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SĒDES  DARBA  KĀRTĪBA 

 
 
2015.gada 29.janvārī         Nr. 2 
Sēde sasaukta pulksten 10.00, Semināra ielā 9, Valkā. 
 
DARBA KĀRTĪBA: 
 
1. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 

“Valkas novada domes 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu. 
2. Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu. 
3. Atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās. 
4. Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada 

pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta. 
5. Par dabas resursu nodokļa izlietošanu. 
6. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2015.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem. 
7. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets” apstiprināšanu. 
8. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets” apstiprināšanu. 
9. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Valkas novada domes 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” 

apstiprināšanu. 
10. Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai. 
11. Par siltumtrašu atzaru nomu no SIA „Valkas Namsaimnieks”. 
12. Par dāvinājuma – dzīvokļa īpašuma “Māja Nr.20” – 8, Valkas pagastā pieņemšanu. 
13. Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšana. 
14. Valkas ģimnāzijas nolikuma apstiprināšana. 
15. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2015.gada 

1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam. 
16. Par zemes starpgabala izveidošanu, savstarpējā nomas līguma noslēgšanu un zemes gabalu maiņas 

iespējām. 
17. Par apbūvēta zemes gabala Ērģemē, “Sprīdīši” atsavināšanas procedūras uzsākšanu. 
18. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana. 
19. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
20. Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabaliem Valkā, Raiņa ielā 14A un Rīgas ielā 6. 
21. Par Mierkalna tautas nama vadītāja iecelšanu. 
22.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, 2.kārta” 

realizācijai. 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  V.A.Krauklis 
        

1.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 

“Valkas novada domes 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu 
___________________________________________________________________ 

(I.Markova) 
 

Izskatot saistošo noteikumu  „Grozījumi 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Valkas 
novada domes 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams 
veikt grozījumus  saistošajos noteikumos Nr.10. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, 
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols 
Nr.1, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 



deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET -nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 

„Valkas novada domes 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Valkas 

novada domes 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”” trīs dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

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

 

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

2015.gada 29.janvārī                         Nr.1 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.2,1.§) 

 
Grozījumi 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.10  

„Valkas novada domes 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” 
 

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

budžetiem” 30.pantu 
 

 Naudas līdzekļu atlikums uz gada 
sākumu 

27147   

  EUR   
Klasifi-
kācijas 
kods 

Rādītāji Apstiprinā-
tais   gada  
plāns 

decembra 
grozījumi 

Apstiprinā-
tais   gada  
plāns ar 
decembra 
grozījumiem 

A B    
 Ieņēmumi 0 31958 46611 
     
     

18.0.0.0. Valsts budžeta transferi  0 13993 
18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 
19.0.0.0. Pašvaldību budžeta transferti  0 660 
19.1.0.0 Pašvaldību budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 31958 31958 
23.3.0.0. Procentu ieņēmumi par ziedojumu un dāvinājumu 

budžeta līdzekļu depozītā vai kontu atlikumiem 
0  

23.4.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām 
personām 

24566 24566 

23.5.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām 
personām 

7392 7392 

   0  
   0  
  Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām  
27147 15023 56163 

01.0.0.0. Vispārējie valdības dienesti 598 6662 7260 
03.0.0.0. Sabiedriskā kārtība un drošība  13993 13993 
04.0.0.0. Ekonomiskā darbība 21343 -21343 0 
06.0.0.0. Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
566 349 915 

08.0.0.0. Atpūta, kultūra, reliģija 4483 27360 31843 
09.0.0.0. Izglītība 157 1915 2072 



10.0.0.0. Sociālā aizsardzība  80 80 

  Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām  

27147 28471 56163 

2000 Preces un pakalpojumi  4710 33830 39085 
2100 Mācību,darba un dienesta 

komandējumi 
 545 545 

2200 Pakalpojumi 3790 32948 36738 
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs  
920 882 1802 

5000 Pamatkapitāla veidošana 22437 -5363 17074 
5200 Pamatlīdzekļi 22437 -5363 17074 
6000 Sociālie pabalsti 0 0  
6300 Sociālie pabalsti natūrā  0  
8000 Dažādi izdevumi  4 4 
8100 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām  4 4 

F200100
00 

Naudas līdzekļu atlikums uz gada 
beigām 

0 17595 17595 

 

2.§ 
Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu  

_____________________________________________________________________ 
(V.A.Krauklis, A.Sjademe, V.Šaicāns, I.Grandava, V.Zariņš, I.Noviks, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne) 

 
Sagatavojot Valkas novada pašvaldības budžetu, tika izstrādāti priekšlikumi izmaiņām amatu 

sarakstos. Sagatavojot izmaiņas amatu sarakstos tika ņemti vērā Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta 
noteikumi Nr. 665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, kas 
nosaka, ka no 2015.gada 1.janvāra mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 360 euro, bet 
minimālā stundas tarifa likme - 2,166 euro. Ņemot vērā izmaiņas minimālās algas apmērā un lai radītu 
līdzvērtīgus darba samaksas nosacījumus visiem Valkas novada pašvaldības darbiniekiem, ir sagatavoti 
priekšlikumi noteikt vidēji par 5% mazāku algas likmes samazinājumu attiecībā pret algas likmi. 

Vienlaicīgi ir veiktas atsevišķas izmaiņas amatu sarakstos. Gadījumos, kad apstiprinātajā amatu 
sarakstā atšķirībā no iepriekš spēkā esošā amatu saraksta kāds no amatiem netiek iekļauts, uzskatāms, 
ka minētais amats ir likvidēts. Tā kā jau 2014.gadā vairāk kārt ir veiktas izmaiņas amatu sarakstos, tad 
šobrīd lietderīgāk ir apstiprināt jaunus amatu sarakstus. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, 
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols 
Nr.1, 2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - 4 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns), ATTURAS – 1 deputāts (M.Kreilis), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstus, darba algu likmes un 

darba algu likmes ar samazinājumu uz nenoteiktu laiku pēc pievienotā saraksta (1.- 69.pielikums). 
2. Uzdot Valkas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem nepieciešamības gadījumā veikt darbinieku darba 

līgumos grozījumus vai izbeigt darba tiesiskās attiecības. 
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātās algu likmes tiek piemērotas ar 2015.gada 1.janvāri. 
4. Noteikt, ka gadījumā, ja šī lēmuma 1.punktā apstiprināto amatu sarakstu un/vai darba algu likmju 

rezultātā samazinās darbinieka darba alga, darbiniekam jāizmaksā darba līgumā noteiktā darba 
samaksa līdz Darba likumā noteiktajā kārtībā tiek izdarītas izmaiņas darba līgumos. 

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2014.gada 
27.janvāra lēmumu „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu 
apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§). 

6. Iestāžu vadītājiem, kuru vadītajās iestādēs kārto personāllietas, līdz 2015.gada 13.februārim iesniegt 
apstiprinātus amatu sarakstus ar personālijām. 

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

 
3.§ 

Atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās 
_______________________________________________________ 

(I.Grandava) 
 

Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas 2015.gada 19.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) un vadoties no 



Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 12.punkta, Republikas pilsētas domes un 
novada domes deputāta statusa likuma, 14.panta 5.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, 
S.Pilskalne, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – 4 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noteikt atlīdzību Valkas novada domes deputātiem par deputāta pienākumu pildīšanu EUR 6,50 (seši 

euro un 50 centi) par vienu nostrādāto darba stundu. 
2. Noteikt atlīdzību komisiju locekļiem par darbu komisijās EUR 6,50 (seši euro un 50 centi) par vienu 

nostrādāto darba stundu. 
3. Noteikt atlīdzību komisiju locekļiem, kuri vienlaicīgi veic komisijas sekretāra (protokolista) pienākumus, 

par darbu komisijās EUR 7,- (septiņi euro) par vienu nostrādāto darba stundu. 
4. Noteikt, ka šī lēmuma 1.-3.punktā apstiprinātā atlīdzība tiek piemērota ar 2015.gada 1.janvāri. 
5. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2014.gada 27.marta lēmumu „Atlīdzība par deputātu 

pienākumu pildīšanu un darbu komisijās” (protokols Nr.4, 24.§). 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.        

4.§ 
Par nevalstiskajām organizācijām piešķirtajiem  

finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta  
________________________________________________________________ 

(I.Markova, V.Šaicāns) 
 

Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetā ir paredzēti līdzekļi nevalstiskajām organizācijām. 
Ņemot vērā to, ka nevalstiskās organizācijas nav Valkas novada domes pakļautībā, bet dod nozīmīgu 
ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju labklājībā, nepieciešams atsevišķs lēmums par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, 
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols 
Nr.1., 4.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Piešķirt no Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta EUR 53792,00 (piecdesmit trīs 

tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi euro) nevalstiskajām organizācijām saskaņā ar pielikumā 
pievienoto sadalījumu. 

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

Pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.2,4.§) 

 
Nevalstiskām organizācijām un biedrībām paredzētie līdzekļi no  

Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžeta 

Nr.p. 
k. 

Iestādes nosaukums Mērķis 
Piešķirtais 

finansējums 
(EUR) 

1. 
Latvijas nedzirdīgo savienības 
Smiltenes reģionālā biedrība uzturēšanas izdevumi 100 

2. Valkas Dāmu klubs konkursu organizēšana 650 

3. 
Latvijas Sarkanā Krusta 
Valkas komiteja uzturēšanas izdevumi 3737 

4. 
Biedrība "Atbalsts cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām" 

uzturēšanas izdevumi 
pēc piestādītā rēķina 700 

5. 
Biedrība "Atbalsts Valkas 
ģimenēm" uzturēšanas izdevumi 3000 

6. 
Valkas - Lugažu evaņģēliskās 
luteriskā draudze svētbrīžu sagatavošana 375 



7. 
Valkas pensionāru klubiņš 
"Zelta rudens" pasākumiem 640 

8. 
Latvijas Diabētu asociācija 
Valkas nodaļa uzturēšanas izdevumi 250 

9. Florbola klubs "Valka" jaunieši uzturēšanas izdevumi 

4200 10. 
Florbola klubs "Valka" 
pieaugušie darbības nodrošināšanai 

11. Kristīgais b/d "Gaismiņa" uzturēšanas izdevumi 2800 
12. VBK "Lotos" (badmintons) uzturēšanas izdevumi 700 

13. Futbola klubs  uzturēšanas izdevumi 4000 

14. Futbola klubs "Valka Junior" uzturēšanas izdevumi 1000 

15. BMX darbības nodrošināšanai 1000 
16. Latvijas-Igaunijas institūts uzturēšanas izdevumi 14978 

17. 

Valkas novada apvienība 
cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām "Kastanis" uzturēšanas izdevumi 1462 

18. Volejbola klubs "Valka" uzturēšanas izdevumi 5000 

19. 
Latvijas politiski represēto 
apvienība darbības nodrošināšanai 700 

20. Studija JOY uzturēšanas izdevumi 750 
21. SOS Sāra pasākumiem  pēc rēķina 430 
22. Sporta biedrība "Dārta" uzturēšanas izdevumi 800 
23. Motoklubs "Valkas vanagi" uzturēšanas izdevumi 700 

24. 
Valkas Vissvētās Dievmātes 
Iverskas Pareizticīgo draudze uzturēšanas izdevumi 200 

25. 
Ziemeļvidzemes volejbola 
skola līdzmaksājums 3420 

26. Biedrība"Ugunspuķe" 
pasākumu 
organizēšanai 250 

27. 
Latvijas invalīdu integrācijas 
veicināšanas asociācija(Klots) darbības nodrošināšanai 1500 

28. 
Kārķu evaņģēliski luteriskā 
draudze 

pasākuma 
organizēšanai 150 

29. Jauniešu orķestris Livonija uzturēšanas izdevumi 300 
  Kopā   53792 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                  V.A.Krauklis 

5.§ 
Par dabas resursu nodokļa izlietošanu 

_____________________________________ 
(I.Markova) 

 
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 29.panta 1.daļu pašvaldības vides aizsardzības speciālā 

budžeta līdzekļi un pašvaldības izveidotā vides aizsardzības fonda līdzekļi izmantojami tikai tādu 
pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ar izglītību un 
audzināšanu vides aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un 
aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu, 
atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, vides aizsardzības iestāžu un 
sabiedrisko vides inspektoru veiktspējas stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu 
pārvaldību. Pašvaldība vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus vai pašvaldības izveidotā vides 
aizsardzības fonda līdzekļus var izmantot arī kā kompensāciju atkritumu poligona ietekmes zonā 
dzīvojošajiem iedzīvotājiem. 

   Lai 2015.gadā veiktu ar vides aizsardzību un atjaunošanu saistītas aktivitātes Valkas novadā, kuras 
finansējamas no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, nepieciešams lemt par dabas resursu nodokļa 
izlietošanu. Paredzēts, ka dabas resursu nodoklis tiks izmantots sekojošiem mērķiem: Meža dienu 
pasākumu norisei Valkas novadā, maksai par atkritumu izvešanu, koku, daudzgadīgo stādījumu 
atjaunošanai un puķu stādu iegādei, BIO pārvietojamo  tualešu iegādei, vides sakārtošanai (Valkas 
pilsētas rotaļu laukuma žoga atjaunošana, Valkas pilsētas liepu vainagu veidošana, Infopaviljona un 
mežinieku mājas apkārtnes, represēto piemiņas vietas sakopšana Kārķu pagastā, slūžu remonts 
Ērģemes pagastā), automašīnas iegādei notekūdeņu savākšanai, strūklakas ierīkošanai un gulbju mītnes 
uzstādīšanai Valkas pilsētas dīķī. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, 
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols 



Nr.1., 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu un 
Dabas resursu nodokļa likuma 29.panta 1.daļu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti 
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Piešķirt Meža dienu pasākumu norisei Valkas novadā, maksai par atkritumu izvešanu, koku, 

daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai un puķu stādu iegādei, BIO pārvietojamo tualešu iegādei, vides 
sakārtošanai (Valkas pilsētas rotaļu laukuma žoga atjaunošana, Valkas pilsētas liepu vainagu 
veidošana, Infopaviljona un mežinieku mājas apkārtnes, represēto piemiņas vietas sakopšana Kārķu 
pagastā, slūžu remonts Ērģemes pagastā), automašīnas iegādei notekūdeņu savākšanai, strūklakas 
ierīkošanai un gulbju mītnes uzstādīšanai Valkas pilsētas dīķī. 

2. Kopā visiem pasākumiem izlietot EUR 63 378.- (sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi 
euro). 

3. Lēmuma 1.punktā minēto darbu veikšanai finansējumu ņemt no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētā     

 
6.§ 

Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2015.gada 
izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem  

_______________________________________________ 
(I.Markova) 

 
Valkas novada dome izskata Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietnieces Ivetas Markovas 

iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes un viena izglītojamā 
izmaksas mēnesī, lai veiktu savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 
Aprēķini veikti atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem”. 
Ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras 

un sporta komitejas 2015.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 6.§) un vadoties no Ministru 
kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini 
par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti 
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem atbilstoši Ministru 

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

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

3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa. 
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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



 

Valkas novada domes  
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TĀMES SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAKALPOJUMIEM  

(pēc 2014.gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem) 
 

Koda nosaukums 

kods 
PII 

Pasaciņa 
Valkas 
ģimnāzija 

Valkas 
pamatskola 

Ozolu 
pamatskola 

Vijciema 
pamatskola 

Kārķu 
pamatskola 

Ērģemes 
pamatskola 

J.Cimzes 
mūzikas 

skola 

Valkas 
mākslas 

skola 

Bērnu 
jauniešu 

centrs "Mice" 
(pirmskola) 

Atalgojums 1100 157482 88590 83635 23371 41549 44619 61082 44336,42 31321 5429 
Darba samaksa 
pamatdarbiniekiem 11191 57723 88590 83635 19 930 35825 41785 42622 30119 31321 5429 

Darba samaksa pedagogiem  11192 97556                   

Darba samaksa pedagogiem 
no pašvaldības budžeta 11192B       3 441 5725 2833 16651 14217     

Darba samaksa 5.,6.gad. 
pedagogiem no pašvaldības 
budžeta 11193B 2203           1810       

Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas un kompensācijas 1200 46928 23862 23688 6139,93 11731 11782 16777 11883 8360 1352 

Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas pamatdarbā 12101 18729 23862 23688 5 312 10234 11056 11405 7780 8360   

Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas pedagogiem  12102 28199                 1352 
Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas pedagogiem no 
pašvaldības budžeta         828 1497 727 4945 4104     
Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 5.,6.gad.  
pedagogiem  12103             427       

Pakalpojumi 2000 45639 67240 75873 15313 27934 25497 30815 27536 10431 1916 
Komandējumi un dienesta 
braucieni 2100 108 230 304 21 22 397 37 397 144   
Pakalpojumi 2200 35706 53557 48896 7644 14866 15054 12351 23172 8084 1350 
Pasta, telefona un sakaru 
pakalpojumi 2210 947 2824 1823 1 219 336 751 1109 620 279   

Izdevumi par komunālajiem 2220 27550 33610 40790 3574 8280 8351 5960 7972 6778 1300 



pakalpojumiem 

Izdevumi par apkuri 2221 21125 24542 29240 150       5952 4831 1000 
Izdevumi par ūdeni un 
kanalizāciju 2222 2391 1565 1299         339 308 100 

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 4034 7503 10251 3 424 8280 8351 5960 1681 1639 200 

Iestādes administratīvie 
izdevumi un ar iestādes 
darbības nodrošināšanu 
saistītie izdevumi 2230 1154 2471 2321 1 458 2019 1485 1083 3274,76 464 20 
Remontdarbi un iestāžu 
uzturēšanas pakalpojumi 2240 2949 14652 3898 1 393 4158 4467 4199 11222,7 563,01 30 
Informācijas sistēmas 
uzturēšana 2250         73           
Īres un nomas maksas 2260     64         83     

Krājumi, materiāli, 
energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs  2300 9825 13046 26355 7411 13046 10046 18427,63 3966,94 2202,7 566 
Biroja preces un inventārs 2310 3694 8003 5706 2836 2730 3677 3013,63 2934,94 567,7 11 

Kurināmais 2321 76     1 086 5395 1495 8085       
Zāles, medicīniskās ierīces, 
medicīniskie instrumenti 2340 102 383 249   33   14       

Kārtējie remontu un iestāžu 
uzturēšanas materiāli 2350 5953 3910 10305 2 266 3464 4119 6433 498 392 170 

Mācību līdzekļi un materiāli 2370   750 10095 1 223 1424 755 882 534 1243 385 

Izdevumi periodikas iegādei 2400   407 318 237             

Bibliotēku krājumi 5233   2071 2749 486 339 55 234       

Izdevumi kopā   250 049 181 763 185 946 45 310 81 554 81 953 108 909 83 756 50 112 8 697 
Kopā Valkas novada 
budžeta finansējums   250 049 181 763 185 946 45 310 81 554 81 953 108 909 83 756 50 112 8 697 

            

Izglītojamo skaits uz 01.01.2015. 196 222 401 50 69 59 91 128 229 13 

Gada izmaksas uz 1 izglītojamo EUR 1275,76 818,75 463,70 906,20 1181,94 1389,03 1196,80 654,34 218,83 668,99 

Mēneša izmaksas uz 1  izglītojamo EUR 106,31 68,23 38,64 75,52 98,49 115,75 99,73 72,70 24,31 55,75 
 
                                                 Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)      V.A.Krauklis



                                                   

7.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.2  

„Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets” apstiprināšanu  
_______________________________________________ 

(I.Markova, V.Šaicāns) 
 
Dome izskata saistošo noteikumu  „Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets” projektu. 
Ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 2015.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, S.Pilskalne, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, 
V.Šaicāns), ATTURAS – 1 deputāts (M.Kreilis), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets”” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.2 „Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets” triju dienu laikā rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 
3. Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi 

pieejami Valkas novada domes ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā. 
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 

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

 
2015.gada 29.janvārī                                    Nr.2 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.2,7.§) 

 

 “Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets” 
 
 

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

30.pantu 
 

 
 

 

1. Apstiprināt 2015.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes 
(1.pielikums). 

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

 



 

 



 

 

 

 

 
 
 



2.pielikums 
         pie Valkas novada domes 

         2015.gada 29.janvāra 
         Saistošiem noteikumiem Nr.2 

     
 

Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.2 „ Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets” 

 
Valkas novada ekonomiskā situācija 

 
Valkas novads ir viens no 110 Latvijas Republikas administratīvajiem novadiem un tas izveidots 

2009.gada 1.jūlijā. Novada platība ir 906,8 km², iedzīvotāju skaits uz 2015.gada 1.janvāri ir 9734, blīvums – 
10,7 cilvēki./km².     

Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, vēsturiskā Vidzemes reģionā. Novadu 
veido Valkas pilsēta un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastu teritorijas. Novada 
administratīvais centrs ir Valkas pilsēta. 

Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes, Smiltenes, Strenču, Burtnieku un Naukšēnu novadiem. 
Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku ir apmēram 75 km, no tiem aptuveni trešdaļa ir pa Gaujas upi. 

Valkas novads atrodas 170 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 50 km attālumā no 
nacionālās nozīmes attīstības centra Valmieras, robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu un atrodas 90 km 
attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas Igaunijā.  

Novadu šķērso valsts nozīmes galvenais autoceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts reģionālie autoceļi 
Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, dzelzceļš Rīga – Tallina, kas sekmē Valkas novada un citu 
reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.  

Liela daļa Valkas novada teritorijas ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un Aizsargājamo 
ainavu apvidū „Ziemeļgauja” (NATURA 2000). 

Valkas novads ir vieta, kur ir labvēlīga vide daudznozaru uzņēmējdarbības attīstībai. 62 % teritorijas 
aizņem meži un novadā veiksmīgi darbojas vairāki mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmumi. Lielākie 
uzņēmumi Valkas pilsētā ir putu polietilēna izstrādājumi un burbuļplēves ražošana (SIA „PEPI RER”), auto 
rezerves daļu ražošana (SIA „efn NORD”), kūdras ieguve, mazo HES būvniecība, meliorācijas darbu 
pakalpojumi (SIA „Valkas Meliorācija”), metālapstrāde (SIA „Akords – 3”, SIA „Valkas MD”), šūšana (SIA 
„Elēģija Vīle”, SIA „SG Valka”,SIA SPE), pārtikas ražošana (gaļas produkcija – SIA „Servilat”), maizes un 
konditorijas izstrādājumu ražošana, kokapstrāde (SIA „Prestižs”, SIA „Valkas meliorācija”, SIA „Valkas Meži”, 
koka guļbūvju ražošana – SIA „Alfa Log Houses”), būvniecība (SIA „Valkas Būvnieks”, SIA „MJ Eirobūve”, SIA 
„Indrāni V”), siltuma un elektrības ražošana (biomasas koģenerācijas spēkstacija – SIA „Enefit Power & Heat 
Valka”), degvielas mazumtirdzniecība . 

  Visās 5 pagastu teritorijās galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība (graudkopība, 
kartupeļu audzēšana, lopkopība – galvenokārt piena lopkopība), mežizstrāde un kokapstrāde. Lielākie 
uzņēmumi lauku teritorijās ir: Ērģemes pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi Z/S „Dambīši”, Z/S „Lejasciņi”, 
Kārķu pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi Z/S „Auri”, Z/S „Jasmīni” (brieži un savvaļas govis), Vijciema 
pagastā – SIA „Cellīši un Partneri” (kokapstrāde), Z/S „Piekalnes”, KS „Vijupe” (lauksaimniecības  uzņēmumi), 
Valkas pagastā – SIA „Vārpas 1” (kokapstrāde), SIA „Valdro Agro”, Z/S „Kalnieši” (lauksaimniecības 
uzņēmumi), Zvārtavas pagastā – Z/S „Avoti”. 
 
Valkas novada sociālā situācija 

Kopējais iedzīvotāju skaits Valkas novadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 
01.01.2015. – 9734 iedzīvotāji, no tiem: 

Valkas pilsētā – 5637 
Ērģemes pagastā – 906 
Kārķu pagastā – 695 
Valkas pagastā – 1356 
Vijciema pagastā – 712 
Zvārtavas pagastā – 428 

 
Novadā līdz darbaspēju vecumam ir 1212 personas, darbaspēju vecumā 6233 personas un pēc 

darbaspēju vecuma 2336 personas. 
Faktiskais iedzīvotāju skaits novadā ir mazāks, jo iedzīvotāji ekonomisku apstākļu dēļ meklē darbu 

gan ārvalstīs, gan galvaspilsētā. Nestabilā ekonomiskā un sociālā situācija, augstais bezdarbs un salīdzinoši 
zemais atalgojums kavē iedzīvotāju atgriešanos novadā. 

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2014.gada 
31.decembrī bija 8,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Zemākais bezdarba līmenis reģistrēts Rīgā 
– 4,9%, Vidzemes reģionā – 9,9%, Valkas novadā – 9,7%  
Bezdarbnieku skaita sadalījums Valkas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem: 



 
Valkas pilsētā 257 cilvēki; 
Ērģemes pagastā 46 cilvēki; 
Kārķu pagastā 46 cilvēki; 
Valkas pagastā 93 cilvēki; 
Vijciema pagastā 27 cilvēki; 
Zvārtavas pagastā 33 cilvēki. 
Kopā 502 cilvēki.  

Valkas novadā joprojām ir salīdzinoši augsts bezdarba rādītājs un sociālās spriedzes mazināšanai 
pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus. 2014.gadā novadā tika realizēts aktīvās 
nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Šajā nodarbinātības pasākumā 2014.gadā 
Valkas novadā tika pieteiktas un iedalītas 25 darba vietas, kopumā 105  pretendentiem, (ik pa 4 mēnešiem) 
no tiem tika nodarbināti 80 bezdarbnieki, 25 bezdarbnieki pārtrauca dalību pasākumā. 

Sociāli ekonomiskā situācija 2014.gadā Valkas novadā ir nedaudz uzlabojusies, ko pierāda trūcīgo 
personu skaita samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kā arī mazāks testēto sociālo pabalstu 
saņēmušo personu skaits. Saskaņā ar Valkas novada Sociālā dienesta datiem 2011.gadā trūcīgas personas 
statuss bija piešķirts 1917 personām, 2012.gadā 1669 personai, 2013.gadā 1258 personām,2014.gadā 1128 
personām.. Sociālajos pabalstos 2011.gadā tika izmaksāti 316754 lati (450700 eiro), 2012.gada 11 mēnešos 
250877 lati (356965), 2013.gadā 205697 lati (292680 eiro), 2014.gadā 166524 eiro. Samazinājies ir pabalsta 
garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai saņēmēju skaits no 905 personām 2011.gadā, 782 personām 
2012.gadā , 535 personām 2013.gadā uz 401 personu 2014.gadā. Savukārt pieaug to cilvēku skaits, kuriem ir 
nepieciešams pabalsts veselības aprūpei un aprūpes pakalpojums, vai nu mājās, vai institūcijā. 

 Sociālie pakalpojumi 2014.gadā kopā tika nodrošināti 169 personām, tajā skaitā: 
54 invalīdiem, 24 bērnam, 76 pensionāriem un 15 personām darbaspēju vecumā. 
Naktspatversmi izmantojušas 6 personas; 
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti 106 personām, tajā skaitā 
8 bērniem; 
 

Valkas novada uzdevumi saimnieciskajam gadam un nākamajiem diviem gadiem. 
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013 - 2037. gadam vīzija ir, ka Valkas novads ir 

cilvēkiem radīta labvēlīga, tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu infrastruktūru uzņēmējdarbībai un 
dzīvošanai Ziemeļvidzemē.  

Pašvaldība turpina darbu pie infrastruktūras izbūves un sakārtošanas, lai vide būtu pievilcīga gan 
uzņēmējdarbībai, gan cilvēku dzīvošanai. 2014.gadā Valkas novadā pašvaldības ieviestajos Eiropas 
Savienības līdzfinansētos projektos ir veikti darbi kopsummā par  EUR 2410803,-. 

Valkas novada dome 2014.gadā ir strādājusi pie 3 Eiropas Reģionālās attīstības fonda,  2 ES 
Kohēzijas fonda, un  6 Lauku Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (LEADER), 4 Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta, 2 Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas, 1 Igaunijas-Latvijas 
pārrobežu sadarbības programmas un vairākiem citu programmu līdzfinansētiem projektiem. 
  Daudz paveikts ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanas jomā. 2014.gadā Valkā 
pārbūvēja un no jauna izbūvēja 1274.9 m ūdensapgādes tīklus un 1235.8 m kanalizācijas tīklus, kā arī izbūvēja 
2 kanalizācijas sūkņu stacijas. 

Ērģemē pārbūvēja un izbūvēja jaunus 2939.9 m ūdensapgādes tīklus un 2009.6 m kanalizācijas tīklu, 
kā arī izbūvēja 3 kanalizācijas sūkņu stacijas. Tika pārbūvēts artēziskais urbums "Skola". Kārķos izbūvēja 
jaunus un pārbūvēja esošos 1319.3 m ūdensapgādes tīklus un 728.9 m kanalizācijas tīklus, tika pārbūvētas 2 
esošās kanalizācijas sūkņu stacijas un  notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.  

Valkas novadā 2014.gadā tika izbūvētas 5 jaunas un pārbūvētas 2 esošās kanalizācijas sūkņu 
stacijas. Tika pārbūvētas esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 1 kompl. Tika izbūvēti un pārbūvēti 5534.1 m 
ūdensapgādes tīkli. Izbūvēti un pārbūvēti - 3974.3 m kanalizācijas tīkli. 
Valkā 2015.gadā tiks izbūvēti 1.200 m ūdensvada un, visticamāk, tiks pārbūvēti 450 m ūdensvada un 200 m 
kanalizācijas tīklu. Valkas novadā 2015.gadā tiks izbūvēti 1.650 m ūdensvada un 200 m kanalizācijas tīkli. 

2015.gadā pašvaldība gatavosies ES fondu nākošajam 2014. – 2020. gada programmēšanas 
periodam, strādās pie projektu iesniegumu izstrādes, lai iesniegtu ES programmēšanas perioda 2014. -
2020.gadam izsludinātajos struktūrfondu un citu finanšu instrumentu programmās (Centrālbaltijas, Igaunijas - 
Latvijas pārrobežu sadarbības programmās, LEADER u.c.).2015.gadā tiks izstrādāta jaunā Valkas novada 
attīstības programma 2015.- 2022.gadam un jauns Teritorijas plānojums. 

2015.gads noteikti būs 2014.gadā daudzu iesākto darbu turpinājums. Pašvaldība turpinās investēt 
izglītības jomā - gan infrastruktūras ziņā, gan atbalstot skolu iniciatīvas, kas attiecas tieši uz mācību darba 
uzlabošanu. Turpināsim ieguldīt līdzekļus sporta, kultūras, sociālajā un komunālajā sfērā. 

Plānots Valkas centra pārveides projekts, Pedeles upes tālāka tīrīšana, dabas takas izveide līdz pat 
Zāģezeram, Varžupītes tīrīšana, tās krastu, kā arī Meža ielas sakārtošana, ēku siltināšanas projekti.  

Strādāsim daudz pie uzņēmējdarbības atbalsta un jaunu ražotņu izveides un darba vietu radīšanas. 
Šogad būs vēl daudz vairāk interesantu notikumu kultūrā un izglītībā. 

Šajā gadā kaut pavisam nedaudz, tomēr uzlabosies visu Valkas novada domes darbinieku materiālais 
stāvoklis, jo jaunajā budžetā mēs to esam izvirzījuši kā galveno prioritāti.  



 Pašvaldība turpinās strādāt pie tā, lai novads asociētos ar ārkārtīgi interesantu, pievilcīgu vietu - gan 
dzīvošanai, gan apmeklējumiem. Tāpat, lai novada kultūras un sporta pasākumu apmeklētāji gribētu šeit 
atgriezties atkal un atkal.  Daudzas ieceres un darbi ir plānoti tieši pagastos. Lauku teritoriju attīstība mums ir 
vienlīdz svarīga kā pilsētas attīstība, pie tā arī strādāsim.  

Darbs turpināsies arī pie ielu, ceļu un iekšpagalmu sakārtošanas.  
Tiks uzsākts darbs pie meliorācijas sistēmas sakārtošanas un lauksaimnieciskās ražošanas aktivitātes 
veicināšanas, mājražošanas attīstīšanas. Tāpat norisināsies darbs pie tūrisma, kultūras un sporta pasākumu 
paplašināšanas un kvalitātes celšanas, kas nozīmēs pienesumu novada ekonomikai. 
 

Valkas novada pašvaldības 2015.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību 
budžetiem”, „Par pašvaldībām”, ”Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2015.gadam” , kā arī 
nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši 
iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem plānoto līdzekļu ietvaros. 
 
Pamatbudžeta ieņēmumi 
 
 

Kods Koda nosaukums 
2014.g. 
plāns 
EUR 

2015.g. 
plāns 
EUR 

2015.g. 
no 

kopējiem 
ieņēmu-

miem 
% 

Izmaiņas 
(+;-) 
EUR 

1.0 Nodokļu ieņēmumi: t.sk. 3813190 4039766 42.3 +226576 
1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 3384835 3622733 37.9 +237898 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 395629 384033 4.00 -11596 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un 
precēm 32726 

33000 
0.4 

+274 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi: t.sk. 160927 113200 1.2 -47727 

9.0.0.0. Valsts nodevas un kancelejas 
nodevas 6118 

18900 0.2 
+12782 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 12521 12000 0.1 -521 
13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību 

īpašuma iznomāšanas, 
pārdošanas  142288 

80000 0.8 -62288 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 
  

2300 0.1 +2300 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 2350598 

2146232 22.5 -204366 

21.0.0.0. 
Budžeta iestāžu ieņēmumi 

2350598 2146232 
 

22.5 -204366 

4.0 Transferti kopā: t.sk. 3237281 3252167 34 +14886 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 3122483 3152558 33 +30075 

19.0.0.0.  Pašvaldību budžeta transferti 114798 99609 1 -15189 

 Kopā 9561996 9551365 100.0 -10631 

 
 

Valkas novada 2015.gada pamatbudžetā plānoti  ieņēmumi  EUR 9551365,tas ir par EUR 10631 mazāk 
kā iepriekšējā gadā .  

Nodokļu ieņēmumi. Viena no lielākajām budžetu ieņēmumu sadaļām ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu 
nodokļa – 37.9 % no visiem ieņēmumiem, EUR 3622733 Salīdzinot ar 2014.gadā saņemtajiem līdzekļiem, ir 
palielinājums par 7 % vai EUR 237898 . Ieņēmumi no īpašuma nodokļa plānoti 4 % vai EUR 384033. Tas ir par  
EUR 11596 mazāk , kā iepriekšējā gadā. 

Nodokļi par atsevišķiem pakalpojumu veidiem – plānoti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa EUR 33000,- 
Nenodokļu ieņēmumi kopumā plānoti EUR 113200,- ,tas ir 1.2% no kopējiem ieņēmumiem 
Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas – pašvaldība plāno pārdot īpašumus par EUR 80000.  

 
Valsts nodevas un kancelejas nodevas EUR 18900,-. 
Naudas sodi un sankcijas EUR 12000,-. 
Transferti – veidojas no valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumiem – nākošā lielākā 

ieņēmumu sadaļa – 34 % vai EUR 3252167. Tie ir lielāki par 5% vai EUR 14886.Valsts budžeta transferti – 



valsts finansējums noteiktiem mērķiem (izglītības iestāžu pedagogu atlīdzība, speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pumpuriņš” finansējums, izlīdzināšanas fonds. Tie ir lielāki par 1 % vai EUR 14886, jo lielāku 
finansējumu saņemsim no izlīdzināšanas fonda. 

Pašvaldību budžeta transferti – 1 %, EUR 99609 ir finansējums, ko saņem no citām pašvaldībām par 
izglītojamiem, kuri mācās mūsu izglītības iestādēs no citiem novadiem, un bērniem, kuri ievietoti Valkas 
novada Ģimenes atbalsta centrā „Saulīte” no citām pašvaldībām. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 22.5% no kopējiem ieņēmumiem EUR 2146232. Plānoti 
ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un komunālajiem pakalpojumiem (ūdeni, 
kanalizāciju, siltumu). Salīdzinot ar 2014.gadu, plānots samazinājums  par 8.7 % vai EUR 204366.. 

 
Finansēšana 

Ir plānots ņemt aizņēmumus EUR 392641, KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” realizācijai. 
 
Pamatbudžeta izdevumi, bez aizdevumu atmaksas  

 
Kods 

Funkcionālās kategorijas 

2014.g. 
plāns 
EUR 

 
 
 

2015.g. 
plāns 
EUR 

2015.g. 
no 

kopējiem 
izdevumiem 

% 
 

Izmaiņas 
(+;-) 
EUR  

 

01.000 Vispārējie vadības dienesti 1129333 1032351 10.5 -96982 

01.700 Aizdevuma procenti 205998 85000 0.9 -120998 

03.000 Sabiedriskā kārtība un 
drošība 

67504 0  -67504 

04.000 Ekonomiskā darbība (projekti) 1254325 1015578 10.4 -238747 

06.000 Pašvaldības teritoriju un 
 mājokļu apsaimniekošana 

2518743 2465448 25.2 -53295 

07.000 Veselība 20647 19593 0.2 -1054 

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija 925062 1070215 10.9 +145153 

09.000 Izglītība 3021271 3191941 32.6 +170670 

10.000 Sociālā aizsardzība 893241 920899 9.3 +27658 

  Kopā 10036124 9801025 100.0 -235099 

 
 
 
Valkas novada pamatbudžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas, 

nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi un novada attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES līdzekļus. Visi 
pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās 
kategorijās. Valkas novada 2015.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 9801025.-.Salīdzinot ar 2014.gada 
sākumā plānotajiem izdevumiem, plānots samazinājums  par 2.3 % vai EUR 235099 

Vispārējie vadības dienesti – šajos izdevumos ietilpst Izpildvaras institūcijas (dome, administrācija, 
dzimtsarakstu nodaļa, grāmatvedības un finanšu nodaļa, pagastu pārvaldes), pašvaldības parādu procentu 
maksājumi. Izpildvaras institūciju izdevumi plānoti 10.5% no kopējiem izdevumiem – EUR 1032351.-, kas veido 
EUR 106.06 uz vienu iedzīvotāju. Iepriekšējo un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu nomaksai 
2015.gadā plānots izlietot 0.9% vai EUR 85000, tas ir par EUR 120998 mazāk , kā 2014.gadā. 

Sabiedriskā kārtība un drošība – Bāriņtiesas izdevumi – Bāriņtiesas izdevumi turpmāk tiks uzskaitīti 
10.grupā – Sociālā aizsardzība. 

Ekonomiskā darbība – budžeta finansējums ekonomiskajai darbībai 2015.gadā plānots 10.4% no kopējā 
budžeta vai EUR 1015578. Finansējums paredzēts ekonomiskās darbības struktūrvienību uzturēšanai 
(Būvvalde, Attīstības nodaļa, novada autotransports) un projektu realizācijai.  

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 2015.gadā plānots izlietot 25.2% no kopējā budžeta 
vai EUR 2465448, tas ir par 2.2%  vai EUR 53295 mazāk kā 2014.gadā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido 
Valkas novada komunālās saimniecības (siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, teritorijas 
apsaimniekošana, nedzīvojamo namu apsaimniekošana un uzturēšana, ielu apgaismojums) uzturēšanas 
izdevumi. 

Veselība – veselības aprūpei no budžeta plānoti EUR 19593, līdzekļi paredzēti feldšerpunktu uzturēšanai. 
Atpūta, kultūra un reliģija – 2015.gada budžetā plānoti līdzekļi 10.9 % apmērā no kopējā budžeta vai EUR 

1070215.-.Valkas novada dome finansē visas novada kultūras iestādes: kultūras namus, tautas namus, 
bibliotēkas, muzeju, sporta iestādes un sporta pasākumus.  



Izglītība – izglītības funkcijas finansēšanai 2015.gadā plānoti 32.6% vai EUR 3191941.-. Salīdzinot ar 
2014.gada budžetu, plānots pieaugums par 5.6 % vai EUR 170670.-. Finansējums paredzēts visām Valkas 
novada izglītības iestādēm (pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, ģimnāzija, mūzikas un mākslas  skola, 
sporta skola, bērnu un jauniešu centrs „Mice”).  

Sociālā aizsardzība – 2015.gadā plānots finansējums 9.3 % vai EUR 920899.-. Sociālās aizsardzības 
izdevumi ietver sociālo iestāžu (Sociālās aprūpes nams, nakts patversme, Valkas novada ģimenes atbalsta 
centrs „Saulīte”, sociālais dienests, bāriņtiesa) uzturēšanas izdevumus un līdzekļus sociālai palīdzībai 
trūcīgajiem novada iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 2014.gada budžetu, plānots pieaugums par 3.1% vai EUR 
27658.- . 
 
Pamatbudžeta izdevumi, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ar aizdevumu atmaksu  
 

Kods 

Ekonomiskās kategorijas 

2014.gads 2015.gads 

% 

Izmaiņas 
(+;-) 
EUR  

 EUR EUR 
1000 Atlīdzība (d. a. un soc.n.) 4627803 5076333 51.8 +448530 

2000 Preces un pakalpojumi 3631631 3369098 34.4 -262533 

3000 Subsīdijas un dotācijas  56267 0.6 +56267 

4000 Aizdevumu un procentu  
atmaksa  

205999 60000 
0.6 

-145999 

5000 Pamatkapitāla veidošana 1024677 814438 8.3 -210239 

6000 Sociālie pabalsti 467543 367073 3.7 -100470 

7000 Transferti 78258 57566 0.6 -20692 

8000 Zaudējumi no valūtas kursa 
svārstībām 

213 250 
0. 

+37 

  KOPĀ 10036124 9801025 100.0 -235099 
 

Būtisku daļu no 2015.gada plānotā budžeta veido atlīdzības (atalgojums, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas)    izdevumi – 51.8 % vai EUR 5076333,tas ir par 5.7%  vai EUR 448530 vairāk kā 
2014.gadā.Pieaugums saistīts ar  minimālās algas pieaugumu , algas pieaugumu pārējiem darbiniekiem  un 
jaunu amata vietu izveidi, Budžeta līdzekļi preču  un pakalpojumu apmaksai plānoti 34.4% apmērā no kopējā 
budžeta vai EUR 3369098 , tas ir par 7.2% vai EUR 262533 mazāk , kā 2014.gadā . Tie ir Valkas novada visu 
iestāžu uzturēšanas izdevumi (komandējumiem, remontiem, apkurei, elektroenerģijai, sakariem, precēm). 
Pamatkapitāla veidošanai 8.3%.Aizdevumu procentu atmaksa no kopējā budžeta veido 0.6 % vai EUR 60000, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājums EUR 145999. Finansējums sociāliem pabalstiem plānots 3.7 % 
vai EUR 367073.Transferti plānoti 0.6 % no kopējā budžeta – EUR 57566. 
Pielikumā: aizņēmumi un galvojumi 2015.gadā un 2016.-2018.gadā  
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs              (personiskais paraksts)                                                      
V.A.Krauklis 
 

 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



8.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.3  

„Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets” 
 apstiprināšanu  

_______________________________________________ 
(I.Markova) 

 
  Dome izskata saistošo noteikumu  „Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets” projektu. 
Ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 2015.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets”” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.3 „Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets” triju dienu laikā 

rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 
3. Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi 

pieejami Valkas novada domes ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā. 
4. Apstiprināt plānotos ieņēmumus valsts autoceļu un ielu finansēšanai 2015.gadā (pielikumā). 
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
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 

2015.gada 29.janvārī                         Nr.3 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.2,8.§) 

  
 

Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.pantu un likuma 

 „Par pašvaldību budžetiem” 12.pantu 
 

EUR Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 117492 

 t.sk. dabas resursu nodoklis 20825 

         autoceļu fonds 96667 

Klasifikācijas 
kods Rādītāji 

Gada plāns EUR 

A B   

   Ieņēmumi kopā 254808 

   Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem  254808 

  Nodokļu ieņēmumi 42553 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 42553 

  Nenodokļu ieņēmumi 100 

12.0.0.0 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 100 

12.2.0.0 Nenodokļu ieņēmumi 100 

  Transferti 212155 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti  212155 



18.6.0.0. Pašvaldību  saņemtie  transferti no valsts budžeta  212155 

   Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām  372300 
01.0.0.0. Vispārējie valdības dienesti 500 

05.0.0.0. Vides aizsardzība 100 

06.0.0.0. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 371700 

   Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām  372300 

2000 Preces un pakalpojumi  257722 

2200 Pakalpojumi 248722 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 9000 

5000 Pamatkapitāla veidošana  114578 

5200 Pamatlīdzekļi 114578 

  Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 0 

  t.sk.                autoceļu fonds   

                        dabas resursu nodoklis   
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                 V.A.Krauklis 

9.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.4 „Valkas novada domes 2015.gada ziedojumu  

un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu 
________________________________________________________ 

(I.Markova) 
 

Izskatot saistošo noteikumu „Valkas novada domes 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” projektu, 
dome secina, ka nepieciešams apstiprināt ziedojumu un dāvinājumu budžetu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo 
lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 9.§) un 
vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Valkas novada domes 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” 

(pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.4  „Valkas novada domes 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” triju dienu 

laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas 

novada domes ēkā Valkā, Beverīnas ielā 3. 
4. Apstiprināt ziedojumu līdzekļu atlikuma sadalījumu pa struktūrvienībām un mērķiem uz 2015.gada 1.janvāri 

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

2015.gada 29.janvārī                         Nr.4 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.2,9.§) 

 
Valkas novada domes 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets 

 



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

budžetiem” 30.pantu 

 Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 17595 

   

Klasifikācijas 
kods Rādītāji 

Apstiprinātais   gada  
plāns 

A B   

   Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām  17595 

01.0.0.0. Vispārējie valdības dienesti 11605 

03.0.0.0. Sabiedriskā kārtība un drošība   

04.0.0.0. Ekonomiskā darbība 2045 

06.0.0.0. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 62 

08.0.0.0. Atpūta, kultūra, reliģija 1351 

09.0.0.0. Izglītība 2532 

10.0.0.0. Sociālā aizsardzība   

  Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām  17595 

2000 Preces un pakalpojumi  7594 

2100 Mācību ,darba un dienesta komandējumi   

2200 Pakalpojumi 7234 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs  360 

5000 Pamatkapitāla veidošana 10001 

5200 Pamatlīdzekļi 10001 

6000 Sociālie pabalsti   

6300 Sociālie pabalsti natūrā   

8000 Dažādi izdevumi 0 

8100 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām   

F20010000 Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 0 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis  

 
Pielikums 

Valkas novada domes 
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.2,9.§) 
 

Valkas novada domes ziedojumu līdzekļu atlikuma  
uz 1.01.2015. sadalījums pa struktūrvienībām un mērķiem 

 

Iestādes nosaukums Mērķis 

Summa  

EUR 

Kārķu pagasta pārvalde Pasākuma „Meža dienas” organizēšanai 240,24 

Valkas novada dome 

Ērģemes pilsdrupu atjaunošanai 7115,13 

Robežtirgus ziedojumi 720,00 

mednieku kolektīvu ziedojumi 1055,65 

LMT projekta realizācijai 1614,50 

salūts 200,00 



transferti 659,62 

Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa Dzīvnieku patversmes darbības nodrošināšanai 61,62 

Attīstības nodaļa Šūpoļu izgatavošanai 2045,00 

Valkas pilsētas Kultūras nams 

Bērnu atrakcijām  107,00 

Pasākuma organizēšanai pensionāriem 142,29 

Sieviešu korim 142,29 

bērnu radošai darbnīcai 60,76 

Pārējie kultūras pasākumi 

Amatierteātra rekvizītu iegādei 228,08 

Teātra festivālam 365,91 

pasākumiem 183,96 

Vijciema pamatskola rotaļu iegādei 4,25 

Ozolu pamatskola Skolēnu zināšanu padziļināšanai 5,69 

Valkas ģimnāzija Darbības nodrošināšanai 2172,22 

Bērnu jaunatnes sporta skola 
Futbola inventā 
ram 350,30 

Valkas pagasta Lugažu bibliotēka Bibliotēku krājumu papildināšanai 26,69 

Valkas pagasta Sēļu bibliotēka Bibliotēku krājumu papildināšanai 46,70 

Vijciema bibliotēka Bibliotēku krājumu papildināšanai 5,30 

Kārķu bibliotēka Bibliotēku krājumu papildināšanai 14,54 

Ērģemes bibliotēka Bibliotēku krājumu papildināšanai 15,71 

Valkas centrālā bibliotēka Bibliotēku krājumu papildināšanai 11,96 

Kopā   17595,41 
 
 

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

10.§ 
Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai  

___________________________________________ 
(I.Markova, V.Šaicāns, A.Sjademe) 

 
Izvērtējot Valkas novada domes iestāžu un struktūrvienību iesniegumus 2015.gada budžeta projektam, 

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

Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.pantam, pašvaldībai ir tiesības ņemt aizņēmumus. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo 

lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 10.§.) un 
vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22¹.,23.pantiem, Ministru kabineta 
2002.gada 17.decembra noteikumu Nr.543 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 
11.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta, 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti 
(A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Konceptuāli atbalstīt aizņēmumu ņemšanu: 

1.1. Investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai 
(1.pielikums); 

1.2. Investīcijām Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļu iegādei 
(2.pielikums); 

1.3. Izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai (3.pielikums). 
2. Pēc iepirkumu procedūru veikšanas, precizēt nepieciešamos aizņēmuma apmērus. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 



 
 
 

    

1.pielikums
Valkas novada domes

2015.gada 29.janvāra sēdes 
lēmumam

(protokols Nr.2,10.§)
 

 
Investīcijas Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes 

uzlabošanai  2015 
     

Nr. 
p.k. Iestāde, struktūrvienība Izdevumi 

EUR  bez 
PVN EUR  ar PVN 

1. Valkas pamatskola telpu un apkārtnes renovācija 24793,39 30000
2. PII Pasaciņa telpu renovācija 36782,64 44507
3. Valkas ģimnāzija telpu renovācija 16235,54 19645,00
4. Kārķu pamatskola telpu renovācija 48925,62 59200,00
5. Vijciema pamatskola telpu renovācija un malkas šķūnis 27986,78 33864,00

         
  Kopā   154723,97 187216,00

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

2.pielikums
Valkas novada domes

2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2,10.§)

 
 

Investīcijas Valkas novada autonomo funkciju veikšanai  
nepieciešamo transporta līdzekļu iegādei 

 
2015

Nr. 
p.k. 

Iestāde, struktūrvienība autotransports 
EUR  bez 

PVN 
EUR  ar PVN 

 

1.  Valkas novada dome  
automašīnas iegāde 
(volvo vietā) 8264,46 10000,00  

2.  Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas     
nodaļa 

Jauna vieglā kravas 
mašīna 

8264,46 10000,00  

Jauna kravas 
automašīna ar 
manipulatoru 

128779,34 155823,00 
 

3. 
 Kārķu pagasta autotransports autobusa iegāde 

28925,62 35000,00 
 

4.  Sociālais dienests automašīnas iegāde 8264,46 10000,00  

5. 
 Valkas novadpētniecības muzejs automašīnas iegāde 

8264,46 10000,00 
 

6.  Valkas pagasta autotransports autobusa iegāde 28925,62 35000,00  
7.  Valkas novada dome automašīnas iegāde 8264,46 10000,00  
        
          Kopā   227952,89 275823,00  

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



 
 

3.pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.2,10.§) 

 
 

Izdevumi Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai  
 

      
Nr.
p.k. 

Iestāde, 
struktūrvienība 

izdevumi 
EUR bez 

PVN 
EUR ar PVN Pretendents 

1. Valkas kultūras nams Valkas brīvdabas estrādes 
renovācija 43185,12 52254,00   

2. Valkas novada dome Skvēra renovācija 105785,12 128000,00   
3. Valkas bibliotēka Telpu renovācija 57851,24 70000,00   

  Kopā   206821 250254,00   
      

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  
                                           (personiskais paraksts) 

                
V.A.Krauklis   

 
 

11.§ 
Par siltumtrašu atzaru nomu no SIA „Valkas Namsaimnieks” 

___________________________________________ 
(I.Grandava) 

 
 

SIA „Valkas Namsaimnieks” īpašumā ir siltumtrašu atzari, pa kuriem notiek siltumenerģijas piegāde 
objektiem, kuru īpašnieks ir Valkas novada dome, un par kuru novadītā siltuma gala patērētājs ir Valkas 
novada dome. 

Tā kā siltumenerģijas tarifus Valkas pilsētā nosaka Valkas novada dome un SIA „Valkas Namsaimnieks” 
veic tikai siltumenerģijas pārvades un iekasēšanas funkcijas, tad būtu lietderīgi nomāt no SIA „Valkas 
Namsaimnieks” tos siltumtrašu atzarus, pa kuriem tiek pievadīta siltumenerģija Valkas novada domes ēkām.  

Šobrīd aktuāli būtu nomāt siltumtrases atzarus sākot no maģistrālajām siltumtrasēm uz Rūjienas ielas Nr.3 
ēku kompleksu, uz Valkas pamatskolu un uz Pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaciņa”. Siltumtrašu atzarus 
Valkas novada dome izmantos sev piederošo būvju nodrošināšanai ar siltumenerģiju. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2015.gada 12.janvāra lēmumu 
(protokols Nr.1, 2.§) un apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas 2015.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1., 11.§.) vadoties no likuma 
“Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta un 21.panta 1.daļas 23.punkta , atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar SIA „Valkas Namsaimnieks” nomas līgumu par siltumtrases atzaru sākot no maģistrālajām 

siltumtrasēm uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksu, uz Valkas pamatskolu un uz Pirmsskolas izglītības 
iestādi „Pasaciņa” nomu uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim. Siltumtrašu atzarus izmantot Valkas 
novada domei piederošo būvju nodrošināšanai ar siltumenerģiju. 

2. Noteikt, ka nomas maksa par līguma 1.punktā minēto objektu nomu ir EUR 35 000,- (trīsdesmit pieci 
tūkstoši euro) bez PVN par visu līguma darbības periodu. 

3. Uzdot priekšsēdētāja vietniekam juridiskajos un sociālā darba jautājumos sagatavot nomas līguma projektu 
un iesniegt priekšsēdētājam parakstīšanai. 

4. Atļaut SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim parakstīt SIA „Valkas Namsaimnieks” vārdā šī lēmuma 
1.punktā minēto līgumu. 

5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs un SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes 
loceklis. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 



 
12.§ 

Par dāvinājuma – dzīvokļa īpašuma “Māja Nr.20” – 8, Valkas pagastā pieņemšanu 
______________________________________________________________ 

(A.Jurjāne) 
  

2015.gada 7.janvārī ir saņemts iesniegums no ***, dzīvo *** ielā ***, ***, ar piedāvājumu Valkas novada 
domei uzdāvināt ½ domājamās daļas no viņai piederošā dzīvokļa Nr.8 „Mājā Nr.20”, Sēļos, Valkas pagastā, 
kas nostiprināts zemesgrāmatā uz viņas vārda 2009.gada 18.februārī uz mantojuma tiesību pamata. 

Attiecībā uz īpašumu - dzīvokli Nr.8 „Mājā Nr.20”, Sēļos, Valkas pagastā, pēc domes rīcībā esošās 
informācijas noskaidrots: 

1) ½ domājamās daļas no dzīvokļa Nr.8 „Mājā Nr.20”, Sēļos, Valkas pagastā, kadastra apzīmējums 9401 
900 0102, 40,6m2 platībā un kopīpašuma 406/9133 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes 
(kadastra Nr. 9488 010 0118) ir reģistrēts Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.253 8 uz *** 
vārda; 

2) ½ domājamās daļas no dzīvokļa Nr.8 „Mājā Nr.20”, Sēļos, ir reģistrēta uz LR Ekonomikas ministrijas 
vārda, to šobrīd neviena persona neizmanto; 

3) *** nav īpašuma nodokļa un komunālo maksājumu parāda; 
4) 2014.gada kadastrālā vērtība dzīvokļa ½ bija EUR 1394,26 un kopīpašuma zemes daļai EUR 26,67. 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu tikai dome var lemt par nekustamās 

mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.  
Attiecībā uz LR Ekonomikas ministrijai piederošo dzīvokļa ½ daļu - Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 42.panta 1.daļā ir noteikts, ka Valsts nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības 
pašvaldību īpašumā, ko dāvinājuma pieņemšanas gadījumā dome  lūgs Ekonomikas ministrijai. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2015.gada 12.janvāra lēmumu 
(protokols Nr.1, 3.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta un Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 1.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem PAR – 14 
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Pieņemt kā dāvinājumu no *** Valkas novada domes īpašumā nekustamo īpašumu - ½ domājamās daļas no 

dzīvokļa Nr.8 „Mājā Nr.20”, Sēļos, Valkas pagastā, kadastra apzīmējums 9401 900 0102, 40,6m2 platībā un 
kopīpašuma 406/9133 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

2. Lūgt LR Ekonomikas ministrijai nodot bez atlīdzības Valkas novada domei otru ½ domājamo daļu no 
dzīvokļa Nr.8 „Mājā Nr.20”, Sēļos, Valkas pagastā, kadastra apzīmējums 9401 900 0102, 40,6m2 platībā un 
kopīpašuma 406/9133 domājamā daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

3. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot dāvinājuma līguma projektu. 
 

13.§ 
Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšana 

____________________________________________________________________ 
(R.Rastaks) 

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

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

Vispārējās izglītības likuma 9.pantā noteikts, kas jānorāda izglītības iestādes nolikumā. 
Sakarā ar izmaiņām normatīvajos dokumentos Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” ir 

izstrādājusi iestādes nolikuma projektu. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 16.janvāra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 2.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 8.punkta, Vispārējā izglītības likuma 8. un 9.panta, Izglītības likuma 22.panta 1.daļu, atklāti vārdiski 
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.1 “Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Pasaciņa” nolikums”. 
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmuma „Par izglītības iestāžu 

nolikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 38.§) 1.2.punktu. 



3. Ar lēmuma 1.punktā minēto nolikumu iepazīstināt visus Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Pasaciņa” darbiniekus. 

4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītājs. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

N O L I K U M S 
Valkā 

2015.gada 29.janvārī                           Nr.1 
 

APSTIPRINĀTS 
 ar Valkas novada domes 

2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.2,13.§) 

 
VALKAS PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “PASACIŅA” 

NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma  

22.panta pirmo daļu 
un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu 

 
I. Vispārīgie noteikumi 

 
1. Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” (turpmāk – Iestāde) ir Valkas novada domes 

(turpmāk – Dibinātājs) dibināta pirmsskolas izglītības iestāde. 
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā 

arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums. 
3. Iestāde ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs, simbolika, saskaņā ar normatīvajiem aktiem tai ir tiesības 

izmantot valsts simboliku. 
4. Iestādes juridiskā adrese: Ausekļa iela 44, Valka, Valkas novads, LV-4701. 
5. Dibinātāja juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701. 

 
II. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi 

 
6. Iestādes mērķi ir: 

6.1.  organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības 
vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu; 

6.2.  veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un 
vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, 
tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei. 

7. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. 
8. Iestādes uzdevumi ir: 

8.1.  īstenot licencētās pirmsskolas izglītības programmas; 
8.2.  organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, 

mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un 
sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai; 

8.3.  sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi; 
8.4.  sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, 

veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību; 
8.5.  veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izglītojamā 

izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi; 
8.6.  sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību; 
8.7.  sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, 

ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un 
kultūras savdabību; 

8.8.  veidot izpratni par cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus 
– Latvijas patriotus; 

8.9.  sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – 
vecāki), lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošu pamatizglītības ieguves uzsākšanai; 

8.10. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos 
mācību līdzekļus; 

8.11. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus; 
8.12.  izstrādāt savus un iesaistīties citu izstrādātajos projektos. 

 



III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas 
 

9. Iestāde īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas: 
9.1.  pirmsskolas izglītības programma kods 0101111; 
9.2.  speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511. 

10. Izglītības programmas tiek licencētas un akreditētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
11. Iestāde, saskaņojot ar Dibinātāju, var īstenot interešu izglītības programmas. 
 

IV. Izglītības procesa organizācija 
 

12. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie 
normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie 
normatīvie akti. 

13. Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi ir: 
13.1.  ievērot izglītojamā vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo attīstību, 

ja nepieciešams, izstrādājot individuālu mācību plānu; 
13.2.  sekmēt izglītojamā pozitīvu pašizjūtu drošā un attīstību veicinošā vidē; 
13.3.  nodrošināt izglītojamā, pedagogu, dibinātāja un vecāku sadarbību. 

14. Izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās 
ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi. Ikdienas darbu reglamentē 
iestādes vadītāja apstiprināts grupas dienas režīms. 

15. Pirmsskolas izglītības mācību darba pamatorganizācijas forma ir rotaļnodarbības. Tās var notikt vienlaikus 
visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli. Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu izglītojamā fiziskai, 
psihiskai un sociālai attīstībai tiek plānotas katru nedēļu. Nodarbību grafiku mācību gadam apstiprina 
iestādes vadītājs. 

16. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā no veselības 
stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās 
izglītības likumā noteiktajam var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un 
ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu. 

17. Izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības 
programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos un 
aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.  

18. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamo sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un 
attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus. Pirmsskolas izglītības 
programmas apguvi apliecina iestādes izdota izziņa. 

19. Izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
20. Iestādes vadītājs, ievērojot vecāku pieprasījumu un Dibinātāja noteikto izglītojamo uzņemšanas kārtību, 

komplektē grupas (pēc izglītojamo vecumiem, skaita, darba laika u.c. kritērijiem) saskaņā ar normatīvajos 
aktos noteiktajām higiēnas un drošības prasībām. 

 
V. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

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

citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos aktos. 
 

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 
 

22. Iestādi vada vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā. 

23. Iestādes vadītāja tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos 
normatīvajos aktos. Vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

24. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo vadītājs normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā. Darbinieku amata vietu skaitu nosaka Dibinātājs. 

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

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

 
VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

 
27. Vadītājam ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību. 



28. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums un tā darbojas saskaņā ar iestādes padomes 
darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar vadītāju, izdod padome. 

 
VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

 
29. Dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai darbojas pedagoģiskā padome. 

Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās 
izglītības likums un citi normatīvie akti.  

30. Pedagoģisko padomi vada iestādes vadītājs. 
 

IX. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes amatpersona, 
kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes izdotu 

administratīvo aktu vai faktisko rīcību 
 

31. Iestādes vadītājs saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu patstāvīgi izdod iekšējos 
normatīvos aktus, izdara grozījumus tajos. 

32. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina iestādes vadītājs., 
33. Iestādes vadītājs atbild par iestādes darbību, bez īpaša pilnvarojuma pārstāv iestādi valsts un pašvaldības 

iestādēs, tiesās, attiecībās ar komercsabiedrībām, starptautiskajām organizācijām un citiem tiesību 
subjektiem. 

34. Iestādes darbinieku pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, vēršoties pie iestādes vadītāja 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

35. Iestādes vadītāja izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu 
iesniegumu Dibinātājam – Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701. 

 
X. Iestādes saimnieciskā darbība 

 
36. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos 

normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto. 
37. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, vadītājs ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām 

civiltiesiskos līgumus par iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem par summu, kas 
nepārsniedz Dibinātāja lēmumos noteikto vērtību. Saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu 
un teritorijas apsaimniekošana. 

38. Iestāde kopā ar Dibinātāju organizē izglītojamo ēdināšanu. 
39. Iestāde var sniegt pakalpojumus saskaņā ar Dibinātāja apstiprinātajām izmaksām. 
 

XI. Iestādes finansēšana avoti un kārtība 
 

40. Iestādes finansēšanas avoti ir: 
40.1. dibinātāja budžets; 
40.2. valsts budžeta līdzekļi; 
40.3. papildu finanšu līdzekļi, ko var saņemt: 

40.3.1.  ziedojumu un dāvinājumu veidā no fiziskām un juridiskām personām; 
40.3.2.  sniedzot maksas pakalpojumus, ko apstiprina Dibinātājs; 
40.3.3.  no citiem ieņēmumiem. 

41. Iestādē licencēto programmu apguve ir bez maksas. 
42. Papildu finanšu līdzekļi, saskaņojot ar Dibinātāju, izmantojami tikai: 

42.1.  iestādes attīstībai; 
42.2.  mācību līdzekļu iegādei; 
42.3.  iestādes aprīkojuma iegādei. 

43. Iestādes finanšu un grāmatvedības operācijas veic Dibinātājs. 
 

 
XII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

 
44. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju. 
 
 
 

XIII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 
 

45. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. 
Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs. 



46. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, vadītāja vai iestādes padomes, 
Pedagoģiskās padomes priekšlikuma, saskaņā ar grozījumiem ārējos normatīvajos aktos.  

47. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina Dibinātājs. 
 

XIV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un 
citiem normatīvajiem aktiem 

 
48. Iestādes padomes darbību un kompetenci nosaka Izglītības likums. 
49. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību. 
50. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, kā arī aktualizē 

informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības 
informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai. 

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

52. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās 
palīdzības pieejamību iestādē. 

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

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

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

 
14.§ 

Valkas ģimnāzijas nolikuma apstiprināšana 
_________________________________________ 

(R.Rastaks) 
 

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

Vispārējās izglītības likuma 9.pantā noteikts, kas jānorāda izglītības iestādes nolikumā. 
Sakarā ar izmaiņām normatīvajos dokumentos Valkas ģimnāzija ir izstrādājusi iestādes nolikuma projektu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 16.janvāra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 3.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 8.punkta, Vispārējā izglītības likuma 9.panta, Izglītības likuma 22.panta 1.daļu, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.2 “Valkas ģimnāzijas nolikums”. 
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmuma „Par izglītības iestāžu 

nolikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 38.§) 1.1.punktu. 
3. Ar lēmuma 1.punktā minēto nolikumu iepazīstināt visus Valkas ģimnāzijas darbiniekus. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas ģimnāzijas 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 

2015.gada 29.janvārī                           Nr.2 
 

APSTIPRINĀTS 
 ar Valkas novada domes 

2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.2,14.§) 

 
VALKAS ĢIMNĀZIJAS 

NOLIKUMS 
 



Izdots saskaņā ar Izglītības likuma  
15.panta 12.punktu, 22.panta pirmo daļu 

un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu 

 
 

I. Vispārīgie noteikumi 
 
1. Valkas ģimnāzija (turpmāk – Ģimnāzija) ir Valkas novada domes (turpmāk – Dibinātājs) dibināta un 

pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde. 
2. Ģimnāzijas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, 

kā arī iestādes Dibinātāja apstiprināts nolikums. 
3. Ģimnāzija ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs, simbolika, saskaņā ar normatīvajiem aktiem tai ir tiesības 

izmantot valsts simboliku. 
4. Ģimnāzijas juridiskā adrese: Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads, LV – 4701. 
5. Dibinātāja juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV – 4701. 
 

II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 
 
6. Ģimnāzijas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts 

izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. 
7. Ģimnāzijas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 
8. Ģimnāzijas uzdevumi ir: 

8.1.  nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un 
attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; 

8.2.  veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt 
veselīga dzīvesveida paradumus; 

8.3.  sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras 
savdabību; 

8.4.  izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai 
karjeras izvēlei; 

8.5.  sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem izglītojamajiem; 
8.6.  izvēlēties efektīvas izglītošanas darba metodes un formas; 
8.7.  racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus; 
8.8. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 
8.9. izstrādāt savus un iesaistīties citu izstrādātajos projektos. 

 
 

III. Īstenojamās izglītības programmas 
 

9. Ģimnāzija īsteno licencētas izglītības programmas: 
9.1.  pamatizglītības otrā posma (7. - 9.klase) programmu (kods 23011111); 
9.2.  pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmu (kods 23011113); 
9.3.  vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011); 
9.4.  vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 

31013011); 
9.5.  vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011012); 
9.6. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011013). 

10. Izglītības programmas tiek licencētas un akreditētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
11. Iestāde var īstenot arī interešu izglītības programmas, kuru finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets 

un Dibinātājs. 
 
 

IV. Izglītības procesa organizācija 
 

12. Izglītības procesa organizāciju Ģimnāzijā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un uz to 
pamata izdotie ārējie normatīvie akti, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, Iestādes 
padomes nolikums, Pedagoģiskās padomes nolikums un citi iestādes iekšējie normatīvie akti. 

13. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī 
izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. 

14. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē iestādē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
15. Ģimnāzijā ir pieejama atbalsta sistēmas infrastruktūra un atbilstošais personāls - bibliotēka, mediju centrs, 

dienesta viesnīca, sporta halle, kas darbojas saskaņā ar direktora izdotajām kārtībām. 
16. Izglītojamo mācību sasniegumu uzskaitei Ģimnāzija lieto skolvadības sistēmu E-KLASE. Izglītojamajiem 

divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas liecības ar ierakstiem par 
izglītojamā mācību sasniegumiem.  



 
V. Izglītības iestādes vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 
17. Ģimnāziju vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba iestādes Dibinātājs. 
18. Direktors atbild par skolas darbību, ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu, bez īpaša 

pilnvarojuma pārstāv skolu valsts un pašvaldību iestādēs, tiesā, attiecībās ar komercsabiedrībām, 
starptautiskajām organizācijām un citiem tiesību subjektiem. Direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par 
iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu. Ģimnāzijas direktora atbildība noteikta 
Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības un pienākumi noteikti amata aprakstā un 
darba līgumā. 

19. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Ģimnāzijas direktors. Direktors ir tiesīgs deleģēt 
pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu. 

20. Direktors, saskaņojot ar Dibinātāju, nosaka pedagogu un citu darbinieku amatu vietu skaitu, darba 
samaksu. 

21. Ģimnāzijas pedagogu pienākumus un tiesības nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, 
Darba likums, Darba aizsardzības likums un tie precizēti Dibinātāja darba kārtības noteikumos, darba 
līgumā un amata aprakstā. 

22. Ģimnāzijas citu darbinieku pienākumus un tiesības nosaka Darba likums, Darba aizsardzības likums un tie 
precizēti Dibinātāja darba kārtības noteikumos, darba līgumā un amata aprakstā. 

 
VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

23. Vispārīgās izglītojamā tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, 
citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos aktos. 

24. Izglītojamā pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 
 

VII. Pedagoģiskā padome 
 
25. Saskaņā ar Vispārējā izglītības likumu dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu 

risināšanai darbojas Pedagoģiskā padome. 
26. Ģimnāzijas pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un pedagoģiskās 

padomes kārtība, ko izdod ģimnāzijas direktors. 
 

VIII.  Izglītojamo pašpārvalde 
 
27. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Ģimnāzijā un līdzdarbotos iestādes darba 

organizēšanā, izglītojamie pēc savas iniciatīvas un ar iestādes pedagogu un direktora atbalstu veido 
Skolēnu pašpārvaldi. 

28.  Skolēnu pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka pašpārvaldes kārtība, ko 
izdod Ģimnāzijas direktors. 

 
IX. Iestādes finansēšana 

29.  Ģimnāzijas finansēšanas avotus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Dibinātāja noteiktā 
iestādes finansēšanas kārtība un citi normatīvie akti. Finansēšanas avoti ir: 
29.1. valsts budžeta līdzekļi - mērķdotācijas; 
29.2. Dibinātāja budžets; 
29.3. papildu finanšu līdzekļi, ko Ģimnāzija var saņemt: 

29.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā; 
29.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus, ko apstiprina Dibinātājs; 
29.3.3. piedaloties projektos un citi ieņēmumi. 

30. Papildus finanšu līdzekļi izmantojami Ģimnāzijas attīstībai.  
31. Ģimnāzija par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanas) vai pakalpojumu veidā, sastāda 

pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu, kā arī ziedojumu vērtību 
naudas izteiksmē. Dibinātājs iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstīgi grāmatvedības uzskaites 
prasībām.  

32. Ģimnāzijas finanšu un grāmatvedības operācijas veic Dibinātājs. 
 

X. Saimnieciskā darbība 
33. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, Ģimnāzijas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām 

personām civiltiesiskos līgumus par iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem par 
summu, kas nepārsniedz Dibinātāja lēmumos noteikto vērtību. Saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta 
iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana. 

 
XI. Iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība 

34. Ģimnāzija patstāvīgi izstrādā iestādes nolikumā noteiktos iekšējos normatīvos aktus (iekšējie noteikumi, 
reglamenti). Direktors izdod iekšējos normatīvos aktus. 



 
XII. Iestādes izdota administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība 

35. Skolas darbinieku pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, vēršoties pie direktora normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 

36. Direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā Valkas novada domē Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701. 

 
XIII. Ģimnāzijas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

37. Ģimnāzija, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Ģimnāzijas nolikumu. 
Ģimnāzijas nolikumu apstiprina Dibinātājs. 

38. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc Ģimnāzijas Dibinātāja, direktora vai Ģimnāzijas padomes 
priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina iestādes Dibinātājs. 

 
XIV. Reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

39. Ģimnāziju reorganizē vai likvidē Dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības 
un zinātnes ministriju. 

 
XV. Noslēguma jautājumi 

40. Ģimnāzijas padomes darbību un kompetenci nosaka Izglītības likums.  
41. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Ģimnāzija kārto lietvedību (iestādes dokumentācija) un Ģimnāzijas 

arhīvu. 
42. Ģimnāzija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, kā arī aktualizē 

informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības 
informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai. 

43.  Ģimnāzija veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, veic fizisko personu 
datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

44. Ģimnāzija savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus attiecībā uz: 
44.1.  higiēnas normu un noteikumu ievērošanu; 
44.2.  darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu, veselībai nekaitīgu un drošu 

apstākļu radīšanai darbam un mācībām. 
44.3.  ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un noteikumu ievērošanu. 

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

 
15.§ 

Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā 
no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam 

 ____________________________________________________________________  
(R.Rastaks)  

 
2014.gada 17.decembrī Saeima pieņēma likumu “Par valsts budžetu 2015.gadam”, kurā ir noteikts 

finansējums pedagogu atalgojumam 2015.gada 8 mēnešiem, t.i. no 1.janvāra līdz 31.augustam. Valkas 
novadam pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām iedalīti: 

- pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm  EUR 695 600; 
- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā EUR 52 920; 
- interešu izglītības programmu realizēšanā EUR 27 383; 
- speciālās pirmsskolas izglītības iestādei  EUR 64 576.  

Mērķdotācijas lielums tiek noteikts saskaņā Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem 
Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības 
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai” par izglītojamo skaita stāvokli uz 2015.gada 1.septembri, interešu izglītībā uz 2014.gada 
1.septembri. Mērķdotācijas sadale Valkas novadā tiek veikta saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 
28.marta lēmumu „Par mērķdotācijas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksas sadales kārtību Valkas novadā” (protokols Nr.4, 30.§).  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 16.janvāra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, 
I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 



1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
sadali Valkas novadā no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam (1.- 4.pielikums). 

2. Iekļaut valsts mērķdotācijas daļu katras izglītības iestādes budžetā. 
3. Izglītības iestāžu vadītājiem atbilstoši iedalītajam finansējumam veikt pedagogu tarificēšanu. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

1.pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.2,15.§) 

 
Valsts budžeta mērķdotācijas sadale 

pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā 

no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 
 
 

Izglītības iestāde 
Darba alga  

1 mēnesī, EUR 

Piemaksa par 
kvalitātes 

pakāpi, EUR 

Kopā  
1 mēnesī 

tarifikācijā, EUR 

Kopā  
1 mēnesī 

finansējums, EUR 

Kopā  
8 mēnešos 

finansējums, 
EUR 

Ērģemes pamatskola 7368,14 350,37 7718,51 10489 83912 

Kārķu pamatskola 5476,00 182,24 5658,24 7690 61520 

Ozolu pamatskola 6316,03 181,44 6497,47 8830 70640 

Vijciema pamatskola 5036,46 121,57 5158,03 7010 56080 

Valkas pamatskola 23535,69 1192,51 24728,20 33606 268848 

Valkas ģimnāzija 13748,90 471,27 14220,17 19325 154600 

Kopā 61 481,22 2 499,40 63 980,62 86 950 695 600 

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



2.pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.2,15.§) 

 
Valsts budžeta mērķdotācijas sadale pašvaldību izglītības iestādēs 

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā 

no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 
 
 

Izglītības iestāde 
Darba alga  
1 mēnesī, 

EUR 

Piemaksa 
par 

kvalitātes 
pakāpi, EUR 

Kopā  
1 mēnesī 

tarifikācijā, EUR 

Kopā  
1 mēnesī 

finansējums, 
EUR 

Kopā  
8 mēnešos 

finansējums, EUR 

Ērģemes pamatskola 372,43 28,27 400,70 545 4360 

Kārķu pamatskola 418,12  418,12 568 4544 

Ozolu pamatskola 44,80  44,80 61 488 

Vijciema pamatskola 672,00 51,00 723,00 983 7864 

Pasaciņa 2747,13  2747,13 3733 29864 

BJC “Mice” 533,34  533,34 725 5800 

Kopā 4 787,82 79,27 4 867,09 6 615 52 920 

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

 
 
 
 
 
 

3.pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.2,15.§) 

 
 

Valsts budžeta mērķdotācijas sadale 
interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā 
no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 

 

Izglītības iestāde 
Darba alga 
1 mēnesī, 

EUR 

Piemaksa 
par 

kvalitātes 
pakāpi, 

EUR 

Kopā  
1 mēnesī 

tarifikācijā, 
EUR 

Kopā  
1 mēnesī 

finansējums, 
EUR 

Kopā  
4 mēnešos 

finansējums, 
EUR 

BJC "Mice" 2306,43 75,90 2382,33 3238 25904 

Valkas novada 
BJSS 

136,43  136,43 185 1480 

Kopā 2 442,86 75,90 2 518,76 3 423 27 384 

 
 
 



 
Interešu izglītības programmu īstenošanai piešķirtās stundas un  

pedagoģiskās likmes Valkas novadā (valsts mērķdotācija) 
 

Interešu izglītības 
programmas veids 

Stundu 
skaits 

Slodze 

Folklora 3 0,143 

Jaunieši 4 0,19 

Koris 11 0,524 

Mazie mūzikas kolektīvi 13 0,619 

Māksla 5 0,238 

Mūsdienu dejas 10 0,476 

Novadpētniecība 2 0,095 

Tautas dejas 28 1,333 

Teātris 10 0,476 

Tehnika 6 0,286 

Vides izglītība 16 0,762 

Sports 7 0,333 

 Kopā: 115 5,475 

 
 

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

4.pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.2,15.§) 

 
 

No valsts budžeta mērķdotācijas finansēto   
 Valkas novada izglītības iestāžu vadītāju amata algas 

no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 
 

Nr. 
p.k. 

Izglītības 
iestāde 

Algas likme 
EUR 

1. Valkas ģimnāzija 914,00 

2. Valkas pamatskola 928,00 

3. Ērģemes pamatskola 740,00 

4. Kārķu pamatskola 740,00 

5. Ozolu pamatskola 740,00 

6. Vijciema pamatskola 740,00 

8. Valkas novada BJC “Mice” 762,00 

7. SPII “Pumpuriņš” 768,00 

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



16.§ 
Par zemes starpgabala izveidošanu, savstarpējā nomas līguma noslēgšanu  

un zemes gabalu maiņas iespējām 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

 
Izskatot SIA “PEPI RER”, reģistrācijas numurs 44103026983, adrese Parka iela 25, Valka, Valkas novads, 

2014.gada 18.decembra iesniegumu par SIA “PEPI RER” piederošas zemes vienības daļas Valkā, Varoņu ielā 
35 apmaiņu pret daļu no Valkas novada domei piederošā zemes gabala Valkā, Varoņu ielā 37, tika konstatēts: 

Zemes gabals Valkā, Varoņu iela 35, kadastra apzīmējums 9401 007 0029, platība 0.2282ha ir SIA “PEPI 
RER” nekustamais īpašums, reģistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr.462. Uz zemes gabala 
atrodas zemes īpašniekam piederoša administratīvā ēka un veikals. 

Minētais zemes gabals robežojas ar pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem Valkā, Varoņu iela 35B un 
Varoņu iela 37. 

Zemes gabals Valkā, Varoņu ielā 35B, kadastra apzīmējums 9401 007 0227, platība 0.1298 ha, reģistrēts 
Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0049 5272, uz Valkas novada domes vārda. Uz zemes 
gabala atrodas sporta zāle. 

Zemes gabals Valkā, Varoņu iela 37, kadastra apzīmējums 9401 007 0158, platība 0.3250ha, ir pašvaldībai 
piekrītošs zemes gabals. Uz zemes gabalu nav nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā. 

SIA “PEPI RER” savā iesniegumā lūdz izskatīt iespēju mainīt SIA “PEPI RER” piederošas zemes vienības 
daļu Valkā, Varoņu ielā 35, pret daļu no Valkas novada domei piederošā zemes gabala Valkā, Varoņu ielā 37. 

Daļa no zemes gabala Valkā, Varoņu iela 35, pašvaldībai ir nepieciešama blakus esošās sporta zāles 
uzturēšanai un jaunas ieejas izbūvei, savukārt daļa no zemes gabala Varoņu iela 37, ir nepieciešama SIA 
“PEPI RER” piederošās administratīvās ēkas uzturēšanai. Jo zemes reformas laikā, zemes gabala Valkā, 
Varoņu iela 35 robeža tika noteikta līdz ēkas sienai, kas apgrūtina tās apsaimniekošanu un uzturēšanu. 

Izskatot zemes gabala, Valkā, Varoņu iela 37 konfigurāciju un izvietojumu, ir konstatējams, ka zemes 
gabals ir izvietots tā, ka faktiski SIA “PEPI RER” ēkas uzturēšanai nepieciešamais zemes gabals, arī ir fiziski 
atdalāms un nekādā veidā neietekmē, zemes gabala noteikto funkciju, saskaņā ar spēkā esošo Teritorijas 
plānojumu. 
Ņemot vērā, ka atdalāmā zemes gabala platība būs tikai 0.025ha, tas nosakāms kā zemes starpgabals. 
Saskaņā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmās daļas 

1.punktu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6., 7. un 11.punktā 
minēto personu iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem Kadastra 
informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma 
objektos. 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2015.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 1.§) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes 
starpgabals — publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos 
noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala 
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu 
koplietošanas ielai (ceļam), 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas 
atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 
funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas 
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, 
2011.gada 1.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 
manta” 11.4.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un noteikumos minēto 
dokumentu saņemšanas, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas 
personas mantas nodošanu atsavināšanai”;  atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis,  V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Atbalstīt SIA “PEPI RER” piederošas zemes vienības daļas Valkā, Varoņu ielā 35 apmaiņu pret daļu no 

Valkas novada domei piederošā zemes gabala Valkā, Varoņu ielā 37. 
2. Atdalīt no Valkas novada domei piekrītošā zemes gabala Valkā, Varoņu iela 37 ar kadastra apzīmējumu 

9401 007 0158 zemes vienības daļu 0.025ha platībā, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu. 
3. Atdalīto zemes vienības daļu atzīt par Valkas novada domei piekrītošu starpgabalu, piešķirot tam adresi: 

Varoņu iela 37B, Valka un nosakot zemes lietošanas mērķi: pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 
(0908). 



4. Paliekošo zemes vienības daļu Valkā, Varoņu ielā 37, platība 0.3ha, atzīt par Valkas novada domei 
piekrītošu zemi. 

5. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļai organizēt un veikt zemes starpgabala 
Valkā, Varoņu iela 37B, reģistrāciju Zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda. 

6. Pēc šī lēmuma 5.punkta izpildes, sagatavot lēmumprojektu par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes 
vienību Valkā, Varoņu iela 35, Varoņu iela 37B un Varoņu iela 35B robežu pārkārtošanai, kuras rezultātā 
tiek izveidoti divi zemes gabali Varoņu iela 35 un Varoņu iela 35B. Zemes ierīcības projekta izstrādi un 
zemes robežu plānu izgatavošanas izdevumus sedzot Valkas novada dome un SIA “PEPI RER” vienādās 
daļās. 

7. Noslēgt savstarpējo zemes nomas maiņas līgumu uz laiku, kas nepieciešams, šī lēmuma 1., 4., un 5.punktu 
izpildei. 

8. Pēc Zemes ierīcības darbu pabeigšanas apstiprināt zemes maiņas līgumu Valkas novada domes sēdē. 
9. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
17.§ 

Par apbūvēta zemes gabala Ērģemē, “Sprīdīši” atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
____________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, ***, Valkas novads,  2015.gada 9.janvārī iesniegto 
iesniegumu par zemes gabala Valkas novada Ērģemes pagastā, Ērģemē „Sprīdīši”, kadastra apzīmējums 
9452 008 0190 nodošanu nomā, platības noteikšanu ēku īpašuma uzturēšanai, kā arī minētā zemes gabala 
atsavināšanu[..] 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2015.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 2.§) un pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu, 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; 
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2.punktu; 
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 
manta”; likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas 
saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā 
stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, 
ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 
03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, 
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Ar 2015. gada 1.janvāri izbeigt zemes nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabalu 

“Sprīdīši”, kadastra apzīmējums 9452 008 0190, kas atrodas Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemē, kā 
arī pārtraukt zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un izslēgt minēto 
personu no zemes nomas līgumu reģistra par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0190 nomu. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar *** par zemes gabalu „Sprīdīši”, kadastra apzīmējums 9452 0008 0190, 
platība 1.2ha, uz kura atrodas viņam piederošs ēku īpašums, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 
31.decembrim. 

3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts publiskas 
personas zemes nomu” 7.2.punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja 
saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. 

4. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Ērģemes pagasta, Ērģemē, „Sprīdīši”, kadastra apzīmējums 
9452 008 0190, platība 1.2ha vairāk vai mazāk, cik izrādīsies kadastrāli uzmērot, atsavināšanas procedūru, 
nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

5. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda. 
6. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma 

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

7. Reģistrēt adrešu reģistrā nosaukumu apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0190 
un uz tās esošajām ēkām un būvēm: „Sprīdīši”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads. 

8. Noteikt platību 1.2ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot, ēku īpašuma 
Ērģemes pagastā, Ērģemē, „Sprīdīši”, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 008 
0190, uzturēšanai.  

 



 
18.§ 

Dzīvokļu jautājumu izskatīšana 
______________________________ 

(V.Rogainis) 
 

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada 
domes Dzīvokļu komisijas 2015.gada 16.janvāra  sēdes lēmumu (protokols Nr.1), 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 deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta   „***” , *** pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2- 

istabu dzīvokli Varoņu ielā 36-1, Valkā, 1.stāvs, kopējā platība 51,9 m2, dzīvojamā platība 35,4  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. 

2. P i e š ķ i r t  ***, deklarētā dzīvesvieta  „***”, *** pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1- 
istabas dzīvokli Tirgus ielā 12-1, Valkā, 1.stāvs, kopējā platība 20,7 m2, dzīvojamā platība 13,2 m2, dzīvokļa 
labiekārtotības pakāpe- daļēji 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. 

19.§ 
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam 

___________________________________________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2015.gada 

16.janvāra iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu no 06.03.2015.-13.03.2015. 
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas un Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra nolikuma „Valkas 
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols Nr.14, 11.§) 2.2. punkta, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), 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 

2015.gada 6.marta līdz 2015.gada 13.martam (ieskaitot) par nostrādāto laiku no 2014.gada 21.jūnija līdz 
2014.gada 3.oktobrim. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

20.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabaliem Valkā, Raiņa ielā 14A un Rīgas ielā 6 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo: *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2015.gada 12.janvārī iesniegto 

iesniegumu par nomas līgumu noslēgšanu par viņam piederošo zemi Valkā, Rīgas ielā 6 un Raiņa ielā 14A, uz 
kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas [..].  

Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no Civillikuma 1765.panta un likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, 
I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 



1. Slēgt zemes nomas līgumu ar *** par viņam piederošo zemes gabalu Valkā, Raiņa ielā 14A, kadastra 
apzīmējums 9401 005 0506 un Rīgas iela 6, kadastra apzīmējums 9401 001 0207, nomu Valkas novada 
pašvaldības vajadzībām. 

2. Noteikt nomas 6% apmērā gadā no zemes gabalu Valkā, Raiņa ielā 14A un Rīgas iela 6 kadastrālās 
vērtības.  

21.§ 
Par Mierkalna tautas nama vadītāja iecelšanu 

________________________________________ 
(V.A.Krauklis) 

 
Ar 2014.gada 30.decembri tika pārtrauktas darba attiecības ar Mierkalna tautas nama vadītāju Dagniju 

Pakalni. 
Uz Mierkalna tautas nama vadītāja amata vakanci tika izsludināts konkurss. Konkursam pieteicās viens 

pretendents. Konkursa komisija 2015.gada 26.janvāra sēdē, izvērtējot pretendentes atbilstību amatam, 
pieņēma lēmumu ieteikt Valkas novada domei  par Mierkalna tautas nama vadītāju iecelt Eviju Zemi. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 9.punkta, deputāti atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Par Mierkalna tautas nama vadītāju iecelt Eviju Zemi. 
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Eviju Zemi par pieņemšanu darbā 

par Mierkalna tautas nama vadītāju ar 2015.gada 2.februāri.  
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 
 

22.§ 
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  

Projekta ietvaros veikti iepirkumi diviem objektiem: 
1. „Ūdensapgāde un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija/paplašināšana, Beverīnas un Oškalna ielās” 
Pēc iepirkumu rezultātiem projekta izmaksas: 

- Būvekspertīze – 426.86 EUR,PVN 89.64 EUR,kopā 516.50 EUR (sam.) 
- būvniecība – 293461.65 EUR;154706.03 EUR sam. 
- tehnisko projektu izstrāde 3178.41 EUR, PVN 667.47 EUR,kopā 3845.88 EUR (sam); 
- autoruzraudzība 1280.58 EUR,PVN 268.92 EUR,kopā 1549.50 EUR;(sam.) 
- būvuzraudzība 4614.09,- EUR.(sam.) 

Kopējās aktivitāšu īstenošanas izmaksas  299625.24 EUR. Veikti maksājumi 160869.62 EUR. Nepieciešams 
aizņēmums līdz 138755.62EUR. 

2. „Ūdensapgādes tīkla posma izbūve Rīgas ielā Valkā” 
Pēc iepirkuma rezultātiem projekta izmaksas: 

- Būvprojekta izstrāde – 2704.51 EUR,PVN 567.95 EUR – kopā 3272.46 EUR; 
- Autoruzraudzība – 409.99 EUR,PVN 86.10 – kopā 496.09 EUR; 
- Būvdarbi – 40392.11 EUR; 
- Būvuzraudzība – 3850.- EUR,PVN 808.50 EUR, kopā 4658.50 EUR. 

 Kopējās aktivitāšu īstenošanas izmaksas 48819.16 EUR. 
Nepieciešams aizņēmums līdz 48819.16 EUR. 
Kopā nepieciešams aizņēmums līdz 187574.78 EUR 

Vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.1 , 23.pantiem un likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
 
 
 
 



 
 
N O L E M J : 
 
1. Lai nodrošinātu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu  attīstība Valkā, 2. kārta”  realizāciju, ņemt 

aizņēmumu līdz EUR 187574.78 (Viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri eiro 
un 78 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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


