu apsaimniekotāja akcija); 

32.2. izgāzt atkritumus mežos un jebkurā vietā, kas nav paredzēta atkritumu uzglabāšanai; 
32.3. dedzināt atkritumus tvertnēs un urnās; 
32.4. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur tvertnes 

netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums); 
32.5. ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus 

priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus un citus bīstamos 
atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības atkritumus un būvgružus, ražošanas 
atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus; 

32.6. ievietot atkritumus tvertnēs, kas ir nodotas lietošanā citiem Pakalpojumu saņēmējiem; 
32.7. cieši sablīvēt atkritumus tvertnēs; 
32.8. jebkādā veidā bojāt atkritumu tvertnes; 
32.9. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti vākto atkritumu tvertnēs; 
32.10. veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto 

regulējumu. 
33. Par šo saistošo noteikumu vai citu atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu 

pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktajā kārtībā. 

 
VIII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai: 

 
34. Valkas novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties dalītās sadzīves atkritumu vākšanas 

sistēmā, šim nolūkam paredzētos dalīto atkritumu savākšanas laukumos un punktos, vai arī 
iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās.  

35. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastmasa) tiek savākti sašķiroti, ja Atkritumu 
apsaimniekotājs nodrošina attiecīgā pakalpojuma pieejamību. Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, 
ko dalīti vācamajiem atkritumiem noteicis apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc speciālās 
papīram paredzētās tvertnēs, jābūt tīram, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez 
iepriekšējā pildījuma atliekām 

36. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu 
apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu 
krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot informāciju savā mājas lapā. 

37. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu. 
38. Ja Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina attiecīgā pakalpojuma pieejamību, atkritumu radītājiem, kas 

nodarbojas ar lauksaimnieciskās (pārtikas) produkcijas ražošanu vai apstrādi, pārtikas preču 
tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pienākums dalīti vākt bioloģiski 
noārdāmos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā un noslēgt līgumu ar 
apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz 
šo atkritumu apsaimniekošanu.  

 
IX. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai 

 
39. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:  

39.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem; 
39.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī 

personu mantu; 
39.3. nogādā bīstamos atkritumus šo noteikumu 6.punktā minētajās speciāli aprīkotās bīstamo 

atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar 
personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanu; 

39.4. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. 
 

XI. Noslēguma jautājumi 
 
40. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošos noteikumus Nr.23 

„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Valkas novadā” (protokols Nr.7.,13.§). 
41. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Valkas novada domes mājas 

lapā. 
Valkas novada domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                              V.A.Krauklis 
 
2014.gada 1.aprīlī 
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Valkas novada domes saistošo noteikumu  Nr.13 
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 

paskaidrojuma raksts 
 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Sakārtot atkritumu apsaimniekošanu, samazināt atkritumu 
daudzumu, veicināt vides tīrību un dalītu atkritumu savākšanu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība, kādā 
pašvaldība nodrošina vienu no savām autonomajām funkcijām – 
atkritumu apsaimniekošanas organizēšana – izpildi, kā arī 
noteiktas prasības atkritumu savākšanai un atbildība par 
noteikumu neievērošanu  

 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Neietekmēs pašvaldības budžetu. 

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

Netiek plānota būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 

 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Lēmumu pieņemšana un apstrīdēšana, pārsūdzēšana atbilstoši 
Administratīvā procesa likuma normām. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām. 

 
 

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

2.§ 
Par grozījumiem 2011.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.4 „Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas 

nodaļas Dzīvnieku patversmes darbības noteikumi”   
____________________________________________________________________________ 

(A.JURJĀNE, A.SJADEME) 
 

2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdē tika izskatīti iesniegumi no iedzīvotāju grupas, 
kas sevi dēvē par Valkas dzīvniekmīļiem un NVO biedrības „Dzīvnieku SOS „Sāra”’ par vairākiem 
ieteikumiem dzīvnieku problēmu risināšanai Valkas pilsētā: 
1) ierīkot dzīvnieku patversmi citās, piemērotākās telpās (piemēram, Kūru ielā 13); 
2)  patversmei ieviest papildus maksas pakalpojumus un dzīvnieku bezmaksas vakcināciju (ieguvumi: 

drošība, informācija par dzīvnieku skaitu, iespēja iekasēt dzīvnieku nodokli un ziedojumus); 
3) nogādāt klaiņojošus dzīvniekus uz Valgas dzīvnieku patversmi – vienu no labākajām Igaunijā 

(noslēdzot sadarbības līgumu) u.c. 
Iesniedzēju ieskatā Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversme šobrīd neesot 

attaisnojusi liktās cerības un vairakkārt izpelnījusies nosodījumu gan presē, gan sabiedrībā, arī tās 
atrašanās vieta esot pilnīgi nepiemērota. Saprātīga lēmuma gadījumā Valkas dzīvniek mīļi sola atbalstīt ar 
brīvprātīgu palīdzību patversmes telpu un apkārtnes labiekārtošanā.      

Lai izvērtētu situāciju un iespējamos risinājumus, tika izveidota komisija, kuras locekle - NVO 
Dzīvnieku SOS „Sāra” valdes priekšsēdētāja – veterinārārste Ingrīda Vilne noorganizēja Valgas dzīvnieku 
patversmes apskati un tikšanos ar tās darbiniekiem. Komisija uzklausīja arī Pilsētas teritorijas 
apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes (turpmāk – Dzīvnieku patversme) darbinieku Vitāliju 
Luguzi, kurš sūdzējās, ka patversmes darbu traucējot personas, kas pēc dzīvnieka nodošanas patversmei 
nepārtraukti interesējas par šī dzīvnieka stāvokli un dod norādījumus tā aprūpei.  

Attiecībā uz iespēju nodot dzīvniekus Valgas patversmei, noskaidrots, ka ES regulās noteiktā 
dzīvnieku pārrobežu pārvadāšanas kārtība paredz obligātu dzīvnieka pasi (vakcinācijas apliecību) un 
mikroshēmu, t.i., pāri Latvijas Republikas robežai nedrīkst vest dzīvnieku, kurš nav vakcinēts (+ 21 dienas 
karantīna) un kuram nav mikroshēmas (mikročipa). Pašvaldībai neklājas riskēt un izmantot situāciju, ka 
atbildīgie dienesti nepārbauda visus robežu šķērsojošos transportlīdzekļus.   

Apkopojot informāciju un ņemot vērā normatīvos aktus, komisijai ir šādi priekšlikumi: 
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1) Sadarboties ar Valgas dzīvnieku patversmi savstarpējās informācijas apmaiņas jomā – izveidot 
novada mājas lapā saiti uz Valgas dzīvnieku patversmes mājas lapu, informāciju padarīt vieglu 
pieejamu interesentiem. 

2) Dzīvnieku patversmes nolikumā noteikt: 
a) ka personai, kura nodevusi patversmei dzīvnieku, patversmes darbinieki var nesniegt informāciju par 

dzīvnieka turpmāko likteni; 
b) patversmes apmeklēšanas kārtību, iepriekš par to vienojoties ar Dzīvnieku patversmes darbiniekiem. 

3) Atbalstīt „Kaķu mājas” ierīkošanas iespēju, ja tam piekrīt mājas īpašnieks (apsaimniekotājs) un ir 
atbildīgā persona, kas šo objektu apsaimnieko.   

4) Apzināt iespējamās dzīvnieku kapsētas ierīkošanas vietas, veikt nepieciešamos izpētes un 
saskaņošanas darbus, ja šāda vieta tiek atrasta. 

Meklēt piemērotākas telpas Dzīvnieku patversmei. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 

2014.gada 10.marta sēdes protokolu Nr.3, 5.§ un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas otrā punkta, 21.panta pirmās daļas 23.punkta, Dzīvnieku aizsardzības 
likuma 39.pantu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET – 1 deputāts (A.Sjademe), 
ATTURAS – 1 deputāts (A.Gailis), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Noteikumus Nr.8 „Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 28.aprīļa Noteikumos Nr.4 

„Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes darbības noteikumi”” (pielikumā). 
2. Izveidot Valkas novada domes mājas lapā saiti uz Valgas dzīvnieku patversmes mājas lapu.  
3. Konceptuāli atbalstīt „Kaķu mājas” ierīkošanas iespēju ar nosacījumu, ja tam piekrīt mājas īpašnieks 

(apsaimniekotājs) un ir atbildīgā persona, kas šo objektu apsaimnieko.   
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbildīga priekšsēdētāja sekretariāta sekretāre. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektora vietnieks. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

N O T E I K U M I   
Valkā 

2014.gada 27.martā                           Nr.8 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2014.gada 27.marta sēdes lēmumu 
 (protokols Nr.4,2.§) 

 
Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 28.aprīļa Noteikumos Nr.4  

„Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes darbības 
noteikumi”  

 
Izdoti saskaņā ar  

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu un  
21.panta 1.daļas 23.punktu,  

Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantu, 
un MK 16.05.2006. noteikumiem nr. 407  

„Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un  
dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai  

dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un  
dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību” 

 
1. Izdarīt 2011.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.4 „Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku 

patversmes darbības noteikumi” šādus grozījumus: 
1.1.  Noteikumu 1.1.punktu izteikt šādā redakcijā:  

„1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā klaiņojošie mājdzīvnieki tiek ievietoti un uzturēti Pilsētas teritorijas 
apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmē (turpmāk – Patversme), kā arī izsniegti no Patversmes.” 

1.2. Labot 1.3.punkta numerāciju uz 1.2.punktu. 
1.3. Papildināt 2.1.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: „Dzīvnieku ķērāji var būt Patversmes 

darbinieki.”   
1.4. Noteikumu 2.2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„2.2. Iedzīvotāji informāciju par klaiņojošiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem paziņo  
dzīvnieku ķērājam, kurš, izvērtējot bīstamību, izbrauc uz dzīvnieka atrašanās vietu iespējami drīzākā laikā.” 

1.5. Noteikumu 2.2.punktu izteikt šādā redakcijā: 
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„2.3. Dzīvnieku ķērājs pēc dzīvnieka noķeršanas nekavējoties pārliecinās par to, vai dzīvnieku iespējams 
identificēt (kakla siksna ar kontaktinformāciju, mikroshēma vai tetovējums) un, ja tas iespējams, 
nekavējoties paziņo dzīvnieka īpašniekam.” 

1.6. Noteikumu 3.3.12.punktu aiz vārda „datums” papildināt ar šādu tekstu iekavās: „(veterinārārsta 
atzīmi par eitanāzijas nepieciešamību patversmes darbinieki apliecina ar saviem parakstiem)”.  

1.7. Papildināt 3.2.punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā: „Veterinārārsts par dzīvnieku, kuru 
iepriekšminēto iemeslu dēļ nepieciešams eitanazēt vai kurš līdz eitanāzijas lēmuma pieņemšanai 
tiek novērots, dzīvnieku reģistrā izdara attiecīgu atzīmi.”     

1.8. Papildināt noteikumus ar 3.2.1 punktu šādā redakcijā:   
„3.3.1 Dzīvnieks, kuram nav izdevies atrast bijušo vai jaunu īpašnieku, patversmē tiek uzturēts sešas 
nedēļas. Ja kāda sabiedriska organizācija vai privātpersona šī dzīvnieka ilgākai uzturēšanai 
patversmē ziedo naudu vai barību (medikamentus), tad dzīvnieks tiek uzturēts tik ilgi, cik atļauj 
ziedotie līdzekļi. Par ziedojumu tiek sastādīts un parakstīts attiecīgs akts.”     

1.9. Papildināt noteikumus ar 3.3.1 punktu šādā redakcijā:   
„3.3.1 Personai, kura nodevusi Patversmei dzīvnieku, patversmes darbinieki var nesniegt informāciju 
par dzīvnieka turpmāko likteni.”    
 

1.10. Papildināt 3.4.punktu aiz vārda apliecība” ar vārdiem: „vai dzīvnieka pase”.  
1.11. Papildināt noteikumus ar 3.4.1 punktu šādā redakcijā:   
„3.4.1 Interesenti (pazudušu dzīvnieku īpašnieki, personas, kas vēlas kļūt par dzīvnieku īpašniekiem 
u.c.) var apmeklēt Patversmi, tikai iepriekš piesakoties un vienojoties par apmeklējuma laiku ar 
Patversmes darbinieku.”    
 

1.12. Papildināt noteikumus ar 3.4.2 punktu šādā redakcijā:   
„3.4.2 Persona, kurai tiek atdots dzīvnieks, Patversmei samaksā daļu no izdevumiem par dzīvnieka 
uzturēšanu: par kaķi – EUR 5,00, par suni – EUR 10,00. Maznodrošinātas personas no šīs maksas var 
tikt atbrīvotas.”   

1.13. Papildināt Noteikumus ar 3.10.punktu šādā redakcijā: 
 „3.10. Nepieciešamības gadījumā Patversme par noteiktu maksu var pieņemt no dzīvnieka īpašnieka 
mirušu dzīvnieku.” 

2. Grozījumi nolikumā stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 

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

 
3.§ 

Par papildus finansējuma piešķiršanu Vijciema tautas namam  
_______________________________________________________ 

(I.Grandava, M.Kreilis) 
 

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Vijciema tautas nama vadītājas Vitas Bērziņas ar 
lūgumu piešķirt papildus finansējumu EUR 2184 (divi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro) Vijciema 
tautas nama darbības nodrošināšanai. 

2013.gads Vijciema tautas namā saistībā ar Atklāšanas svētkiem pēc rekonstrukcijas 21.decembrī bija 
izņēmums un pavadzīmes rēķini tika iesniegti pēc pasākuma gada nogalē un atrēķināti no 2014.gada 
budžeta. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 
12.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 3.§), Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 1.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (V.Šaicāns), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt Vijciema tautas namam papildus finansējumu EUR 2184,00 (divi tūkstoši viens simts 

astoņdesmit četri euro) darbības nodrošināšanai.  
2. Veikt attiecīgos grozījumus Valkas novada domes pamatbudžetā. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

4.§ 
Par izmaiņām Grāmatvedības un finanšu nodaļas amatu sarakstā 
_______________________________________________________ 

(V.A.Krauklis, A.Sjademe, V.Šaicāns) 
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   Dome izskata Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas 2014.gada 6.martā iesniegtos iesniegumus 

par amata „finanšu analītiķis” slodzes palielināšanu un Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas darba 
algas palielināšanu. 

   Darba procesā finanšu analītiķim ir pierādījies, ka darba apjomu, kurš visu laiku pieaug sakarā ar 
enerģētikas projektiem un likumdošanas prasībām, nevar paveikt strādājot 0,5 slodzi. Pastāvīgi pieaug 
sagatavojamās informācijas apjoms, kuru regulāri pieprasa dažādas institūcijas un kuru apkopošana ir 
laikietilpīga. Pieprasītie dati parasti jāiesniedz konkrētos termiņos, tāpēc nepietiek laika kvalitatīvai 
ikdienas darbu veikšanai. Pamatojoties uz iepriekšminēto, tiek lūgts rast iespēju atjaunot amatam „finanšu 
analītiķis” pilnu amata likmi. 

   Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja lūdz pielīdzināt darba algu Kultūras, izglītības, sporta un 
jaunatnes nodaļas vadītāja darba algai ar samazināto likmi EUR 1000,00, jo vadītāja atbild par visa Valkas 
novada grāmatvedības uzskaites nodrošināšanu un finanšu plānošanu atbilstoši LR normatīvo aktu 
prasībām, kā arī atbild par savlaicīgu un precīzu nodokļu aprēķināšanu, ieturēšanu un nomaksu Valsts 
kasei un savlaicīgu atskaišu iesniegšanu Valsts kasei, VID un ministrijām, tāpēc izvērtējot atbildības 
pakāpi  – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja atbildība un darba apjoms nav mazāki par 
augstākminētās nodaļas vadītāja atbildību un darba apjomu. Grāmatvedības un finanšu nodaļa 2013.gadā 
tika izveidota reorganizācijas rezultātā, apvienojot divas nodaļas – Centralizēto grāmatvedību un Finanšu 
nodaļu. Reorganizācijas rezultātā darba alga netika mainīta. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
13.punkta, atklāti vārdiski balsojot par lēmuma 1.punktu: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, 
M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, par lēmuma 2.punktu: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET 
– 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt finanšu analītiķa amata likmes palielināšanu no 0.5 uz 1 slodzi. 
2. Noteikt Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas amata algu EUR 1212 (viens tūkstotis divi simti 

divpadsmit euro). 
3. Apstiprināt 2014.gada 27.janvāra Valkas novada domes sēdes lēmuma Nr.1,  21.§ pielikumu Nr.6 

jaunā redakcijā (pielikumā). 
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 
5. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī. 

Pielikums 
Valkas novada domes  

2014.gada 27.marta sēdes lēmumam 
(protokols Nr.4,4.§) 

 

  6.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam  
(protokols Nr.1, 21.§) 

 
Valkas novada domes 

Grāmatvedības un finanšu nodaļas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts 
 
 

Nr. 
p.k. 

Amats Amata vietu 
skaits 

Algas 
likme 
(EUR) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

(EUR) 

1 
Grāmatvedības un 
finanšu nodaļas 
vadītājs  

1 
1212 

 
 

1000 

2 

Nodaļas vadītāja 
vietnieks 
grāmatvedības 
jautājumos 

1 

997 821.71 

3 
Nodaļas vadītāja 
vietnieks budžeta 
plānošanas jautājumos 

1 
997 

 
 

821.71 
4 Grāmatvedis- kasieris 1 833 686.72 

5 Darba algu 
grāmatvedis 2 861 

710.18 
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Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)      V.A.Krauklis  

 

                

5.§ 
Par noteikumu Nr.9 „Valkas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu  metodikas un sniegto pakalpojumu cenrādis” apstiprināšanu  
___________________________________________________________________________ 

(I.Grandava) 
 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4., 3.§) un 
vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 
14.punkta d)apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt noteikumus Nr.9 „Par Valkas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto 

maksas pakalpojumu izcenojumu metodikas un sniegto pakalpojumu cenrādi” apstiprināšanu 
(pielikumā). 

2. Par maksas pakalpojumu cenrāža apkopošanu un publicēšanu novada domes mājas lapā 
www.valka.lv atbild novada domes priekšsēdētāja sekretariāts, saskaņojot ar  Grāmatvedības un 
finanšu nodaļas vadītāju. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada iestāžu, struktūrvienību un pagastu pārvalžu vadītāji, maksas 
pakalpojumu sniedzēji. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

N O T E I K U M I  
 

Valkā 
2014.gada 27.martā 

Nr.9 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes  

2014.gada 27.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 5.§) 

 
 Valkas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumu  metodikas un sniegto pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu  
 

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām’’ 
15.panta pirmās daļas 1.punktu un 41.panta 1.daļas 2.punktu 

 
I. Vispārīgie noteikumi 

 
1. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika jāpielieto novada domes struktūrvienībām, 

iestādēm, pagastu pārvaldēm, kas nodrošina  visa veida publisko pakalpojumu sniegšanu. 
2. Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika  un izcenojumu apstiprināšanas kārība 

balstīta uz 2011.gada 3.maija Ministru Kabineta noteikumiem Nr 333 ,,Kārtība, kādā plānojami un 
uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, 
kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas 
kārtība’’. 

3. Noteikumi neattiecas uz to maksas pakalpojumu izcenojumu jeb cenas aprēķināšanu, kuru  
noteikšanas kārtību regulē augstākstāvoši normatīvie akti vai atsevišķi pieņemtie Valkas novada 
domes saistošie noteikumi. 

4. Iestāžu un struktūrvienību ieņēmumu apjomu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem plāno, ņemot 
vērā katram maksas pakalpojumam apstiprināto izcenojumu (ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds 
tiek piemērots) un prognozēto sniegto maksas pakalpojumu apjomu. 

6 Finanšu analītiķis 1 840 692.58 
7 Grāmatvedis 6 833 686.72 
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5. Iestādes un struktūrvienības ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu apjomu plāno tādā 
pašā apmērā kā ieņēmumus no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.    

 
II. Sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika 

 
6. Lai noteiktu maksas pakalpojuma izcenojumu, katram maksas pakalpojumam jāizstrādā maksas 

pakalpojuma izcenojuma aprēķins saskaņā ar 1.pielikumu. 
7. Maksas pakalpojuma izcenojumā ietver tikai ekonomiski pamatotas izmaksas. 
8. Maksas pakalpojuma izcenojumu aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

Imp = ( Tizm. + Nizm.) / Vsk., kur     
      Imp - viena sniegtā maksas pakalpojuma veida vienas vienības izcenojums; 
      Tizm. - tiešās izmaksas jeb izmaksas, kas tieši attiecināmas uz maksas pakalpojuma sniegšanu. Šīs 

izmaksas parasti ietver maksas pakalpojuma sniegšanai izlietoto materiālu iegādes izmaksas, 
degvielas un tiešās darba samaksas izmaksas, kā arī ar šo samaksu saistītās valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas; 
Nizm. -  netiešās izmaksas jeb izmaksas, kas ir netieši saistītas ar attiecīgā maksas pakalpojuma 
sniegšanu, piemērām, pamatlīdzekļu remonta un ekspluatācijas izdevumi, telpu apkures un 
apgaismošanas izdevumi, pamatlīdzekļu nolietojums, nomas maksa un apdrošināšanas maksājumi, 
vispārējās nozīmes palīgmateriāli un citi ar attiecīgā maksas pakalpojuma sniegšanu netieši saistīti 
izdevumi; 

      Vsk. - plānotais maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā; 
 
9. Lai noteiktu netiešo izmaksu summu, ko pieskaitīt pakalpojuma pašizmaksā ir jāsagrupē netiešās 

izmaksas pa to rašanās vietām, jānosaka darbības apjomu un jānosaka pieskaitījuma likme. 
Pieskaitījuma likme = netiešo izmaksu summa/darbības apjoms. 
Netiešo izmaksu sadalīšanai pa kalkulācijas objektiem var izmantot: 
9.1. netiešo izmaksu sadalīšana pa pakalpojumiem proporcionāli pārdoto preču skaitam; 
9.2. netiešo izmaksu sadalīšana proporcionāli pakalpojuma darbietilpībai; 
9.3. netiešo izmaksu sadalīšana proporcionāli tiešo materiālu izmaksām, tiešā darba izmaksām vai 
ražošanas izmaksām. 

 
10. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinā iekļautās izmaksas klasificē saskaņā ar normatīvajiem 
     aktiem par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, norādot izdevumu 

klasifikācijas kodu( četras zīmes). 
11. Aprēķinot maksas pakalpojumu izcenojumus, tajos paredz atvieglojumus normatīvajos aktos 

noteiktajām mērķa grupām (piemērām, bērni, daudzbērnu ģimenes, pensionāri, personām, kurām 
noteikta invaliditāte, bez vecāku gādības palikuši bērni), lai nodrošināt maksas pakalpojumu 
pieejamību. 

12.  Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinā un noteikumos par maksas pakalpojumu cenrādi 
izcenojumu summas norāda eiro un centos. 

13. Vadības izmaksas maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķinā ietver ar novada domes sēdē 
apstiprinātu pieskaitījuma likmi. 

14. Maksas pakalpojuma izcenojumu apstiprina novada domes sēdē. Operatīvās saimnieciskās darbības 
nodrošināšanas nepieciešamības gadījumā maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprina novada 
domes priekšsēdētājs un informē nākošā domes sēdē. 

15. Maksas pakalpojuma izcenojumu pārskata un izdara grozījumus maksas pakalpojumu cenrādī šādos 
gadījumos: 
15.1. ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos vai mainījušies apstākļi, kas būtiski ietekmē 

struktūrvienību,  
     iestāžu, pagastu pārvalžu sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu; 

15.2. ir būtiski mainījušās tiešās vai netiešās izmaksas, kuras veido maksas pakalpojuma izcenojumu; 
15.3. ir tā mainījies plānoto maksas pakalpojumu vienību skaits noteiktā laikposmā, ka tas būtiski 

ietekmē vienas pakalpojumu vienības sniegšanas izmaksas. 
 

III. Maksas pakalpojumu cenrāža izstrādāšana 
 

16. Maksas pakalpojumu cenrādi izstrādā saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. 
17. Noteikumos par maksas pakalpojumu cenrādi var norādīt maksāšanas kārtību, atvieglojumus, to 

piemērošanas nosacījumus un citus īpašos nosacījumus. 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs        (personiskais paraksts)    V.A.Krauklis 
 

 
 



14 
 

1.pielikums 
Valkas novada domes  

2014.gada 27.marta sēdes lēmumam 
                                                                                                                                         (protokols Nr.4, 5.§) 

 
SASKAŅOTS 

                                                                                        ________________________________________ 
                                                                                       (amats)         (vārds, uzvārds)           (paraksts) 

 
                                                                                                        20...  gada .................     

 
 
 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins 
 

____________________________ 
        iestāde, struktūrvienība 

 
Maksas pakalpojumu veids____________________ 
Laikposms_________________________________ 
 

 
 

Izdevumu 
klasifikācijas 
kods 

Rādītājs (materiāla, izejvielas 
nosaukums, atlīdzība un citi 
izmaksu veidi)  

Izmaksu apjoms noteiktā 
laikposmā viena maksas 
pakalpojuma veida 
nodrošināšanai. 

1 2 3 
 Tiešās izmaksas  

   
   
 Tiešās izmaksas kopā:  

 Netiešās izmaksas  

   

 Netiešās izmaksas kopā:  

 Vadības izmaksas  

 Pakalpojuma izmaksas kopā:  

   

 
    Maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā    _________________ 

 
    Maksas pakalpojuma izcenojums (EIRO) pakalpojuma izmaksas kopā  
    Dalītas ar maksas pakalpojumu vienību skaitu noteiktā laikposmā___________ 
    Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab)*____________________ 
    Prognozētie ieņēmumi gadā (EIRO) (prognozētais maksas pakalpojumu 
    skaits gadā, reizināts ar maksas pakalpojuma izcenojumu)_________________ 
  
    Piezīme:* Ailes neaizpilda, ja izvēlētais laikposms ir viens gads. 

 
 

Aprēķinu sastādīja ______________________________________ 
 
                                  amats)            (vārds, uzvārds)        (paraksts)     
 

 
 
 
 
 
 
 

2.pielikums 
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Valkas novada domes  
2014.gada 27.marta sēdes lēmumam 

                                                                                                                                         (protokols Nr.4, 5.§) 
 
 

Valkas novada domes maksas pakalpojumu cenrādis 
 
 
 

 
Nr 
p.k. 

Pakalpojuma veids Mēr-
vienība 

Cena bez 
PVN, 
EUR 

PVN, 
EUR 

Cena ar PVN, 
EUR 

      
      

    
Piezīme. Ja maksas pakalpojumam nepiemēro pievienotās vērtības nodokli vai piemēro samazinātu 

nodokļa likmi, cenrādī pie attiecīgā maksas pakalpojuma izdara atbilstošu atsauci un piezīmēs norāda 
„Pievienotās vērtības nodokļa likuma attiecīgo pantu un tā daļu.” 

 
6.§ 

 Par Valkas novada būvvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 
____________________________________________________________________ 

(I.Barinova) 
 

Valkas novada dome izskata Būvvaldes vadītāja – būvinspektora Māra Pandalona iesniegumu par 
Valkas novada būvvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.daļas 
g)apakšpunkta un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli 
Nr.17.18-1e/604 no 23.01.2014., atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, 
M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada būvvaldes maksas pakalpojumu cenrādi bez PVN (pielikumā). 
2. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši Pievienotās vērtības likumam. 
3. Atcelt Valkas novada domes 2009.gada 23.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 17.§) „Par 

Valkas novada būvvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada būvvaldes vadītājs - būvinspektors. 
5. Lēmuma izpildi kontrolēt novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

Pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 27.marta sēdes lēmumam 
(protokols Nr.4, 6.§) 

 
Valkas novada būvvaldes maksas pakalpojumu cenrādis 

 

 

Nr. 
p.k. 

 
Darba vai pakalpojuma veids Mērv. 

 

Cena 
bez 
PVN 
EUR 

  1. Projektēšanas prasību sastādīšana un izsniegšana   
1.1. Kioska projektēšanai gab. 7.11 
1.2. Sabiedriskā transporta pieturvietas, nojumes projektēšanai gab. 7.11 
1.3. Tehniski nolietotas un ekspluatācijai nederīgas ēkas un būves 

nojaukšanas projekta izstrādei: 
a)  ģimenes dzīvojamām mājām vai palīgēkām citiem 
b)  /pārējiem/ objektiem 

 
 

gab. 
gab. 

 
 

7.11.- 
21.34 

 2. 2. Teritoriālplānošanas projektu administrēšana    
2.1. Detālplānojumu projektu  PAU sagatavošana gab. 42.69 

 3. Darba uzdevuma izsniegšana    
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3.1. Nekustamā īpašuma veidošanai (zemesgabala apvienošanai 
un/vai sadalīšanai)  

 
gab. 

 
28.46 

 4.  Krāsu risinājuma prasību sagatavošana un izsniegšana    
4.1. Vienkāršas ēkas fasādei (neliels objekts bez arhitektūras 

detaļām) 
 

gab. 
 

7.11 
4.2. Vidējas sarežģītības ēkas fasādei (ēka ar vienkāršām loģiskām 

arhitektūras detaļām) 
 

gab. 
 

9.96 
4.3. Reklāmai, izkārtnei, mazām arhitektūras formām, dizaina 

elementiem, dizaina objektiem 
 

gab. 
 

7.11 
 5. Atzinuma, izziņas sagatavošana par būvobjekta 

atbilstību faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem 
  

5.1. Ēkām ar apbūves laukumu līdz 400 m2/ būvtilpumu līdz 
2000m3 

gab. 7.11 

5.2. Ēkām ar apbūves laukumu no 400 m2 /būvtilpumu no 2000 m3 gab. 14.23 
5.3. Inženierbūves gab. 14.23 

 6. Materiālu izskatīšana    
6.1. Ēkas situācijas izpēte un materiālu sagatavošana attīstības 

priekšlikuma izskatīšanai 
 

gab. 
 

14.23 
6.2. Atzinuma būvniecības publiskai apspriešanai sagatavošana gab. 28.46 

 7. Rakstisku un informatīvu dokumentu sagatavošana un 
izsniegšana 

  

7.1. Arhīvā reģistrēto lietu papildināšana ar projekta izmaiņām gab. 7.11 
7.2. Dublikāta sagatavošana arhīvā reģistrētajām lietām - 

dokumentiem 
 

gab. 
 

7.11 
7.3. Arhīva fonda izmantošana un dokumentu atlase gab. 7.11 

  8. Dokumentu kopiju un uzziņu noformēšana   
8.1. Izgatavoto kopiju un norakstu pareizības apliecināšana 1 

dok. 
0.71 

 8.2. Projekta kopijas noformēšana, lapu numerācija 
                                                1 sējums līdz 50 lapām 

                                                  1 sējums līdz 150 lapām 
                                                          1 sējums līdz 250 lapām  

 
gab. 
gab. 
gab. 

 
28.46 
42.69 
56.91 

8.3. Arhīva dokumentu kopiju sagatavošana: 
a) Formāts A4 
b) Formāts A3 
Lielformāta lapu kopēšana, līmēšana un locīšana 
c) Formāts A2 
d) Formāts A1 
e)Formāts A0 

 
gab. 
gab. 

 
gab. 
gab. 
gab. 

 
0.15 
0.28 

 
2.85 
7.11 

14.23 

Nr. 
p.k. 

 
Darba vai pakalpojuma veids Mērv. 

 

Cena 
bez 
PVN 
EUR 

8.4.   Izziņu sagatavošana par dažādiem plānošanas, arhitektūras, 
pilsētbūvniecības un inženiertehniskajiem jautājumiem: 
a)  ģimenes dzīvojamām mājām vai palīgēkām citiem 
b)  /pārējiem/ objektiem 

 
 

gab. 
gab. 

 
 

2.85 
7.11   

 9. Reklāmu, izkārtņu, dizaina objektu izvietošana, ēku 
fasāžu krāsojuma pases 

  

9.1. Reklāmu, izkārtņu, mazo arhitektūras formu, dizaina elementu 
vai tirdzniecības vietu projektēšanas prasību sastādīšana un 
izsniegšana  

 
 

gab. 

 
 

7.11 
9.2. Projektēšanas prasības pilsētvides objektiem (strūklakas, 

pieminekļi u.c.) 
 

gab. 
 

9.96 
9.3  Izkārtnes, reklāmas vai tirdzniecības vietas pases 

sagatavošana un izsniegšana 
 

gab. 
 

21.34 
 10. Būvvaldes izsniegto dokumentu derīguma termiņa   

pagarināšana 
  

10.1. Plānošanas un arhitektūras uzdevumam   
10.1.1. ģimenes dzīvojamām mājām vai palīgēkām gab. 7.11 
10.1.2. citiem /pārējiem/ objektiem gab. 21.34 
10.2. Būvatļaujai 

a)  ģimenes dzīvojamām mājām vai palīgēkām citiem 
b)  /pārējiem/ objektiem 

 
gab. 
gab. 

 
7.11 

21.34 
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Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)      V.A.Krauklis  

 
7.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “***”  
__________________________________________________________________ 

(D.Zalužinska) 
 

Valkas novada domē ir saņemts iesniegums no sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā 
SIA) “***” par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu ēkai Valkā, *** iela ***, Kadastra Nr.*** , 
pamatojoties uz Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.20, „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”, 12.2.punktu. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 
3.daļas, Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Valkas novadā” 12.2.punkta un LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 4.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piemērot SIA “***”, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā, par ēku Valkā, *** iela ***, 

Kadastra Nr.***, EUR 759.27 (septiņi simti piecdesmit deviņi euro 27 centi). 
2. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu, veikt izmaiņas 

nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites programmā. 
 

8.§ 
Par Valkas novada attīstības programmas  2010. - 2016.gadam 

 aktualizācijas pagarināšanu  
_______________________________________________________ 

(G.Smane) 
 

Valkas novada dome 2013.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu par Valkas novada attīstības programmu 
2010. – 2016.gadam aktualizāciju (protokols Nr.6, 5.§). Lēmuma pielikumā „Darba uzdevums Valkas 
novada attīstības programmas 2010. - 2016.gadam aktualizācijai”  6.6.punkts, nosaka, ka lēmums par 
Valkas novada attīstības programmas aktualizācijas galīgās redakcijas projekta noteikšanu kā galīgo 
redakciju un nosūtīšana Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai – 2013.gada novembris un 
2013.gada 5.decembrī Valkas novada dome nosūtīja aktualizēto „Valkas novada attīstības programmas 
2010. - 2016.gadam” Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.  

Valkas novada domē tika saņemts 2014.gada 31.janvāra Vidzemes plānošanas reģiona atzinums, ar 
kuru reģions neatbalsta Valkas novada aktualizētās attīstības programmas 2010. – 2016.gadam 
apstiprināšanu un lūdz veikt labojumus un papildinājumus saskaņā ar Reģiona atzinumā norādītajiem 
iebildumiem un iesniegt reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai. Attīstības un plānošanas nodaļas 
speciālisti ir veikuši labojumus un papildinājumus saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģionam atzinumu. 

Pamatojoties uz Informatīvo ziņojuma projektu “Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju 
ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam”, kurš sagatavots atbilstoši Ministru 
kabineta 2014.gada 4.februāra sēdes protokollēmuma 48.§ „Par darbības programmas projektu „Darbības 
programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020.gada plānošanas periodam””, 8+21 centram SAM 
paredzēto finansējumu tiek plānots sadalīt divās daļās: 60% 8+21 centru individuāliem projektiem, 40% 
sadarbības projektiem un Valkas novada domei ir jāiekļauj Attīstības programmā Sadarbības projekti ar 
kaimiņu novadiem un šos projektus apstiprinās Vidzemes plānošanas  reģions. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 
1.punkta, likuma "Teritorijas attīstības plānošanas likums" 5. un 20.panta, 21.panta un Ministru kabineta 
2012.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem", atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
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1. Pagarināt Valkas novada attīstības programmas 2010.–2016.gadam aktualizāciju līdz 2014.gada 
1.jūnijam. 

2. Apstiprināt Valkas novada attīstības programmu 2010.–2016.gadam aktualizācijas darba uzdevumu un 
izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu. 

3. Paziņojumu par novada attīstības programmu 2010.–2016.gadam aktualizācijas termiņa pagarināšanu 
publicēt pašvaldības mājas lapā www.valka.lv un laikrakstā „Valkas novada vēstis”. 

4. Lēmumu nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

9.§ 
Par 12.Lielo Labdarības Robežtirgu  

__________________________________ 
(G.Smane) 

 
Dome izskata Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas Guntas Smanes iesniegumu par  

nepieciešamību  apstiprināt: 
1. Mērķa ziedojumi par tirdzniecības vietām Lielajā Labdarības Robežtirgū.  
2. Mērķi, kuram tiks izlietoti ziedojumi par tirdzniecības vietām, ieņēmumi no loterijas un labdarības desiņu 
pārdošanas. 
3. Atļaut iekasēt ziedojumus par tirdzniecības vietām Mārītei Magonei  - biedrības „Valkas dāmu klubs” 
vadītājai un Skaidrītei Pavlovai – SIA „Valkas pilsētas tirgus” valdes priekšsēdētājai. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19., 76.punkta 
un likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 8.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt 12. Lielā labdarības Robežtirgus, kas notiks Valkā un pie Rīgas ielas Robežpunkta Valgā 

10.maijā, mērķa ziedojumus par vienu tirdzniecības vietu: 
1.1 tirdzniecībai ar rūpniecības un saimniecības precēm – EUR 10 par vienu vietu; 
1.2 tirdzniecībai ar pārtikas precēm (plaša patēriņa pārtikas preces) – EUR 10 par vienu vietu; 
1.3 tirdzniecībai ar pārtikas precēm (zemnieku un individuālo ražotāju pašu ražotas pārtikas preces) 

EUR 9,00 par vienu vietu; 
1.4 tirdzniecībai ar atspirdzinošiem bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu, cukura vati EUR 9,00 par 

vienu vietu; 
1.5 tirdzniecībai ar stādiem EUR 7,00 par vienu vietu; 
1.6 tirdzniecībai ar dārzeņiem, grieztiem ziediem EUR 6,00 par vienu vietu; 
1.7 tirdzniecībai ar dārzniecību saistītām precēm EUR 6,00 par vienu vietu; 
1.8 tirdzniecībai ar daiļamatniecības un amatniecības izstrādājumiem EUR 3,00 par vienu vietu; 
1.9 tirdzniecībai ar dzīvniekiem un ar to saistīta inventāra un barības pārdošanu EUR 6,00 par vienu 

vietu; 
1.10 tirdzniecībai ar automašīnām un to saistīto inventāru EUR 10 par vienu vietu; 
1.11 tirdzniecībai ar presi, iespieddarbiem EUR 6,00 par vienu vietu; 
1.12 tirdzniecība un reklāma ar skaistumkopšanas un ārstniecības līdzekļiem EUR 10 par vienu vietu;  
1.13 Par partijas reklāmas stenda, telts vai cita veida vizuālās reklāmas izvietošanu EUR 30 par vienu 

vietu;   
1.14 Par dažāda veida atrakciju izvietošanu EUR 7,00 par vienu vietu. 

2. Viena tirdzniecības vieta 3x3 metri.  
3. Nodrošināt mērķa ziedojumu apmēru un informācijas pieejamību pakalpojuma pircējiem. 
4. Apstiprināt 12.Lielā Labdarības Robežtirgus mērķi –  Lielo šūpoļu izgatavošanai un uzstādīšanai uz 

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

lēmuma 4.punktā apstiprinātajam mērķim. 
6. Atļaut iekasēt mērķa ziedojumus par tirdzniecības vietām Mārītei Magonei  - biedrības „Valkas dāmu 

klubs” vadītājai un Skaidrītei Pavlovai – SIA „Valkas pilsētas tirgus” valdes priekšsēdētājai. 
7. Par lēmumu izpildi atbildīgā persona Tūrisma informācijas biroja vadītāja. 
8. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane. 
9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

 
 

10.§ 
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Par projekta „Pārrobežu izglītība, profesionālās ievirzes izglītība, interešu izglītība kā  
papildinājums vispārējai izglītībai” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu  

_______________________________________________________________________ 
(J.Putniņa) 

 
Twin Towns asociācija apvieno 9 ES pilsētas / pašvaldības, tā ir dibināta 2001.gadā Zviedrijā. 

Asociācijas biedri ir Durbuy (Beļģija), Kobylnica un Koscielisko (Polija), Orimattila un Uusikaupunki 
(Somija), Valga (Igaunija), Osthammar (Zviedrija), Weissenburg - Gunzenhausen (Vācija), Tvordošin 
(Slovākija) un Valka (Latvija). 2013.gada 2.augustā asociācijas ikgadējās sanāksmes laikā Kobylnicā, 
Polijā biedri parakstīja jaunu sadarbības līgumu. Saskaņā ar to, katru gadu tiek rīkotas tematiskas Twin 
Towns sanāksmes, kurās tiekas pašvaldību administrācijas pārstāvji un jaunieši. 2014.gada Twin Towns 
asociācijas sanāksme norisināsies Valkā no 5.jūnija līdz 9.jūnijam.Sanāksmes tēma „Pārrobežu izglītība, 
profesionālās ievirzes izglītība, interešu izglītība kā papildinājums vispārējai izglītībai”. Dalību 2014.gada 
sanāksmē ir apstiprinājušas visas Twin Towns asociācijas dalībvalstis. Katru pašvaldību sanāksmē 
pārstāvēs 3 administrācijas pārstāvji un 4 jaunieši. Kopējais dalībnieku skaits līdz 70 cilvēkiem. 

Attīstības un plānošanas nodaļas 2013.gadā izstrādāja projektu „Pārrobežu izglītība, profesionālās 
ievirzes izglītība, interešu izglītība kā papildinājums vispārējai izglītībai / Cross-border education, 
Professionally oriented education, Hobby education as supplement to General education” programas 
„Eiropa Pilsoņiem” 1.darbības „Aktīvi iedzīvotāji Eiropai” 1.pasākuma 1.apakšpasākumam „Sadraudzības 
pilsētu iedzīvotāju tikšanās”. 2013.gada 14.decembrī tika saņemts projekta atbalsta lēmums, kas paredz 
EUR 9000 grantu projekta īstenošanai.  

Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 11000, no kurām EUR 9000 ir programmas „Eiropa Pilsoņiem” 
finansējuma un EUR 2000 ir Valkas novada domes līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Īstenot programmas „Eiropa Pilsoņiem” 1.darbības „Aktīvi iedzīvotāji Eiropai” 1.pasākuma 

1.apakšpasākuma „Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās” projektu „Pārrobežu izglītība, 
profesionālās ievirzes izglītība, interešu izglītība kā papildinājums vispārējai izglītībai / Cross-border 
education, Professionally oriented education, Hobby education as supplement to General education” un 
organizēt Twin Towns asociācijas sanāksmi, kas norisināsies no 2014.gada 5.jūnija līdz 9.junijam. 

2. Nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 2000 (divi tūkstoši euro) apmērā no Valkas novada 
domes budžeta. 

3. Priekšfinansēt projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas EUR 11000 (vienpadsmit tūkstoši euro) 
apmērā no Valkas novada domes budžeta. 

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

11.§ 
Par projekta „Skaņas aparatūras iegāde Turnas tautas namam”  

īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu  
_______________________________________________________ 

(J.Putniņa) 
 

Biedrība „Lauku partnerība Ziemeļgauja” ir izsludinājusi vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 
projektu konkursa VI kārtu, kurā tiek pieņemti projektu pieteikumi Lauku attīstības programmas (LAP) 
2007. – 2013.gadam 413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” laika posmā no 2014. gada 21.marta līdz 
22.aprīlim.  

Lai Ērģemes pagasta Turnas tautas nams varētu kvalitatīvi funkcionēt ir nepieciešams iegādāties 
tehnisko aprīkojumu. Tādēļ ir uzsākta projekta pieteikuma „Skaņas aparatūras iegāde Turnas tautas 
namam” izstrāde minētās aktivitātes 1. rīcībā „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras 
ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”. Projekta ietvaros plānots iegādāties skaņas aparatūru 
(tumbas, mikserpults, radiomikrofoni, mikrofonu statīvi, tumbu statīvi). Paredzētais projekta kopējais 
budžets EUR 3630,00. 
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Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 9.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izstrādāt un iesniegt projekta pieteikumu „Skaņas aparatūras iegāde Turnas tautas namam” izsludinātās 

vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa VI kārtā LAP 413. pasākuma "Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 1. rīcībai 
„Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 3630,00, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 3000,00. Eiropas 
savienības finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 2700,00. Valkas novada domes 
līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir EUR 300,00 un neattiecināmo izmaksu (PVN 21%) 
segšanai ir EUR 630,00 (kopā EUR 930,00).  

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

12.§ 
Par līdzfinansējumu projektam  

„Tautas tērpu iegāde Ērģemes pagasta bērnu tautas deju kolektīviem”  
_____________________________________________________________ 

(J.Putniņa) 
 

2014.gada martā Valkas novada domē ir saņemts Ērģemes pagasta biedrības „Turnava” iesniegums ar 
lūgumu līdzfinansēt biedrības projektu „Tautas tērpu iegāde Ērģemes pagasta bērnu tautas deju 
kolektīviem”  EUR 151,89 apmērā. Projekts tiks iesniegts biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” 
izsludinātās vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa VI kārtā – Lauku attīstības 
programmas (LAP) 2007. – 2013.gadam 413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātes „Iekārtu, tehnikas , 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 
4.rīcībai „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”. 

Paredzētais kopējais projekta budžets EUR 1518,90.  
Projekta ietvaros tiks iegādāti Valkas novada Ērģemes pagasta bērnu tautas deju kolektīva tautas tērpu 

daļas – puišu krekli, meiteņu krekli, meiteņu brunči, zeķes un saktas.  
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.4, 10.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt Ērģemes pagasta biedrības „Turnava” izstrādāto projekta iesniegumu „Tautas tērpu iegāde 
Ērģemes pagasta bērnu tautas deju kolektīviem”, kas ir izstrādāts iesniegšanai LAP 413. pasākuma 
"Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā" 4.rīcībai „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”. Kopējās projekta 
izmaksas EUR 1518,90, Eiropas Savienības līdzfinansējums 90% no kopējām projekta izmaksām jeb 
EUR 1367,01. 

2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējums EUR 151,89 apmērā jeb 
10% no kopējām projekta izmaksām.  

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

13.§ 
Par līdzfinansējumu projektam  

„Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem” 
__________________________________________________________ 

(J.Putniņa) 
 

2014.gada martā Valkas novada domē ir saņemts Valkas pilsētas biedrības „Atbalsts Valkai” 
iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt biedrības projektu „Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un 
jauniešu tautas deju kolektīviem”  EUR 300 apmērā. Projekts tiks iesniegts biedrības „Lauku partnerība 
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Ziemeļgauja” izsludinātās vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa VI kārtā – Lauku 
attīstības programmas (LAP) 2007. – 2013.gadam 413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātes „Iekārtu, tehnikas 
, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 
4.rīcībai „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”. 

Paredzētais kopējais projekta budžets EUR 3300,00 no kurām attiecināmās izmaksas 3000,00 EUR. 
Projekta ietvaros tiks iegādāti Valkas pilsētas bērnu tautas deju kolektīvu tautas tērpi: 

1) Valkas 1.-2.klašu bērnu grupai – meiteņu krekli, puišu krekli, puišu bikses, pastalas, jostas 
meitenēm un saktas meitenēm; 

2) Valkas 3.-4.klašu bērnu grupai – puišu krekli, puišu bikses, puišu vestes, meiteņu krekli, meiteņu 
brunči, pastalas, jostas meitenēm, saktas meitenēm; 

3) Valkas jauniešu deju kolektīvam „Vendīgs” – pastalas un zeķes. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.4, 11.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt Valkas pilsētas biedrības „Atbalsts Valkai” izstrādāto projekta iesniegumu „Tautas tērpu iegāde 

Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem”, kas ir izstrādāts iesniegšanai LAP 413. 
pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā" 4.rīcībai „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”. Kopējās projekta 
izmaksas EUR 3300,00. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 3000,00 Eiropas Savienības 
līdzfinansējums 100% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. 

2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu EUR 300,00 apmērā. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 
 

14.§ 
Par Zemes komisijas nolikuma apstiprināšanu  

__________________________________________ 
(L.Engere) 

Sakarā ar Valsts zemes dienesta norādījumiem uz atsevišķu Valkas novada Zemes komisijas lēmumu 
veidu precizēšanu, kā arī ņemot vērā pašreizējo Valkas novada būvvaldes sastāvu, ir nepieciešams izdarīt 
attiecīgus grozījumus zemes komisijas nolikumā. Tā kā grozījumu (ieskaitot iepriekš veiktos) un 
redakcionālu precizējumu ir daudz, lietderīgāk ir pieņemt jaunu nolikumu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 12.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 61.panta, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
E.Lībietis, A.Sula,  A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Nolikumu Nr. 7 „Valkas novada Zemes komisijas nolikums” (pielikumā). 
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 24.septembra domes sēdes lēmumu „Valkas novada domes 

Zemes komisijas nolikuma apstiprināšana” (protokols Nr.7, 40.§). 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 
 
 

N O L I K U M S 
Valkā 

2014.gada 27.martā                                      Nr.7 
APSTIPRINĀTS 

ar Valkas novada domes  
2014.gada 27.marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.4, 14.§) 
VALKAS  NOVADA ZEMES KOMISIJAS 

NOLIKUMS 
 



22 
 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
61.panta 3.daļu 

 
 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
 

1. Valkas novada domes zemes komisiju (turpmāk - komisija) izveido Valkas novada dome, un tā ir 
pakļauta Valkas novada domei. 

2. Komisiju izveido ar Valkas novada domes lēmumu 5 cilvēku sastāvā. Komisijas sastāvā ietilpst domes 
priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, Valsts zemes dienesta pārstāvis, Teritorijas plānošanas daļas 
darbinieks – zemes ierīcības speciālists un Valkas novada būvvaldes pārstāvis. Ar padomdevēja 
tiesībām pilsētas zemes komisijas sēdēs var piedalīties arī pieaicinātie speciālisti.  

3. Komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem: “Par zemes komisijām”, “Par zemes 
reformu Latvijas Republikas pilsētās”, “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”, “Par zemes 
lietošanu un zemes ierīcību”, „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu 
tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4. Komisija veic ar zemes reformas pabeigšanu saistītos uzdevumus, kā arī izskata ar zemes lietošanu 
saistītos jautājumus. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar valsts un 
pašvaldību institūcijām un iestādēm. 

  
II. KOMISIJAS PIENĀKUMI 

 

5. Apkopot un izanalizēt zemes pieprasījumus, kā arī dot atzinumus par zemes īpašuma vai lietošanas 
tiesībām un pieņemt lēmumus par zemes īpašuma kompensāciju, bet pēc zemes robežu iemērīšanas 
un zemes robežu akta un zemes robežu plāna izgatavošanas pieņemt lēmumus: 
5.1. par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu; 
5.2. par zemes iegūšanu īpašumā par maksu un maksas apmēra apstiprināšanu.  

6. Izskatīt un koriģēt 1998.gada Valkas pilsētas zemes ierīcības projektu, kas apstiprināts ar 1998.gada 
22.aprīļa Valkas pilsētas domes sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.5.§.23.), nepieciešamības 
gadījumā iesniegt grozījumus novada domei apstiprināšanai. 

7. Izšķirt zemes strīdus savas kompetences ietvaros. 
8. Izskatīt priekšlikumus par pasākumiem, kas nepieciešami neapmierināto zemes pieprasījumu 

nodrošināšanai. 
9. Izskatīt priekšlikumus par nepieprasīto zemju turpmāko izmantošanu. 
10. Dot atzinumus par datiem zemes nodokļa aprēķināšanā. 
11.  Pieņemt lēmumus par atsavināšanai nododamās pašvaldības zemes izmantošanas mērķi un 

uzņēmējdarbībai iegūstamās zemes izmantošanas mērķi un uzņēmējdarbībai izmantojamās zemes 
platību.  

12.  Pieņemt lēmumus par zemes gabala platību un robežu plānu apstiprināšanu, ja nostiprinājuma lūgums 
par ēku (būvju) ierakstīšanu zemesgrāmatā iesniegts pirms zemes ierakstīšanas zemesgrāmatā. 

13.  Sagatavot lēmumu projektus novada domes sēdēm par zemes piešķiršanu lietošanā un par zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanu. 

14. Izskatīt Valsts zemes dienesta un citu valsts institūciju ieteikumus un norādījumus, kā arī personu 
iesniegumus un pieņemt lēmumus šādos jautājumos: 
14.1. pašvaldības zemes nomas līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana; 
14.2. platības noteikšana ēku uzturēšanai; 
14.3. adrešu noteikšana, maiņa vai anulēšana; 
14.4. zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamības izvērtēšana, to izstrādes darba uzdevumu 

sagatavošana un gatavo zemes ierīcības projektu izvērtēšana un apstiprināšana; 
14.5. zemes gabalu piekritības izvērtēšana, noteikšana un platības precizēšana; 
14.6. nekustamo īpašumu sadalīšana, ja tiek atdalīta atsevišķa zemes vienība un jaunu nekustamo 

īpašumu izveidošana; 
14.7. zemes lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšana u.c.”. 

15. Organizēt un veikt nepieciešamās darbības zemes reformas pabeigšanas procesā: 
15.1. sadarboties ar valsts zemes dienestu; 
15.2. apkopot, izvērtēt un sagatavot nepieciešamos dokumentus zemes reformas pabeigšanas 

procesam. 
III. KOMISIJAS TIESĪBAS 

 
16. Pieprasīt no zemes lietotājiem nepieciešamos dokumentus. 
17. Pieprasīt LR Centrālajai zemes komisijai zemes reformas un citu  ar zemes privatizāciju un īpašuma 

tiesību atjaunošanu saistītu normatīvo aktu skaidrojumus. 
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18. Piedalīties novada domes sēdēs komisijas sagatavoto jautājumu pamatošanai un paskaidrojumu 
sniegšanai. 

 
IV. KOMISIJAS STRUKTŪRA UN DARBĪBA 

 
19. Komisijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina novada dome. 
20. Komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāja vietnieku un komisijas sekretāru. 
21. Komisijas sēdes sasauc priekšsēdētājs vai viņa vietnieks ne retāk kā vienu reizi mēnesī.  
22. Komisija ir pilntiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem, ieskaitot komisijas 

priekšsēdētāju vai viņa vietnieku. Lēmums tiek pieņemts ar klātesošo komisijas locekļu balsu 
vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir zemes komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka 
balss. 

23. Par komisijas sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību komisijas locekļiem paziņo ne vēlāk kā 2 
dienas pirms sēdes. 

24. Komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Teritorijas plānošanas daļa. 
25. Zemes strīdu gadījumos pirms komisijas sēdes sasaukšanas priekšsēdētājs, iesaistot attiecīgos 

speciālistus, pārbauda iesnieguma pamatotību un sagatavo atzinuma projektu. 
26. Komisijas sēdē izskatīto jautājumu apspriešanas gaita un pieņemtie lēmumi tiek protokolēti. Protokolu 

paraksta visi komisijas locekļi. Katram komisijas loceklim ir tiesības protokolam pievienot savas 
atsevišķas domas. Komisijas locekļi atturas no lēmuma pieņemšanas, ja tas skar viņa, vai viņa 
ģimenes locekļu, radinieku intereses, to atzīmējot protokolā. Sēžu protokoli pastāvīgi glabājas novada 
domē. 

27. Zemes komisija savus lēmumus zemes sadales un zemes strīdu izšķiršanas jautājumos rakstiskā 
veidā paziņo ieinteresētajiem zemes lietotājiem 5 dienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas. 

28. Zemes komisijas lēmumu ieinteresētās personas var pārsūdzēt domē Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 

29. Zemes komisijas pieņemtais lēmums par zemes īpašuma robežām, īpašuma tiesību atjaunošanu, 
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, samaksas apmēra noteikšanu un par zemes īpašuma 
kompensāciju ir pamatdokuments zemes īpašuma reģistrācijai Nekustamo īpašumu valsts kadastra 
informācijas sistēmā un tā nostiprināšanai zemesgrāmatās, kā arī kompensācijas sertifikātu konta 
atvēršanai. 

 
30. Zemes komisija šī nolikuma 5-13.punktu attiecībā uz zemes reformu izbeidz skatīt  2 mēnešu laikā pēc 

tam, kad tiek izsludināta zemes reformas pabeigšana pašvaldības teritorijā vai visā valstī. 
 

V. KOMISIJAS DARBA PĀRRAUDZĪBA 
 
31. Komisijas darbu pārrauga novada dome, kurai ir tiesības kontrolēt komisijas darbības atbilstību 

normatīvajiem aktiem. 
32. Novada domei ir tiesības: 

32.1. atcelt, grozīt vai apturēt pretlikumīgus komisijas lēmumus; 
32.2. atcelt komisiju vai tās priekšsēdētāju, ja tie savā darbībā atkārtoti nepilda vai normatīvos aktus. 
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VI. KOMISIJAS FINANSĒJUMS 
 

33. Komisijas darbība tiek finansēta no Valkas novada domes budžeta. 
 

VII. NOBEIGUMA NOTEIKUMS 
 

34. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 24.septembra Zemes komisijas nolikumu.  
 
                 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)     V.A.Krauklis 
 
 

15.§ 
Par vispārējās vadības administratīvo izdevumu īpatsvara  

noteikšanu kopējā budžetā  
_______________________________________________________ 

(I.Markova) 
 

Valkas novada domes iestādes, struktūrvienības veic dažādus maksas pakalpojumus. Lai noteiktu 
pakalpojuma pašizmaksu, nepieciešams apstiprināt  vispārējās vadības administratīvo izmaksu procentus 
no kopējām izmaksām. 
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Vispārējo vadības dienestu izdevumi bez aizņēmumu % atmaksas EUR 1129327,00 tas sastāda 11.2% 
no Valkas novada domes kopīgajiem izdevumiem EUR 10045912,00. Šis procents būtu pielietojams 
pakalpojumu pašizmaksu aprēķinos. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 13.§) 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, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt vispārējās vadības administratīvo izdevumu īpatsvara procentu no kopējā budžeta 11.2%. 
2. Lēmuma izpildi kontrolēt Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

16.§ 
Par Valkas novada domes 2014.gada 13.marta rīkojuma Nr.29-v  

“Par ceļa izdevumu atlīdzināšanu” apstiprināšanu  
_______________________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 

Ņemot vērā to, ka 2014.gada 13.martā rīkojums Nr.29-v „Par ceļa izdevumu atlīdzināšanu” izdots pirms 
kārtējās novada domes sēdes, bet Lego robotikas FLL sacensības Tallinā notiek 2014.gada 15. un 
16.martā, rīkojums apstiprināms nākamajā Valkas novada domes sēdē. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 16.§) 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, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2014.gada 13.marta rīkojumu Nr.29-v “Par ceļa 

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

17.§ 
Par izsoles rīkošanu ekskavatoram JUMZ 8040.2 (valsts reģistrācijas Nr.T8584 LL)  
______________________________________________________________________ 

(I.Vehi) 
 

Dome izskata Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas 
Ineses Vehi 2014.gada 13.martā iesniegto iesniegumu par izsoles rīkošanu Pilsētas teritorijas 
apsaimniekošanas nodaļas uzskaitē esošajam ekskavatoram JUMZ 8040.2, valsts reģistrācijas Nr. 
T8584LL, izlaiduma gads - 2003. Grāmatvedības uzskaitē atlikusī vērtība uz 2014.gada 1.aprīli ir EUR 
1729.46 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi euro 46 centi). 

Ekskavatoram būtiskas tehniskas problēmas ar sajūgu un pārnesumkārbu. Tas nav ekspluatēts vienu 
gadu. 

 Atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam pašvaldības mantas atsavināšanas 
pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā 
paredzētajos gadījumos. 

Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības 
iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Deputāti apspriež iesniegto lēmuma projektu, un konstatē, ka iesniegtais lēmuma projekts ir atbalstāms. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.4, 17.§) 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, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
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1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – ekskavatoru JUMZ 8040.2 (valsts 
reģistrācijas numurs T8584LL, rūpnīcas Nr.837561, atlikusī bilances vērtība – EUR 1729.46), nosakot 
sākuma cenu EUR 1729.46 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi euro 46 centi). 

2. Izsoli organizēt 2014.gada 23.aprīlī Valkas novada domes telpās Semināra ielā 29, Valkā, 2.stāva zālē 
plkst.10.00. 

3. Apstiprināt Valkas novada domei piederošā ekskavatoram JUMZ 8040.2, valsts reģistrācijas 
Nr.T8584LL izsoles noteikumus (pielikumā). 

4. Izveidot lēmuma 1.punktā minētās izsoles komisiju sekojošā sastāvā:   
1.1. Guntis Bašķis – Izpilddirektora vietnieks atbildīgais par Valkas pilsētu; 
1.2. Agnija Balode – Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvede; 
1.3. Aija Jurjāne – Novada domes juriste; 
1.4. Inārs Šalders – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas speciālists.                                                                                

5. Uzdot novada domes izpilddirektora vietniekam-atbildīgam par Valkas pilsētu Guntim Bašķim 
organizēt ekskavatora JUMZ 8040.2 pārdošanu un publicēt sludinājumu laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”, „Ziemeļlatvija” un mājas lapā www.valka.lv.  

6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Apstiprināti 
ar Valkas novada domes 

2014.gada 27.marta sēdes lēmumu  
(protokols Nr.4,17.§) 

Ekskavatora JUMZ 8040.2  
IZSOLES NOTEIKUMI 

 
I. Vispārīgie noteikumi 

1. Ekskavatora JUMZ 8040.2 (turpmāk tekstā – Ekskavators), izsoles noteikumi, turpmāk tekstā - 
Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Ekskavatora izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību 
mantas atsavināšanas likumam. 

2. Ekskavatora atsavināšanas veids - izsole. 
3. Izsoli organizē Valkas novada domes izveidota Izsoles komisija, turpmāk tekstā - komisija. 
4. Ekskavatora izsole notiks Valkas novada domes telpās, Semināra ielā 29, Valkā, 2014.gada 23.aprīlī 

plkst.10:00. 
5. Nodrošinājuma nauda - 10% no Ekskavatora nosacītās cenas, t.i., EUR 172.95 (viens simts 

septiņdesmit divi eiro un 95 centi), jāieskaita Valkas novada domes kontā 
Nr.LV62UNLA0050014277068, SEB banka, kods UNLALLV2X ne vēlāk kā vienu dienu pirms izsoles. 
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā 
bankas kontā. 

6. Reģistrācijas nauda EUR 15 (piecpadsmit eiro), ko var samaksāt 1.5.punktā noteiktajā kārtībā. 
7. Izsoles solis – EUR 50,- (piecdesmit eiro). 
8. Sludinājumi par Ekskavatora izsoli publicējami laikrakstā "Ziemeļlatvija”, kā arī mājas lapā 

www.valka.lv. 
 

II. Automašīnas raksturojums 
 

9. Ekskavatora marka ir „JUMZ 8040.2" ar valsts reģistrācijas Nr.T8584LL, rūpnīcas Nr.837561, krāsa – 
sarkana un dzeltena, izgatavošanas gads - 2003.gads. 

10. Motorstundu skaitītāja rādījums – 5303 motorstundas. Tehniskā apskate līdz 2013.gada jūnijam. 
Ekskavators aprīkots ar frontālo kausu. 

11. Ekskavators ir Valkas novada domes īpašums, saskaņā ar traktortehnikas reģistrācijas apliecību 
Nr.A345433. 

12. Ekskavatoram netiek noteikts garantijas termiņš. 
13. Ekskavatoru var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 64722503 vai mobilo tālruni 26333885, Valkas 

novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā, Austras ielā 10, Valkā. 
14. Ekskavatora nosacītā cena – EUR 1729.46 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi eiro un 46 

centi). 
III. Izsoles noteikumi 

15. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā   ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā ekskavatoru, un noteiktajā 
termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 

16. Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 2014.gada 23.aprīļa plkst.10:00 Valkas novada domes 
telpās Semināra ielā 29, Valkā, 2.stāvā pie izpilddirektora palīga jāreģistrējas un jāiesniedz šādi 
dokumenti: 
16.1. juridiskai personai: 

� uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija; 
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� nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija; 
� izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendents 
nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā 
darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības 
izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu; 

� pārstāvja pilnvara (oriģināls). 
16.2. fiziskai personai: 

� pases kopija; 
� izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma 

iesniegšanas. 
17. Jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu. 
18. Ja  persona  izpildījusi šo Noteikumu 1.5., 1.6.un 3.2.punkts, tā  tiek  reģistrēta  izsoles dalībnieku 

reģistrācijas lapā, kurā norāda:  
13.1. dalībnieka kārtas numuru;  
13.2. fiziskai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi; 
13.3. juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo 3.2.punkta 

apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz 
reģistrācijas apliecību. 

14. Persona netiek reģistrēta, ja: 
14.1. nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu  III  nodaļas  2.punkta     apakšpunktos 

noteiktos  dokumentus; 
14.2. nav veikusi I nodaļas 5. un 6.punktā noteiktos  maksājumus; 
14.3. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš; 
14.4. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā  darbība ir 

apturēta. 
IV. Izsoles process 

 
15. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles 

dalībniekiem, un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības. 
16. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
17. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, 

izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles 
vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem: 

17.1. sākt  izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam; 
17.2.  noteikt, ka izsole nenotiek. 

18. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un   viņam 
nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta. 

19. Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs    piedāvā šim 
Dalībniekam solīt Ekskavatora pirkuma cenu, EUR 1729.46+ EUR 50.- un viņš kļūst par izsoles 
uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākuma cenu. 

20. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Ekskavatoru par nosolīto cenu, uzskatāms par 
atteikušos no dalības izsolē. 

21. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ 
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu darba dienu laikā no  pieprasījuma saņemšanas. 

22. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu      reģistrācijas apliecību 
un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punktā minēto dokumentu uzrādīšanas un 
iesniegšanas. 

23. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties 
šajā izsolē. 

24. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram rakstisku apliecinājumu 
par dalību izsolē un saņem dalībnieka reģistrācijas numuru. 

25. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību. 
26. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir 

iepazinušies ar izsoles Noteikumiem, un viņiem šajā sakarā     nav nekādu pretenziju. 
27. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas  priekšsēdētāja un 

izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi. 
28. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles 

dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 
29. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai  nosaukumu, kā arī to 

pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, 
pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības. 

30. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Ekskavatoru, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā 
arī izsoles soli - summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo 
solījumu. 
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31. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. 
32. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā 

Ekskavatora sākotnējo cenu un jautā: "Kas sola vairāk?". 
33. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas 

priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem 
vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to 
ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Ekskavators ir pārdots personai, kas solījusi 
pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti  protokolā. 

34. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Ekskavatora tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs 
apliecinājums, ka viņš palielina solīto Ekskavatora cenu par noteikto izsoles soli. 

35. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš 
piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no  šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis 
solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku 
skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu, dalībnieki velk lozes, atbilstoši to solīšanas karšu 
numuriem.  Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju. 

36. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar 
parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu. 

37. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu 
protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

38. Izsoles dalībnieks, kurš Ekskavatoru nosolījis, bet neparakstās protokolā,  tādējādi ir atteicies no 
nosolītā Ekskavatora. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam 
netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz 
divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens 
dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo 4.5.punktam. 

39. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis ekskavatoru, saņem izziņu par 
izsolē iegūto Ekskavatoru. Izziņā norādīta nosolītā Ekskavatora cena un samaksas kārtība. 

40. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši ekskavatoru, atmaksā nodrošinājuma  naudu 5 (piecu) 
darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta. 

 
V. Samaksas kartība 

 
41. Nosolītajam sava piedāvātā augstākā summa par nosolīto ekskavatoru, atrēķinot iemaksāto 

nodrošinājuma naudu, jāsamaksā līdz 2014.gada 6.maijam. 
42. Ja nosolītājs līdz 2014.gada 6.maijam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības  pieņemt 

lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Ekskavatoru un atzīt par izsoles 
uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija 
piedāvā pirkt Ekskavatoru pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā 
cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot 
komisijai par Ekskavatora pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz 
atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais 
pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums 
Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek 
atmaksāta. 

43. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Ekskavatoru, neveic pirkuma maksas samaksu  un/vai 
neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, 
izsole atzīstama par nenotikušu, un Valkas novada dome lemj par īpašuma tālāko atsavināšanu. 

 
VI. Nenotikusi izsole 

44. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 
44.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas; 
44.2. sākumcena nav pārsolīta; 
44.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. 

 
VII. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana 

 
45. Izsoles rezultātus apstiprina Valkas novada domes priekšsēdētājs septiņu dienu laikā  pēc samaksas 

veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas. 
46. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 
47. Visus izdevumus, kas saistīti ar kustamās mantas – ekskavatora pirkuma  pārdevuma    līguma 

slēgšanu un reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz pircējs. 
 

VIII. Komisijas lēmuma apstrīdēšana 
 

48. Izsoles dalībniekiem ir tiesības apstrīdēt Valkas novada domē izsoles komisijas veiktās darbības 5 
(piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas. 
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49. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek apstrīdēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos  noteiktie termiņi. 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)      V.A.Krauklis 
 

18.§ 
Par ekskavatora JUMZ 6 (valsts reģistrācijas Nr.T2480LF) pārdošanu  

____________________________________________________________ 
(I.Vehi) 

 
Dome izskata Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas 

Ineses Vehi 2014.gada 13.marta iesniegumu par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas uzskaitē 
esošā ekskavatora JUMZ 6 (valsts reģistrācijas Nr.T2480LF, izlaiduma gads-1988.) pārdošanu. Tas netiek 
ekspluatēts. Ekskavatora atlikusī vērtība pēc grāmatvedības uzskaites ir EUR 0.00. Aptuvenā likvidācijas 
lūžņu vērtība ir EUR 800. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 18.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
27.punkta un ņemot vērā Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta rīkojuma Nr.89-v „Par 
pamatlīdzekļu un materiālo vērtību pieņemšanas un norakstīšanas kārtību, to pieņemšanas un 
norakstīšanas komisijām”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Pārdot ekskavatoru JUMZ 6, valsts reģistrācijas Nr.T2480LF par brīvu cenu, kas pārsniedz ekskavatora 

likvidācijas lūžņu cenu. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

19.§ 
Par traktora T-16MG (valsts reģistrācijas Nr.T3060 LB) pārdošanu  

_________________________________________________________ 
(I.Vehi) 

 
Dome izskata Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas 

Ineses Vehi 2014.gada 13.marta iesniegumu par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas uzskaitē 
esošā traktoru T-16MG, valsts reģistrācijas Nr.T3060 LB, izlaiduma gads-1989. pārdošanu. Traktors ir 
fiziski un morāli novecojis. Tas netiek ekspluatēts. Traktora atlikusī vērtība pēc grāmatvedības uzskaites ir 
EUR 0.00. Aptuvenā likvidācijas lūžņu vērtība ir EUR 300. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 19.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
27.punkta un ņemot vērā Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta rīkojuma Nr.89-v „Par 
pamatlīdzekļu un materiālo vērtību pieņemšanas un norakstīšanas kārtību, to pieņemšanas un 
norakstīšanas komisijām”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Pārdot traktoru T-16MG, valsts reģistrācijas Nr.T3060 LB par brīvu cenu, kas pārsniedz traktora lūžņu 

vērtību. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

20.§ 
Par autobusa Volvo B10M (valsts reģistrācijas Nr.FR 8354) norakstīšanu un pārdošanu  

___________________________________________________________________________ 
(I.Vehi) 

 
Dome izskata Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas 

Ineses Vehi 2014.gada 13.marta iesniegumu par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas uzskaitē 
esošā autobusa Volvo B10M, valsts reģistrācijas Nr.FR 8354, izlaiduma gads - 1993. norakstīšanu un 
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pārdošanu.                    Autokapsētā autobuss ir sliktā tehniskā stāvoklī, tas netiek ekspluatēts vairākus 
gadus. Atlikusī vērtība pēc grāmatvedības uzskaites ir EUR 0.00. Aptuvenā likvidācijas lūžņu vērtība ir EUR 
1200. 

 Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 20.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
27.punkta un ņemot vērā Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta rīkojuma Nr.89-v „Par 
pamatlīdzekļu un materiālo vērtību pieņemšanas un norakstīšanas kārtību, to pieņemšanas un 
norakstīšanas komisijām”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Norakstīt un pārdot autobusu Volvo B10M, valsts reģistrācijas Nr.FR 8354 par brīvu cenu, kas 

pārsniedz likvidācijas lūžņu vērtību. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

21.§ 
Par automašīnas AUDI A6 AVANT (valsts reģistrācijas Nr.FP 4742) norakstīšanu  
_____________________________________________________________________ 

(I.Vehi) 
 

Dome izskata Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas 
Ineses Vehi 2014.gada 13.marta iesniegumu par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas uzskaitē 
esošās automašīnas AUDI A6 AVANT (valsts reģistrācijas Nr.FP 4742, izlaiduma gads-1998.) 
norakstīšanu.    Automašīna ir sliktā tehniskā stāvoklī: jāremontē pārnesuma kārba, motors, nolietojusies 
abu tiltu piekare, ir vizuālie bojājumi. Automašīna divus gadus nav ekspluatēta. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 21.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
27.punkta un ņemot vērā Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta rīkojuma Nr.89-v „Par 
pamatlīdzekļu un materiālo vērtību pieņemšanas un norakstīšanas kārtību, to pieņemšanas un 
norakstīšanas komisijām”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Norakstīt automašīnu AUDI A6 AVANT, valsts reģistrācijas Nr. FP 4742. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

22.§ 
Par finansiālu atbalstu  

__________________________________ 
(I.Grandava) 

 
Valkas novada dome 2014.gada 13.martā ir saņēmusi iesniegumu reģistrācijas Nr.373 no Valkas 

ģimnāzijas direktores Lilitas Kreicbergas, kura lūdz rast iespēju apmaksāt Valkas ģimnāzijas izdevumus 
jauniešu apmaiņas projektā „HOP OVER”, kas notika 2013.gada 11.-18.oktobrī Polijā.  

 Projekta aktivitātes notika 2013.gadā un tam bija plānots līdzfinansējums no Valkas ģimnāzijas budžeta, 
taču grāmatvedībai nepieciešamie apmaksas dokumenti no Polijas tika saņemti tikai šā gada martā. 
Plānotā līdzfinansējuma summa  ir EUR 545. Valkas ģimnāzijas budžetā ir rezervēta nepieciešamā summa.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 22.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
6.punkta un 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apmaksāt līdzfinansējumu EUR 545 (pieci simti četrdesmit pieci euro) dalībai jauniešu apmaiņas 

projektā „HOP OVER”  no Valkas ģimnāzijas ziedojuma konta līdzekļiem. 
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2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Par pieņemto lēmumu rakstiski informēt Valkas ģimnāzijas direktori Lilitu Kreicbergu (Raiņa iela 28A, 

Valka, Valkas novads, LV-4701). 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

23.§ 
Par izmaiņām Vijciema pagasta komunālās saimniecības amatu sarakstā  

_________________________________________________________________ 
(M.Kalniņa) 

 
Dome izskata Vijciema pagasta pārvaldes vadītājas Mārītes Kalniņas 2014.gada 13.martā iesniegto 

iesniegumu par nepieciešamību piešķirt papildus 0.5 likmi amata vietai - autobusa vadītājs (šobrīd 0,3). 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.4, 23.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
13.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt amata „autobusa vadītājs” likmi no 0.3 uz 0.8. 
2. Apstiprināt 2014.gada 27.janvāra Valkas novada domes sēdes lēmuma (protokols Nr.1, 21.§) pielikumu 

Nr.55 jaunā redakcijā (pielikumā). 
3. Par lēmuma izpildi atbild Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī. 
 

Pielikums 
Valkas novada domes  

2014.gada 27.marta sēdes lēmumam 
(protokols Nr.4,23.§) 

 

55.pielikums 
Valkas novada domes 

20.gada 27.janvāra sēdes lēmumam  
(protokols Nr1, 21.§) 

 
 

 
Valkas  novada  Vijciema pagasta pārvaldes 

 
Komunālās saimniecības darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts 

 
 
 

 
Nr. 
p.k. 

 
 

Amats 

 
 

Amata 
vietu 
skaits 

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

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

Iespējamais 
maksimālais 
darba algas 
koeficients 

1. Kapsētas pārzinis 0.5 320 320  
2. Sētnieks 0.6 320 320  
3. Ugunsdzēsējs 0.2 3.80 EUR/h 3.80 EUR/h  
4. Autobusa vadītājs 0.8 4.77 EUR/h 4.47 EUR/h  
5. Strādnieks 1 1.933 EUR/h 1.933 EUR/h 1.4 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)           V.A.Krauklis 
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24.§ 
Atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās  
_______________________________________________________ 

(I.Grandava) 
 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 24.§) un 
vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 12.punkta, likuma „Republikas 
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums”, 14.panta 5.daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Noteikt atlīdzību Valkas novada domes deputātiem par deputāta pienākumu pildīšanu EUR 6,261 (seši 
euro 261 centi) par vienu nostrādāto darba stundu. 

2. Noteikt atlīdzību komisiju locekļiem par darbu komisijās EUR 6,261 (seši euro 261 centi) par vienu 
nostrādāto darba stundu. 

3. Svītrot Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada domes 
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 2. un 3.punktu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

25.§ 
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam  
___________________________________________________________________ 

(A.Simulis) 
 

Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2014.gada 

6.marta iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējā  atvaļinājuma daļu no 09.04.2014.-10.04.2014.  
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.4, 25.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 41.panta 1.daļas un 2012.gada 27.decembra Nolikuma „Valkas novada pašvaldības darba 
samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols Nr.14, 11.§) ar 2014.gada 27.janvāra sēdes lēmuma 
grozījumiem (protokols Nr.1, 20.§) 2.2. un 2.3.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti 
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim ikgadējā atvaļinājuma 

daļu no 2014.gada 9.aprīļa līdz 2014.gada 10.aprīlim (ieskaitot) par nostrādāto laiku no 2013.gada 
20.jūnija līdz 2013.gada 15.jūlijam.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

26.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

 Valkas novada Kārķu ciemā, 2. kārta”  realizācijai  
_______________________________________________________ 

(I.Markova) 
 

Valkas novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ES fonda 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2.kārta” īstenošanu un Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3DP/3.4.1.0/APIA/CFLA/121/067. 

Pēc iepirkumu rezultātiem projekta izmaksas: 
- Tehniski ekonomiskais pamatojums – EUR 3557.18, PVN EUR 391,29, kopā EUR 3948,47 

(samaksāts); 
- Būvekspertīze – EUR 1351.73, PVN EUR 283,86, kopā EUR 1635,56 (samaksāts); 
- būvniecība – EUR 317175.44 bez PVN; 
- tehnisko projektu izstrāde - EUR 6325.38, PVN EUR 1328,33, kopā EUR 7653,71 (samaksāts); 
- autoruzraudzība - EUR 1280.58, PVN EUR 268,92, kopā EUR 1549,50; 
- būvuzraudzība - EUR 6972,07, PVN EUR 1464,14, kopā EUR 8436,21. 

Kopējās aktivitāšu īstenošanas izmaksas EUR 340398,92. 
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Saņemts avanss projekta realizācijai EUR 162224.05, saņemts ES finansējums EUR 8037,34, 
pašvaldības finansējums EUR 13237,77, nepieciešams aizņēmums EUR 156899,76.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 26.§) 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, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Lai nodrošinātu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2. kārta”  

realizāciju, ņemt aizņēmumu EUR 156899,76 (viens simts piecdesmit seši tūkstoši astoņi simti 
deviņdesmit  deviņi euro 76 centi) apmērā no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu. 

2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt 22 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas 
brīža ar atlikto maksājumi 2 gadi, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada 
procentu likmi par aizņēmuma lietošanu. 

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

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

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

 
 

27.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
 Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā”  realizācijai  

_______________________________________________________ 
(I.Markova) 

 
Valkas novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ES fonda 

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā „īstenošanu un 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3DP/3.4.1.0/APIA/CFLA/120/109.  

Pēc iepirkumu rezultātiem projekta izmaksas: 
- Tehniski ekonomiskais pamatojums – EUR 3557.18, PVN 764,79, kopā EUR 4321,97 (samaksāts); 
- Būvekspertīze – EUR 1280.58 (samaksāts); 
- būvniecība – EUR 544464.30;  
- tehniskais projekts- EUR 426.86 (samaksāts); 
- būvdarbi – līdz EUR 1890,41, PVN EUR 396,99, kopā EUR 2287,40;  
- tehnisko projektu izstrāde - EUR 10671,54, PVN EUR 2241,02, kopā EUR 12912,56 (samaksāts); 
- autoruzraudzība – EUR 1263.51, PVN EUR 265,34, kopā EUR 1528,85; 
- būvuzraudzība līdz EUR 5000,-. 

Kopējās aktivitāšu īstenošanas izmaksas līdz EUR 572222,52. 
Saņemts avanss projekta realizācijai EUR 212500,-. Veikti maksājumi EUR 18941,97, nepieciešams 

aizņēmums līdz EUR 340780,55.  
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.4, 27.§) 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, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Lai nodrošinātu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes  

ciemā”  realizāciju, ņemt aizņēmumu līdz EUR 340780,55 (trīs simti četrdesmit tūkstoši septiņi simti 
astoņdesmit euro 55 centi) apmērā no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu. 

2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt 22 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas 
brīža ar atlikto maksājumi 2 gadi, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada 
procentu likmi par aizņēmuma lietošanu. 

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

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

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



33 
 

28.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves 

 „Celīši” rekultivācija Valkas novada Vijciema pagastā”  
  realizācijai  

_______________________________________________________ 
(I.Markova) 

 
Valkas novada dome ir noslēgusi vienošanos ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju par Kohēzijas  fonda projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši” rekultivācija Valkas novada 
Vijciema pagastā” Nr.3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/001 īstenošanu un Kohēzijas fonda līdzfinansējuma 
piešķiršanu  

Pēc iepirkumu rezultātiem projekta izmaksas: 
- būvniecība – 105749.69 EUR (bez PVN), 127957.12 EUR (ar PVN); 
- tehniskais projekts- 2600.00 EUR (bez PVN), 3146.00 EUR (ar PVN); 
- autoruzraudzība 500.00 EUR (bez PVN),605.- EUR (ar PVN); 
- būvuzraudzība 3841.75 EUR (bez PVN),4648.52 EUR (ar PVN) 
Kopējās aktivitāšu īstenošanas izmaksas 136356.64 EUR. 
Nepieciešams aizņēmums 136356.64 EUR . 
Saskaņā ar 2014.gada 17.marta Finanšu un attīstības lietu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 

28.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Lai nodrošinātu projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši” rekultivācija Valkas novada Vijciema 

pagastā” Nr.3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/001”  realizāciju, ņemt aizņēmumu EUR 136356.64(Viens 
simts trīsdesmit seši tūkstoši trīsi simti piecdesmit seši euro un 64 centi) apmērā no LR Valsts kases ar 
atlikto aizņēmuma atmaksu. 

2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt 22 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas 
brīža ar atlikto maksājumi 2 gadi, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada 
procentu likmi par aizņēmuma lietošanu. 

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

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

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

29.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības 

 pakalpojumu attīstība Valkā , 2. kārta”  realizācijai  
_______________________________________________________ 

(I.Markova) 
 

Valkas novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par 
ES fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, 2.kārta” īstenošanu un Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3DP/3.5.1.1.0/IPIA/VIDM/016.  

Pēc iepirkumu rezultātiem projekta izmaksas: 
- Būvekspertīze – EUR 426,86, PVN EUR 89,64, kopā EUR 516,50 (samaksāts);  
- būvniecība – EUR 308134.73; 
- tehnisko projektu izstrāde - EUR 3178.41, PVN EUR 667,47, kopā EUR 3845,88 (samaksāts); 
- autoruzraudzība - EUR 1280.58, PVN EUR 268,92, kopā EUR 1549,50; 
- būvuzraudzība līdz EUR 5000,-.. 

Kopējās aktivitāšu īstenošanas izmaksas līdz EUR 319046,61. Piešķirtā aizņēmuma Nr.P91/2013 no 
19.06.13. neizmantotais atlikums EUR 160869,62. Veikti maksājumi EUR 4362,38. Nepieciešams 
aizņēmums līdz EUR 153814,61. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 29.§) 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, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
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1. Lai nodrošinātu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu  attīstība Valkā , 2. kārta”  realizāciju, ņemt 

aizņēmumu līdz EUR 153814,61 (viens simts piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četrpadsmit euro 61 
cents) apmērā no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu. 

2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt 22 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas 
brīža ar atlikto maksājumi 2 gadi, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada 
procentu likmi par aizņēmuma lietošanu. 

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

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

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

30.§ 
Par Valkas novada domes 2014.gada 17.marta rīkojuma Nr.30-v  

“Par dāvanas naudas veidā piešķiršanu” apstiprināšanu  
_______________________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 

Ņemot vērā to, ka 2014.gada 17.martā rīkojums Nr.30-v „Par dāvanas naudas veidā piešķiršanu” izdots 
pirms kārtējās novada domes sēdes, bet Valkas pagasta iedzīvotājai Haritinai Gaigalei 100 gadu jubileja ir 
2014.gada 17.martā, rīkojums apstiprināms nākamajā Valkas novada domes sēdē. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 17.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 30.§) 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, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2014.gada 17.marta rīkojumu Nr.30-v “Par dāvanas 

naudas veidā piešķiršanu” (pielikumā). 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

31.§ 
Par neapdzīvojamo telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā, nomas izsoli 

__________________________________________________________ 
(A.SIMULIS) 

 
Pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem”, tika rīkota neapdzīvojamo telpu Nr.16 un Nr.17 ar kopējo platību 24,9 m2 (1.stāvs)  Valkā, 
Rūjienas ielā 3E, nomas izsole. 

Izsolei ir iesniegts viens piedāvājums slēgtā aploksnē. 
Izsoles vadītājs aplūko aploksni. Aploksne nav atvērta, uz tās ir atzīme, ka aploksne saņemta Valkas 

novada domē 2014.gada 6.martā. [..] 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 

2014.gada 10.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
2.daļas 3.punkta, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 32.panta, MK noteikumu Nr.515 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 35.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti 
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt pretendenta – ***, nodokļu maksātāja reģistra kods ***, adrese: „***”, Valkas pagasts, Valkas 

novads, piedāvāto nomas maksu EUR 0,50 par vienu kvadrātmetru par neapdzīvojamām telpām Nr.16 
un Nr.17, ar kopējo platību 24,9 m2 (1.stāvs), Valkā, Rūjienas ielā 3E. 

2. Slēgt nomas līgumu ar *** par neapdzīvojamo telpu nomu Nr.16 un Nr.17, Rūjienas ielā 3E, Valkā. 
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32.§ 
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu  

SIA „Valkas Namsaimnieks” 
________________________________________________________ 

(V.A.KRAUKLIS) 
 

Izskatot SIA „Valkas Namsaimnieks”, reģ. Nr.44103055060, juridiskā adrese Rīgas iela 22, Valka, 
2014.gada 7.martā saņemto iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 
telpām Rīgas ielā 22, Valkā.    

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 
2014.gada 10.marta sēdes lēmumu (protokolu Nr.3, 3.§) 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, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Pagarināt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” 2009.gada 2.aprīlī noslēgto 

neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 22 (kopējā platība 163,4m2) nomas līguma termiņu līdz 
2018.gada 31.decembrim. 

2. [..] 
33.§ 

Valkas pamatskolas nolikuma apstiprināšana 
_______________________________________________ 

(N.Možarova) 
 

Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta 1.daļā noteikts, ka pašvaldības izglītības iestādes 
darbojas pamatojoties uz Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī iestādes nolikumu, kuru 
apstiprina dibinātājs. 

Vispārējās izglītības likuma 9.pantā noteikts izglītības iestādes nolikuma saturs. 
Valkas pamatskola ir izstrādājusi iestādes nolikuma projektu. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 

12.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 1.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
41.panta 1.daļas 2.punkta, Vispārējā izglītības likuma 9.panta, Izglītības likuma 22.panta 1.daļu, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.8 “Valkas pamatskolas nolikums”. 
2. Atcelt Valkas novada domes 2009.gada 29.oktobra sēdes lēmuma „Valkas pamatskolas nolikuma 

apstiprināšana” (protokols Nr.8, 45.§). 
3. Ar lēmuma 1.punktā minēto nolikumu iepazīstināt visus Valkas pamatskolas darbiniekus. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pamatskolas direktors. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

N O L I K U M S 
Valkā 

2014.gada 27.martā        Nr.8 
 

APSTIPRINĀTS 
 ar Valkas novada domes 

2014.gada 27.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 33.§) 

Valkas pamatskolas 
nolikums 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma  
22.panta pirmo daļu 

un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

 
1. Valkas pamatskola (turpmāk tekstā – Iestāde) ir pašvaldības – Valkas novada domes (turpmāk tekstā 

– Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās pamatizglītības iestāde. 
2. Iestāde īsteno vispārējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas. 
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3. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir: Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, šis nolikums un 
citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti. 

4. Iestāde ir juridiska persona, tai ir sava simbolika – skolas karogs, zīmogs, noteikta parauga veidlapas. 
Iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku. 

5. Iestādes juridiskā adrese: Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701. 
 

II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 
 

6. Iestādes darbības mērķis ir veidot demokrātisku vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas 
nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu. 

7. Iestādes darbības pamatvirzieni ir izglītojošā, attīstošā un audzinošā darbība. 
8. Iestādes galvenie uzdevumi ir: 

8.1. īstenot licencētās pamatizglītības programmas: 
8.1.1. dot iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras sekmē 

izglītojamo vispusīgu attīstību; 
8.1.2. izvēlēties atbilstošas izglītošanas darba metodes un formas; 
8.1.3. gatavot izglītojamos aktīvai darbībai sabiedriskajā dzīvē, attīstīt izglītojamo spējas 

patstāvīgi spriest un izteikt savu viedokli; 
8.1.4. veicināt kvalitatīvas mācību un materiālās bāzes veidošanu skolā; 
8.1.5. novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību; 
8.1.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē aizgādību), lai nodrošinātu un 

veicinātu pozitīvu izglītojošo darbību, informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības 
programmu mērķu īstenošanai; 

8.1.7. racionāli izmantot izglītībai piešķirtos resursus; 
8.1.8. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

 
III. Īstenojamās izglītības programmas 

 
9. Iestādes izglītojošo darbību reglamentējošie dokumenti ir Iestādes izglītības programmas. Vispārējās 

pamatizglītības programmu saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Ministru 
kabineta noteikumi. 

10. Iestāde piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas: 
10.1. pamatizglītības programmu, (izglītības programmas kods 21011111); 
10.2. pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu (izglītības programmas kods 

21011811); 
10.3. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības 

programmas kods 21015611); 
10.4. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(izglītības programmas kods 21015811); 
10.5. matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena pamatizglītības programma (kods 21013111). 

11. pedagogiem ir tiesības izstrādāt mācību priekšmeta programmu atbilstoši vispārējās izglītības mācību 
priekšmetu standartam un vispārējās izglītības programmai, kurā ietverts šis mācību priekšmets, vai 
izraudzīties mācību priekšmeta programmu no mācību priekšmetu programmu paraugiem. 

12. Iestāde ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas atbilstoši izglītojamo spējām un interesēm, 
pieejamiem resursiem. Interešu izglītības programmas apstiprina direktors. Interešu izglītības 
programmu īstenošana tiek saskaņota ar Valkas pašvaldību. 

13. Izglītības programmas tiek licencētas un akreditētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
14. Iestādē mācības notiek latviešu valodā. 
 

IV. Izglītības procesa organizācija 
 

15. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru 
kabineta noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 

16. Izglītības procesa organizācija pamatskolā: 
16.1. mācību gada ilgumu, mācību gada semestru sākuma un beigu laiku nosaka Ministru kabinets; 
16.2. izglītojamo uzņemšana Iestādē, pārcelšana nākamajā klasē vai atskaitīšana no skolas notiek 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 
16.3. maksimālo un minimālo izglītojamo skaitu klasē nosaka Dibinātājs; 
16.4. nepieciešamības gadījumā Iestāde veido apvienotās klases; 
16.5. Izglītojamo maksimālo dienas un nedēļas slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību 

stundas ilgums Iestādē 40 minūtes; 
16.6. mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību slodzes sadalījumu pa 

nedēļas dienām atspoguļo mācību priekšmetu un stundu sarakstu; 
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16.7. ar iestādes direktora apstiprināto mācību priekšmetu un stundu sarakstu izglītojamie un 
pedagogi iepazīstināmi katra semestra sākumā. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pastāvīgs 
visu semestri, izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktors vai direktora vietnieks izglītības jomā; 

16.8. mācību priekšmetu un stundu saraksts ietver pamatizglītības programmas mācību priekšmetu 
un stundu plānā nosauktās mācību stundas un klases audzinātāja stundu (klases stundu); 

16.9. Iestāde var piedāvāt izglītojamiem mācību nodarbības arī ārpus obligātā mācību laika – 
fakultatīvo vai individuālā/grupu darba pulciņu nodarbībās, kā arī iespējas brīvā laika 
pavadīšanai. Tās notiek pirms vai pēc mācību stundām, ja ir izglītojamā vecāku rakstisks 
iesniegums; 

16.10. pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās vai individuālā/grupu darba nodarbības tiek 
organizētas, ievērojot brīvprātības principu, ir pamatizglītības programmas papildu daļa un nav 
iekļaujamas mācību priekšmetu un stundu sarakstā; 

16.11. pamatizglītības programmā paredzētās fakultatīvās vai individuālā/grupu darba stundas Iestāde 
izmanto mākslinieciskajai pašdarbībai, sportam, papildus mācību priekšmetu apguvei, darbā ar 
talantīgajiem izglītojamajiem, atbalsta pasākumiem; 

16.12. katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda (klases stunda). Šo stundu saturā 
jāiekļauj tēmas, atbilstoši vecuma grupām: uzvedība un saskarsmes kultūra, pilsoniskā 
audzināšana, veselīga dzīvesveida pamati, atkarības profilakse, darbība ekstremālās situācijās, 
satiksmes drošība, karjeras izvēle. 

17. Iestāde organizē pagarinātās darba dienas grupas sākumskolas klasēs. 
18. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vērtēšanu 

precizē Valkas pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 
19. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība. 
20. Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi skolēni Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem 

Apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu. 
21. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību kvalitātes 

nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti 
metodiskās komisijās. Metodisko komisiju darbu organizē un vada metodisko komisiju vadītāji. 
Metodiskās komisijas strādā atbilstoši izstrādātajai metodisko komisiju darbības kārtībai, kuru 
apstiprina direktors. 

22. Līdz 15 mācību dienām mācību gadā skola var izmantot alternatīvām darba formām: mācību 
ekskursijām un pārgājieniem, mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumiem un citu ar mācību 
un audzināšanas darbību saistīto pasākumu organizēšanai. 

 
V. Izglītojamo pienākumi 

 
23. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi 

ārējie normatīvie akti un Iestādes iekšējās kārtības noteikumi. 
 

 
VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 
24. Pedagogu tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Darba 

likums, Darba aizsardzības likums, Iestādes Darba kārtības noteikumi un citi normatīvie akti. Tie 
precizēti noslēgtajos darba līgumos un amatu aprakstos. 

25. Citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Darba likums, Darba aizsardzības likums, Darba 
kārtības noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. Tie precizēti noslēgtajos darba līgumos un 
amatu aprakstos. 

 
VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

 
26. Izglītojamo pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija. To ar skolas direktora atbalstu izglītojamie 

veido pēc savas iniciatīvas. Tā darbojas saskaņā ar Skolēnu pašpārvaldes Reglamentu, kuru 
apstiprina direktors. 

 
VIII. Pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

 
27. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu 

risināšanai. Tā darbojas saskaņā ar Pedagoģiskās padomes Reglamentu, kuru apstiprina direktors. 
28. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir iestādes pedagogi un atbalsta personāls. 
 

 
IX. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un administratīvo aktu vai 

Faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība 
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29. Iestāde saskaņā ar iestādes nolikumu patstāvīgi izstrādā iestādes nolikumā noteiktos iekšējos 
normatīvos aktus (iekšējie noteikumi, reglamenti, kārtības, nolikumi). Direktors apstiprina iekšējos 
normatīvos aktus. 

30. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana pamatojas uz Administratīvā procesa likumu. 
31. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina tās direktors, kuru amatā ieceļ Dibinātājs. 
32. Interešu konflikta risinājums balstās uz attiecīgajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
33. Iestādes darbinieku pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt direktors. 
34. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Valkas novada 

domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 
 

X. Iestādes saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība 
 

35. Iestādes finansēšanas avoti ir: 
35.1. valsts mērķdotācijas; 
35.2. Dibinātāja finanšu līdzekļi; 
35.3. citi finanšu līdzekļi, kurus var saņemt no fizisku un juridisku personu ziedojumiem un 

dāvinājumiem. 
36. Iestādes budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs. 
37. Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie akti. Grāmatvedības 

uzskaiti veic Dibinātāja Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 
38. Iestādei ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ja tas 

netraucē izglītības programmu īstenošanu. 
39. Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām savu pilnvaru 

ietvaros. 
40. Iestāde par ziedojumiem, kas saņemti mantas vai pakalpojuma veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā 

norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvantitatīvos rādītājus, iegrāmato šīs vērtības 
atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām. 

 
 

XI. Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 
 

41. Iestādes reorganizācijas vai likvidācijas procesu veic Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes 
ministriju. 

 
 

XII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 
 

42. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. 
Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs. 

43. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja, direktora vai padomes priekšlikuma. 
Grozījumus nolikumā apstiprina iestādes dibinātājs. 

 
XIII. Citi noteikumi 

 
42. Iestādē darbojas bibliotēka. Bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu iestāde veic 

saskaņā ar Bibliotēkas likumu un skolas bibliotēkas – lasītavas reglamentu, ko apstiprina direktors. 
43. Atbilstoši normatīvajiem aktiem iestāde kārto lietvedību. 
44. Iestāde lieto datorizētu uzskaiti atbilstoši Latvijas izglītības informācijas sistēmas izstrādātajai 

skolvadības programmatūrai. 
45. Iestāde savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus. 
46.  Iestāde nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu, veselībai nekaitīgu 

un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām. 
47. Ugunsdrošības noteikumu ievērošana iestādē nodrošina saskaņā ar likumu „Par ugunsdrošību” un 

Ministru kabineta noteikumiem „Ugunsdrošības noteikumi”. 
48. Iestāde ir tiesīga piedalīties un iesaistīties starptautiskajos projektos, kurus organizē gan pati iestāde, 

gan citas institūcijas. 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)      V.A.Krauklis 
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34.§ 
Par līdzfinansējumu Valkas ģimnāzijas projektam  

_____________________________________________________  
(I.GRANDAVA) 

 
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Valkas ģimnāzijas direktores Lilitas Kreicbergas, kura 

lūdz rast iespēju apmaksāt Valkas ģimnāzijas 8 jauniešiem un skolotājai projekta „Road to Democracy” 
Vislā (no 2014.gada 2. līdz 9.martam) dalībniekiem daļu no līdz maksājuma par ceļa izdevumiem – kopējā 
summa EUR 630.  

Viens no Valkas ģimnāzijas darbības virzieniem ir iesaistīšanās starptautiskos projektos. Jau vairākus 
gadus ir izveidojusies cieša sadarbība ar jauniešu asociāciju „Porozumienie Poloken” Polijā. Vislā tiksies 
jaunieši no Polijas, Čehijas, Slovākijas un Latvijas.  

Jauniešu galvenais mērķis ir apzināt Eiropas vērtības un iepazīt Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
procesu. Šajā apmaiņā dalībniekiem būs ne tikai iespēja iepazīt vienam otru, bet arī modelēt vienotu 
sadarbību, kura balstās uz vērtībām – cieņa, tolerance, vienlīdzība un starpkultūru izpratne. Jaunieši 
darbosies dažādās radošajās darbnīcās, kā arī notiks simulācijas spēle par Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām 2014. 

Programma „Jaunatne darbībā” nosaka, ka dodoties uz apmaiņas projekta norises vietu dalībniekiem 
jāsedz 30% no ceļa izdevumiem. Braucienam uz Vislu kopējā ceļa (Rīga-Valka-Rīga ar īrētu autobusu; 
Rīga-Varšava-Katovice-Varšava-Rīga ar lidmašīnu; Katovice-Visla-Katovice ar īrētu autobusu) izdevumi 
EUR 3330. Projekta vadošais partneris ir Polija un Latvija jau iepriekš bija ieplānojusi nepieciešamos ceļa 
izdevumus. Neparedzētu apstākļu dēļ tika iegādātas dārgākas lidmašīnas biļetes, tāpēc veidojās 
neplānotas papildizmaksas, kas veido kopējo summu EUR 630. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 
12.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 2.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
6.punkta un 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt līdzfinansējumu Valkas ģimnāzijas projektam „Road to Democracy” Vislā (no 2014.gada 2. līdz 

9.martam) EUR 630 (seši simti trīsdesmit euro). 
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Par pieņemto lēmumu rakstiski informēt Valkas ģimnāzijas direktori Lilitu Kreicbergu (Raiņa iela 28a, 

Valka, Valkas novads, LV-4701). 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa 

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

 
 

35.§ 
Par finansiālu atbalstu vārtsarga dalībai Starptautiskajā hokeja turnīrā Slovākijā  
____________________________________________________________________ 

(M.KOOPS) 
 

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no hokeja vārtsarga *** (10 gadi) tēva ***, kurš lūdz rast 
iespēju palīdzēt kopā ar dēlu aizbraukt (hokeja vārtsarga formu ir grūti uzvilkt un ir vajadzīgs vecāka 
atbalsts) uz Starptautisko turnīru hokejā Slovākijā no 2014.gada 30.marta līdz 7.aprīlim un segt tā 
izmaksas EUR 680.  

[..] Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 
27.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 4.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
6.punkta un 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Piešķirt EUR 340 (trīs simti četrdesmit euro) hokeja vārtsarga *** izdevumu apmaksai par piedalīšanos 
Starptautiskajā turnīrā hokejā Slovākijā no 2014.gada 30.marta līdz 7.aprīlim. 

2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no sporta pasākumiem paredzētiem līdzekļiem 
pēc piestādītā rēķina. 
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36.§ 
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu 

______________________________________ 
(E.Lībietis) 

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

domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 18.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.pantiem, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome  
N O L E M J: 
 
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta māja Nr.***, ***, Valkas pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II 

kārtas reģistrā, 1- istabas dzīvokli mājā Nr. 22-14, Sēļos, Valkas pagastā, kopējā platība 37,6m2, 
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots. 

Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi. 
2. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas 

reģistrā, 2 istabu dzīvokli Rīgas ielā 6B-2, 1.stāvs, kopējā platība 39,2m2, dzīvojamā platība 27,3 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. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, māja avārijas stāvoklī, 2 istabu dzīvokli 
Varoņu ielā 40-63, 3.stāvs, kopējā platība 45,4 m2, dzīvojamā platība 28,9 m2, dzīvokļa 
labiekārtotības pakāpe - labiekārtots, apmaiņā pret pašreiz īrēto dzīvokli Varoņu ielā 39A-9, Valkā. 

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. 

4. P i e š ķ i r t  ***, deklarētā dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas 
reģistrā, 2 istabu dzīvokli Ausekļa ielā 50-25, 4.stāvs, kopējā platība 53,5 m2, dzīvojamā platība 32,9 
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. 

 
 
 

37.§ 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Kārķu pagastā 

____________________________________________________ 
(E.Lībietis) 

 
Valkas novada dome saņēma Kārķu pagasta pārvaldes iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu ***, Kārķu pagastā, Valkas novadā, ***, ***, un ***, pamatojoties uz to, ka minētās personas 
faktiski šajā dzīvoklī nedzīvo un viņām nav tiesību būt tur deklarētām (nav noslēgts īres līgums). [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 
2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra 
noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, ***, Kārķu pagastā, Valkas novadā, LV-4716, jo zudis tiesiskais 

pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, šādām personām: 
1.1. ***, personas kods ***-***; 
1.2. ***, personas kods ***-***; 
1.3. ***, personas kods ***-***. 
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38.§ 
Par projekta „Izstāžu zāles labiekārtošana Kārķu tautas namā” īstenošanu un līdzfinansēšanu 
_______________________________________________________________________________ 

(J.Putniņa) 
 

Nodibinājums „Rietumu Bankas labdarības fonds” (RBLF) sadarbībā ar AS „Lauku avīze” ir izsludinājis 
projektu konkursu „Sprīdis labākai dzīvei” laika posmā no 2014.gada 1.marta līdz 31.martam. 

Kārķu tautas nama renovācijas laikā 2.stāvā tika izveidota kamīnzāle, kura jau 5 gadus tiek izmantota 
arī kā izstāžu zāle, bet šai telpai nav piemērots apgaismojums ir neestētiska mākslas darbu piekares 
sistēma, trūkst dažāda izmēra statīvi un paliktņi. Tā kā telpa tiek izmantota semināriem un citiem 
pasākumiem, nepieciešami krēsli, telpu aptumšojošas žalūzijas, stacionārs ekrāns un pārvietojams 
projektora – datora galdiņš. 

Lai veiktu izstāžu zāles labiekārtošanu, Kārķu tautas nams sadarbībā ar Attīstības un plānošanas 
nodaļu gatavo projekta pieteikumu „Izstāžu zāles labiekārtošana Kārķu tautas namā” projektu konkursam 
„Sprīdis labākai dzīvei”. Projekta mērķis ir radīt estētisku vidi plašākas sabiedrības iepazīstināšanai ar 
mākslu, izmantojot inovatīvus paņēmienus telpas labiekārtošanā, rosināt vietējos iedzīvotājus radošām 
izpausmēm, atbalstīt novada māksliniekus, filmu producentus, semināru organizatorus un citus 
interesentus, dodot iespēju rīkot pasākumus skaistā sakārtotā telpā. 

Projekta ietvaros plānots ierīkot izstāžu zālei atbilstošu apgaismojumu un mākslas darbu piekares 
sistēmu, kā arī iegādāties krēslus semināriem un citiem pasākumiem (30 gab.), telpu aptumšojošu 
žalūzijas, projektora galdiņu, stacionāro ekrānu, izstāžu stendu – statīvu un saliekamu pārvietojamu sienu. 
Paredzētais projekta kopējais budžets EUR 2770,71. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
5.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izstrādāt un iesniegt projekta pieteikumu „Izstāžu zāles labiekārtošana Kārķu tautas namā” 

nodibinājuma „Rietumu Bankas labdarības fonds” (RBLF) un AS „Lauku avīze” izsludinātajā projektu 
konkursā „Sprīdis labākai dzīvei”. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt Valkas novada domes līdzfinansējumu 20% apmērā no 
kopējām projekta izmaksām jeb EUR 554,14. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

39.§ 
Par līdzfinansējumu projektam „Tautas tērpu un folkloras instrumentu iegāde Vijciema pagasta 

jauniešu pašdarbības kolektīviem” 
_______________________________________________________________________________ 

(J.PUTNIŅA) 
 

2014.gada martā Valkas novada domē ir saņemts Vijciema biedrības „Vijciema jauniešu dome” 
iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt biedrības projektu „Tautas tērpu un folkloras instrumentu iegāde 
Vijciema pagasta jauniešu pašdarbības kolektīviem”  EUR 296,40 apmērā. Projekts tiks iesniegts biedrības 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātās vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa 
VI kārtā – Lauku attīstības programmas (LAP) 2007. – 2013.gadam 413.pasākuma "Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātes 
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, 
kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem” 4.rīcībai „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”. 

Paredzētais kopējais projekta budžets EUR 2964,00. Projekta ietvaros tiks iegādāti tautas tērpi un 
folkloras mūzikas instrumenti Vijciema pagasta jauniešu pašdarbības kolektīviem: 
1) Jauktam korim „Rondo” – sieviešu ņieburi, sieviešu brunči, vīriešu vestes; 
2) Folkloras / ziņģu grupai „TUVU” – akadēmiskā kokle, 7 – dūru cītars (ietverot kājas, somu, skaņošanas 

atslēgu). 
 Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 

5.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
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N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt Vijciema biedrības „Vijciema jauniešu dome” izstrādāto projekta iesniegumu „Tautas tērpu un 

folkloras instrumentu iegāde Vijciema pagasta jauniešu pašdarbības kolektīviem”, kas ir izstrādāts 
iesniegšanai LAP 413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 4.rīcībai „Kultūras mantojuma saglabāšana un 
pilnveidošana”. Kopējās projekta izmaksas EUR 2964,00, Eiropas Savienības līdzfinansējums 90% no 
kopējām projekta izmaksām jeb EUR 2667,60. 

2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu EUR 296,40 apmērā jeb 
10% no kopējām projekta izmaksām.  

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

40.§ 
Par projekta „Skaņas aparatūras iegāde Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža””  

īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu  
____________________________________________________________________________ 

(J.PUTNIŅA) 
 

Biedrība „Lauku partnerība Ziemeļgauja” ir izsludinājusi vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 
projektu konkursa VI kārtu, kurā tiek pieņemti projektu pieteikumi Lauku attīstības programmas 2007. – 
2013. gadam 413.pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 
skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” laika posmā no 2014.gada 21.marta līdz 22.aprīlim.  

Lai Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža” varētu kvalitatīvi funkcionēt ir nepieciešams 
iegādāties tehnisko aprīkojumu – skaņu aparatūru. Tādēļ ir uzsākta projekta pieteikuma „Skaņas 
aparatūras iegāde Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža”” izstrāde minētās aktivitātes 1. 
rīcībā „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem 
iedzīvotājiem”. Projekta ietvaros plānots iegādāties skaņas aparatūru (skandas, skandu statīvus, 
radiomikrofonus). Paredzētais projekta kopējais budžets 2999,00 EUR. 

         Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
5.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izstrādāt un iesniegt projekta pieteikumu „Skaņas aparatūras iegāde Valkas pagasta Saieta namam 

“Lugažu muiža”” izsludinātās vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa VI kārtā LAP 413. 
pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā" 1. rīcībai „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un 
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 2999, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 2478,52. Eiropas 
savienības finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 2230,67. Valkas novada domes 
līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir EUR 247,85 un neattiecināmo izmaksu (PVN 21%) 
segšanai ir EUR 520,48 (kopā EUR 768,33).  

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

 
41.§ 

Par līdzfinansējumu projektam „Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas  
Senioru korim „Dziesmu rota””  

_________________________________________________________________________ 
(J.PUTNIŅA) 

 
 2014.gada martā Valkas novada domē ir saņemts Valkas pilsētas biedrības „Valkas Dāmu klubs” 
ierosinājums ar lūgumu līdzfinansēt biedrības projektu „Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas Senioru korim 
„Dziesmu rota””  300,00 EUR apmērā. Projekts tiks iesniegts biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” 
izsludinātās vietējās attīstības startēģijas īstenošanas projektu konkursa VI kārtā – Lauku attīstības 
programmas 2007. – 2013. gadam 413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātes „Iekārtu, tehnikas , aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita 
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brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 4.rīcībai „Kultūras mantojuma 
saglabāšana un pilnveidošana”. 
 Paredzētais kopējais projekta budžets 3300,00 EUR no kurām attiecināmās izmaksas 3000,00 
EUR. Projekta ietvaros tiks iegādāti tautas tērpi Valkas pilsētas senioru korim „Dziesmu rota” – brunči, 
blūzes, jostas un saktas. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Atbalstīt Valkas pilsētas biedrības „Valkas Dāmu klubs” izstrādāto projekta iesniegumu „Tautas 
tērpu iegāde Valkas pilsētas Senioru korim „Dziesmu rota””, kas ir izstrādāts iesniegšanai LAP 
413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā" 4.rīcībai „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”. 
Kopējās projekta izmaksas 3300,00 EUR. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 3000,00 EUR, 
Eiropas Savienības līdzfinansējums 100% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. 

2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējums 300,00 EUR 
apmērā.  

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

42.§ 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabaliem un to turpmāko piekritību 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Valkas novada domē ir saņemta 2014.gada 18.februāra Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās 

nodaļas vēstule Nr.2-04/215 par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām par novada pašvaldības 
teritorijā esošajām fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām, 
ar klāt pievienotu datu atlasi – sarakstu. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto un ņemot vērā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 1.punktu, likuma „Par zemes 
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 3.pantu un 4.panta 3.daļu, Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 
20.pantu; likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16.panta 1.daļa atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J :  
 
1. Izbeigt sekojošu personu zemes lietošanas tiesības: 

1.1.  ***, p.k.***-***, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes gabalu Zvārtavas pagastā „***” ar kadastra 
apzīmējumu ***, platība 0.2ha, par kuru līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts izpirkuma 
līguma ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā gadījumā, ja līdz 
zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa; 

1.2. ***, p.k.***-*** un *** (mirusi), katrai uz ½ d.d. no zemes gabala uz pastāvīgā lietošanā piešķirto 
zemes gabalu Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 10.0ha; 

1.3. ***, p.k.***-***, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes gabalu Valkas pagastā „***”, kadastra 
apzīmējums ***, platība 2.1ha; 

1.4. ***, p.k. ***-*** uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes gabalu Ērģemes pagastā „***”, kadastra 
apzīmējums ***, platība 0.5ha; 

1.5. ***, p.k. ***-***, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes gabalu Valkas pagastā „***”, kadastra 
apzīmējums ***, platība 9.4ha; 

1.6. ***, p.k. ***-*** un ***,p.k.***-***, katram uz ½ d.d. no zemes gabala Vijciema pagastā „***”, 
kadastra apzīmējums ***, platība 4.9ha. 

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.1. , 1.2., 1.3. un 1.4.punktos minēto zemes gabala tiesiskais valdītājs ir Valkas 
novada dome. 

3. Ieskaitīt rezerves zemes fondā sekojošus zemes gabalus:  
3.1. Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 9.4ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies 
zemes gabalu uzmērot dabā un saglabājot zemes gabalam reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi; 
3.2. Vijciema pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, precizējot zemes gabala platību nekustamā 
īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā 3.3ha un saglabājot zemes gabalam reģistrēto 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi; 

4. Noslēgt nomas līgumu: 
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4.1.  ar *** par zemes gabalu Zvārtavas pagastā „***” ar kadastra apzīmējumu ***, platība 0.2ha, 
nosakot nomas līguma termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim. 

4.2.  ar *** un *** mantinieku (-iem) par ½ d.d. no zemes gabala Valkas pagastā „***”, kadastra 
apzīmējums ***, platība 10.0ha; 

4.3. ar *** par zemes gabalu Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 2.1ha; 
4.4. ar *** par zemes gabalu „***”, kadastra apzīmējums ***, precizējot zemes gabala platību 

nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā 0.2662ha. 
5. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5 % apmērā no Valsts zemes 

dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.  
6. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
 

43.§ 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

___________________________________________ 
(L.Engere) 

Pamatojoties uz 2013.gada 31.oktobra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 26.§), 
ar kuru tika apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valkā, Puškina ielā 8-1, 
atsavināšanas izsoles noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē un norēķiniem par 
atsavināmo objektu pieņemt 100% latus vai euro, kā arī apstiprināt izsoles objekta nosacīto cenu, 
2013.gada 18.decembrī plkst.10:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole. [..] 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un ņemot vērā 2013.gada 
18.decembrī notikušās izsoles rezultātus (protokols Nr.1), kā arī to, ka Edgars Skruodis saskaņā ar 
2013.gada 18.decembra Izziņu norēķiniem par izsolē iegūto īpašumu ir veicis maksājumu par objekta 
pirkumu kopsummā EUR 2346.32 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit seši eiro un 32 centi) apmērā, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkā, Puškina ielā 8-1, kadastra numurs 9401 900 1557, izsoles 

rezultātus par dzīvokli ar kopējo platību 45.3 m2, kas ir 453/1904 domājamā daļa no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes gabala 681 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0935, nosakot par izsoles 
uzvarētāju – ***, p.k. ***-***, kas izsolē nosolīja augstāko cenu:  EUR 2346.32 (divi tūkstoši trīs simti 
četrdesmit seši eiro un 32 centi). 

2. Noslēgt pirkuma līgumu ar *** par nekustamo īpašumu dzīvokļa Valkā, Puškina ielā 8-1, kadastra 
numurs 9401 900 1557, ar kopējo platību 45.3 m2, kas ir 453/1904 domājamā daļa no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes gabala 681 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0935. 

3. Uzdot Valkas novada domes juristei sagatavot šī lēmuma 2.punktā minēto zemes gabalu pirkuma 
līgumu. 

 
44.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu un nekustamā īpašuma Valkas pagastā „***” atsavināšanu 
___________________________________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Izskatot ***, p.k. ***-***, dzīvo Valkā, *** ielā ***, 2014.gada 25.februāra iesniegumu par nekustamā 
īpašuma „***”, Valkas pagastā atsavināšanu. [..] 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma „Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 
noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; atklāti vārdiski balsojot: PAR – 
12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt nomas līgumu ar *** par zemes gabalu Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 

0.688ha, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim. 
2. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „***”, kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā, 

kadastra apzīmējums ***, platība 0.0688ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot 
dabā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par 
brīvu cenu. 

3. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda. 
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4. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā 
īpašuma novērtēšanu. 

45.§ 
Par Ērģemes parka nodošanu ilgtermiņa apsaimniekošanā biedrībai 

 „Biedrība Ērģemes bruņinieku pils” 
_____________________________________________________________ 

(J.Krams) 
 

Dome izskata biedrības „Biedrība Ērģemes bruņinieku pils” iesniegumu par Ērģemes parka nodošanu 
patapinājumā sakarā ar atbalsta projekta realizāciju par gājēju takas ierīkošanu šajā teritorijā.  

Biedrība „Biedrība Ērģemes bruņinieku pils”, piesaistot starptautisko fondu finanšu līdzekļus, jau 
vairākus gadus sekmīgi veic Ērģemes pilsdrupu konservācijas, renovācijas un pieguļošo teritoriju 
labiekārtošanas darbus. Biedrības patapinājumā jau ir nodota Ērģemes pilsdrupu kompleksa teritorija 
4,87ha kopplatībā, kadastra Nr. 9452 008 0360. Līguma darbības laiks – 2032.gada 31.decembris.    

Biedrībai „Biedrība Ērģemes bruņinieku pils” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss 
(05.04.2012. lēmums Nr.8.14-6/27984), līdz ar to uz biedrību attiecas likuma „Par valsts un pašvaldību 
finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrajā daļā noteiktais izņēmumus, uz kuru 
neattiecas aizliegums nodot pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā (41.punkts: ja pašvaldība savu 
mantu  nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai). 

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, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt zemes patapinājuma līgumu ar biedrību „Biedrība Ērģemes bruņinieku pils” par zemesgabala  

”Ērģemes parks”, kas atrodas  Ērģemes pagastā, Valkas novadā, 6,78ha kopplatībā ar kadastra Nr. 
9452 008 0334, nodošanu bezmaksas lietošanā teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai uz laiku 
līdz 2032.gada 31.decembrim. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 

 
46.§ 

Par Valkas novada domes priekšsēdētāja tālruņu sarunu limitu un dienesta automašīnu 
____________________________________________________________________________ 

(A.Cekuls) 
 

Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Valkas novada dome 2013.gada 20.jūnijā pieņēma lēmumu „Par Valkas novada domes priekšsēdētāja 

tālruņu sarunu limitu un dienesta automašīnu” (protokols Nr.9, 4.§), kas tika grozīts ar 2013.gada 
26.septembra  sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 7.§). Sakarā ar to, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības 
likumam vienīgais maksāšanas līdzeklis ir eiro, kā arī ņemot vērā, ka domes priekšsēdētāja lietošanā ir 
nodots cits transportlīdzeklis – Audi A6 ar valsts reģ. Nr.JL 3813, ir nepieciešams pieņemt jaunu lēmumu. 
Ar 2014.gada 17.marta aktu ir noteikta iepriekšminētā transportlīdzekļa dīzeļdegvielas patēriņa normu 
100km nobraukumam – 8,6 litri.         

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu un Euro ieviešanas kārtības 
likuma 3.pantu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noteikt Valkas novada domes priekšsēdētājam limitu tālruņu sarunām mēnesī sekojošā apmērā: 

1.1.  analogajam telefona pieslēgumam ar numuru 64722234 (tehnisku iemeslu dēļ telefona numurs 
var mainīties) – EUR 15; 

1.2.  mobilajam pieslēgumam ar telefona numuru 26555955 – EUR 45. 
2. Gadījumā, ja pārsniegts noteiktais limits tālruņu sarunām ceturksnī darba pienākumu pildīšanai, 

priekšsēdētājam jāsniedz paskaidrojums Valkas novada domei, kura pieņem lēmumu par tālruņu 
sarunu izmaksu akceptēšanu. Ja Valkas novada dome neakceptē tālruņu sarunu izmaksas, 
priekšsēdētājam pārsniegtā sarunu izmaksas summa jāiemaksā grāmatvedības un finanšu nodaļā  5 
dienu laikā pēc Valkas novada domes lēmuma pieņemšanas vai jāiesniedz grāmatvedības un finanšu 
nodaļā  iesniegums ar lūgumu ieturēt pārtērēto limitu no darba algas. Priekšsēdētājam ir tiesības 
apmaksāt ceturksnī pārsniegtos tālruņu limitus bez paskaidrojuma sniegšanas Valkas novada domei. 
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3. Uzdot domes iekšējā audita speciālistam līdz katra mēneša 25.datumam informēt priekšsēdētāju par 
priekšsēdētāja iepriekšējā mēneša tālruņu sarunu izmaksām, kā arī informēt, ja pārsniegts sarunu 
limits ceturksnī. 

4. Nodot Valkas novada domes priekšsēdētājam automašīnu Audi A6 ar valsts reģ. Nr.JL 3813 darba 
pienākumu veikšanai.  

5. Noteikt automašīnai Audi A6 ar valsts reģ. Nr.JL 3813 vidējo degvielas patēriņu (dīzeļdegviela) ziemā 
un vasarā  8,6litri/100km un nobraukuma limitu 3000km mēnesī (9000km ceturksnī). 

6. Noteikt, ka kontroli par nobraukto kilometru daudzumu un iztērēto degvielu atbilstoši ceļazīmēm veic 
par transporta izmantošanu atbildīgā amatpersona. 

7. Darba operativitātes nodrošināšanai noteikt automašīnas stāvvietu ārpus darba laika – „Rubeņi”, 
Valkas pagastā, Valkas novadā, bet priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā – Valkas novada domes 
valdījumā esošajās garāžās. 

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2013.gada 20.jūnija lēmums „Par Valkas novada 
domes priekšsēdētāja tālruņu sarunu limitu un dienesta automašīnu” (protokols Nr.9,4.§). 

9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

47.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “***”  

________________________________________________________________________ 
(D.Zalužinska) 

 
Valkas novada domē 2014.gada 18.martā ir saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr.409) no 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā SIA) “***” par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 
piemērošanu nekustamajiem īpašumiem Valkā, *** ielā ***; *** ielā ***; *** ielā ***; un *** ielā ***, 
pamatojoties uz Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” (turpmāk – Noteikumi) 14.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. [..] 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 3.daļu, LR likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta 2.daļas 4.punktu un Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” 14. punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti 
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
   

1. Piemērot SIA “***” nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25% apmērā par nekustamajiem īpašumiem 
Valkā: *** ielā ***, (kadastra Nr. ***), *** ielā *** (kadastra Nr. ***), *** ielā *** (kadastra Nr.  ***) un *** 
ielā *** (kadastra Nr. ***). 

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