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S Ē D E S     P R O T O K O L S 

Nr. 8 
Valkā                                                2015.gada 28.maijā 
           
Sēde sasaukta 2015.gada 28.maijā plkst.10:00.     
Sēdi atklāj 2015.gada 28.maijā plkst.10:00. 
 
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis 
Protokolē – Valkas novada domes kancelejas vadītāja Gundega Ukre 

Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Agris SIMULIS, Valdis ROGAINIS, Kristīne SIMONOVA,  
Maruta STABULNIECE, Vita BĒRZIŅA, Andis SULA, Aivars SJADEME, Aivars GAILIS,  Sandra PILSKALNE, 
Mārtiņš KREILIS, Viesturs ZARIŅŠ    

     
Nepiedalās deputāti: 
 Unda OZOLIŅA – aizņemta pamatdarbā 
 Valdis ŠAICĀNS – aizņemts pamatdarbā 
 Ivars NOVIKS – aizņemts pamatdarbā 
 Mārtiņš KREILIS – aizņemts pamatdarbā 
 
Piedalās administrācijas darbinieki: 
 Zane Zariņa, Antra Ķīkule, Ilze Grandava,  Aija Jurjāne, Zane Brūvere, Guntis Bašķis, Guntis Vilguts, 
Rolands Rastaks, Viktors Kaņepe,  Aivars Cekuls, Lāsma Engere, Mārīte Kalniņa, Karmena Toča, Lilija Līviņa, 
Jānis Lapsa, Raitis Priede, Jānis Krams, Pēteris Pētersons 
  

Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj domes sēdi. 

 Atklāti balsojot ar  11  balsīm „PAR” Vents Armands KRAUKLIS,  Agris SIMULIS, Valdis ROGAINIS, 
Kristīne SIMONOVA,  Maruta STABULNIECE, Vita BĒRZIŅA, Andis SULA, Aivars SJADEME, Aivars GAILIS, 
Sandra PILSKALNE, Viesturs ZARIŅŠ „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Valkas novada dome nolemj 
apstiprināt šādu 2015. gada 28. maija domes  sēdes DARBA KĀRTĪBU: 

 
1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. 
2. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījums 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu. 
3. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas 

novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” apstiprināšanu. 
4. Par Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. 
5. Par telpu Rīgas ielā 25, Valkā nosacītās nomas maksas apstiprināšanu. 
6. Par atbalstu vasaras nometņu rīkošanā bērniem ar īpašām vajadzībām. 
7. Par galvojumu *** studiju kredītam AS “SEB Banka”. 
8. Par finansiālu atbalstu BMX čempionātos. 



9. Par licences un licences kartiņas izsniegšanu Leonīdam Goļevam pasažieru pārvadājumiem ar vieglo 
taksometru. 

10. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes 
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.2,2.§). 

11. Valkas novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšana. 
12. Par pašvaldības automašīnu atsavināšanas procesu. 
13. Par noteikumu Nr.2 “Par Valkas novada domes un tās iestāžu kustamās mantas atsavināšanu – 

pārdodot par brīvu cenu” apstiprināšana. 
14. Par telpu Rīgas ielā 25, Valkā iznomāšanu. 
15. Par nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Tīne” uz zemes gabaliem Dzelzceļa līnija “Valka-Igaunijas 

robeža”.  
16. Par Valkas novada domes 2014.gada 26.marta lēmuma “Par Valkas novada kultūrpolitikas stratēģiskā 

plāna 2016.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu”(prot.Nr.4,3.§) atcelšanu un par Valkas novada kultūras 
attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu. 

17. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 26.februāra nolikumā Nr.3 “Valkas 
novadpētniecības muzeja nolikums”. 

18. Par pašvaldības īpašuma Ērģemes pagastā “Lejasstrūgas” izsoles atzīšanu par nenotikušu, jaunas 
izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

19. Par neapbūvētu zemes gabalu Kārķu pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
20. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana. 
21. Par Valkas novada Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktora iecelšanu. 
22. Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai. 
23. Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transporta 

līdzekļu iegādei. 
24. Par autotransporta nodrošināšanu. 

 
1.§ 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 
_______________________________________________________________ 

(A.Jurjāne, V.A.Krauklis) 
 
Valkas novada dome ir saņēmusi SIA “ZAAO”, reģ. Nr.44103015509, juridiskā adrese: Rīgas iela 32, 

Valmiera, 2015.gada 11.maija vēstuli Nr.1-25/137 “Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksas 
struktūrā” (turpmāk – Vēstule) un tai pievienoto maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu. 

SIA “ZAAO” Vēstulē norādījusi, ka atbilstoši Valsts kontroles 2015.gada 20.janvāra revīzijas ziņojumā 
Nr.2.4.1-14-11/2014 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un 
tiesību aktu prasībām” (turpmāk – VK ziņojums) norādītajam, kā arī SIA “ZAAO” 2015.gada 20.marta 
dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts) pieņemtajiem lēmumiem nepieciešams veikt izmaiņas 
maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu struktūrā un aprēķināšanas kārtībā.  

Kā norādīts Vēstulē, VK ziņojuma 51.punktā ietverts ieteikums – lai nodrošinātu pamatotu izdevumu par 
atkritumu apglabāšanu iekļaušanu atkritumu radītāju, tajā skaitā iedzīvotāju, rēķinos, SIA “ZAAO” kā 
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekotājam, veicot mērījumus un 
novērojumus, attiecībā uz poligona tarifu noteikt faktiskajai situācijai atbilstošu pārrēķinu koeficientu no 
atkritumu svara uz tilpuma mērvienībām un rosināt samazināt atkritumu apsaimniekošanas maksu 
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās. 

Lai izpildītu VK ziņojumā norādīto ieteikumu, SIA “ZAAO” 2015.gada 20.marta dalībnieku sapulcē (protokols 
Nr.1-2/1, 5.punkts) pieņemts lēmums atbalstīt maksas par atkritumu apsaimniekošanu struktūras maiņu. Tāpat 
nolemts uzdot SIA “ZAAO” valdei 3 mēnešu laikā iesniegt precizētu maksas par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu lēmuma projektu visās Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās. 

Attiecībā uz pārrēķina koeficientiem, nosakot tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos 
un izgāztuvēs un dabas resursu nodokli par atkritumu apglabāšanu SIA “ZAAO” norādījusi, ka gan atkritumu 
svara un tilpuma attiecība, gan apglabāto atkritumu īpatsvars apglabāšanai nodotajā atkritumu masā var būt 
mainīgs, tādēļ SIA “ZAAO” ierosina turpmāk nenoteikt pārrēķina koeficientus saistošajos noteikumos, bet tos 
atspoguļot SIA „ZAAO” iesniegtajā maksas aprēķinā. 

Savukārt, veicamās izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu struktūrā saistītas ar tās 
papildināšanu ar trīs jaunām maksu veidojošajām pozīcijām, vienlaikus nemainot šobrīd spēkā esošo kopējo 
maksas apmēru. Atbilstoši “ZAAO” 2015.gada 20.marta dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts) 
nolemtajam maksā par atkritumu apsaimniekošanu papildus esošajiem maksas veidojošajiem komponentiem 
būtu jāiekļauj trīs jaunas komponentes: 

1) maksa par dalīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārkraušanu,  
2) maksa par atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras izveidi un uzturēšanu,  



3) izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā.  
Kā norādījusi SIA “ZAAO”, minētās izmaksu pozīcijas faktiski jau šobrīd atbilstoši Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma normām ir iekļautas un veido kopējo maksu par atkritumu apsaimniekošanu, tikai tās 
netika atsevišķi izdalītas un norādītas atkritumu radītājiem nosūtītajos rēķinos. Šo izmaksu segšana tika veikta 
no tiem ienākumiem, kas tika gūti no pārējām apstiprinātajām pozīcijām, nodrošinot, ka noteiktā maksa sedz 
visas pamatotās SIA „ZAAO” izmaksas, kas saistītas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi 
un uzturēšanu visā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā kopumā. 

Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem un dalībnieku sapulcē nolemtajam SIA “ZAAO” veikusi precizētu 
maksas aprēķinu, kurā atbilstoši precizēts poligona tarifa pārrēķina koeficients no svara uz tilpuma 
mērvienībām, un tas ir noteikts 0.13. Savukārt attiecībā uz dabas resursu nodokļa apmēru tas ir noteikts 0.065 
apmērā. Šāds aprēķins pamatots ar iepriekšējos gados konstatēto attiecīgi sadzīves atkritumu svara un 
tilpuma attiecību un proporciju starp poligonā ievesto un faktiski apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu.  

Līdz ar to maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk veidos: 
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu 

savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi un uzturēšanu atbilstoši 
līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības 
izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona 
atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – EUR 8.21 apmērā par 1 m3; 

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonā "Daibe"– EUR 3.67 apmērā par 1 m3; 

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – EUR 0.78 
apmērā par 1 m3. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 1.§), kā arī Vēstulei pievienoto maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu, 
vadoties no Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: 
PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Sākot ar 2016.gada 1.janvāri noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valkas novada 

administratīvajā teritorijā EUR 12.66 (divpadsmit euro 66 centi) par 1 m3 atkritumu (bez PVN). 
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam. 
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 

 
2.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījums 2014.gada 27.marta saistošajos 
noteikumos Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu 

____________________________________________________________________ 
(A.Jurjāne) 

 
Valkas novada dome ir saņēmusi SIA “ZAAO”, reģ. Nr.44103015509, juridiskā adrese: Rīgas iela 32, 

Valmiera, 2015.gada 11.maija vēstuli Nr.1-25/137 “Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksas 
struktūrā” un ieteikumu saistošo noteikumu „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” grozījumiem. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta, 21.panta 
pirmās daļas 16.punkta un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti vārdiski 
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījums 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 

“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījums 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 „Atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus Nr.9 pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 
publicēt laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv.  

4. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītāja. 



5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
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 28.maijā              Nr.9 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2015.gada 28.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.8, 2.§) 

 
Grozījums 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 

“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 
 

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

 
Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 „Atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi” šādu grozījumu:  
 

Papildināt noteikumus ar 31.11.punktu šādā redakcijā: 
„31.11. ne retāk kā vienu reizi gadā līdz nākošā gada 1.aprīlim iesniegt pašvaldībā informāciju par iepriekšējā 
gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai 
nodoto un faktiski apglabāto sadzīves atkritumu apjomu. Ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā informācija, ir 
mainījusies svara un tilpuma attiecība vai proporcija starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto atkritumu 
apjomu attiecībā pret iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto par vairāk kā 
10%, apsaimniekotāja sniegtajai informācijai pievienojams precizēts maksas par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu aprēķins.” 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 

Pielikums 
pie Valkas novada domes 

2015.gada 28.maija 
saistošiem noteikumiem Nr.9 

 
Valkas novada domes saistošo noteikumu  Nr.9 

„Grozījums saistošajos noteikumos Nr.13 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” 
paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Papildināti atkritumu apsaimniekotāja pienākumi pret pašvaldību.  

2. Īss projekta satura izklāsts Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi papildināti ar jaunu normu -  
ne retāk kā vienu reizi gadā līdz nākošā gada 1.aprīlim iesniegt 
pašvaldībā informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto 
sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Neietekmēs pašvaldības budžetu. 
 

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

Netiek plānota būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 
 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Administratīvās procedūras bez būtiskām izmaiņām.  

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām. 

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 



3.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos 

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

(I.Grandava) 
 
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un 

struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumos 
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi: 

• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums; 
• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem; 
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem; 
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa; 
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 3.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma 
„Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, 
ATTURAS – 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada 

pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai zināšanai. 

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

4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas 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 28.maijā                                    Nr.10 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2015.gada 28.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.8,3.§) 

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 
„Valkas novada pašvaldības 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 
grozījumi (1.pielikums). 

2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums). 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  V.A.Krauklis 

 
 



1.pielikums 
pie Valkas novada domes 

2015.gada 28.maija 
saistošiem noteikumiem Nr.10 

 

  



 

 

 

 



2.pielikums 
 pie Valkas novada domes 

2015.gada 28.maija 
saistošiem noteikumiem Nr.10 

  
 

Paskaidrojuma raksts Valkas novada  domes saistošajiem noteikumiem Nr.10 
„Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 

„Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets”” 
 
 
 Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem 
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumos 
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi: 

• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums; 
• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem; 
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem; 
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa ; 
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām; 
1. Ieņēmumi 
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti grozījumi 

budžeta ieņēmumu prognozē – palielinājums EUR  32684.-. 
1.1. Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti kopumā palielināti par EUR 5517.-,tajā skaitā: 

• Valkas novadpētniecības muzeja projekta „J.Cimzes dziesmu krājuma „Dziesmu rota” 
pirmizdevuma izmantošanas nodrošināšana” realizācijai, 

• NVA projekta „Pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem” projekta realizācijai – EUR 1512.-. 
1.2.Budžeta iestāžu ieņēmumi – EUR 26767,-, tajā skaitā: 

• Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – EUR 20730.-, 
• Pārējie ieņēmumi – EUR 6037.-. 

2. Izdevumi 
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par EUR 192242.-. Izdevumu finansēšana 
tiek nodrošināta ar ieņēmumiem un aizņēmumiem. 

2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 56237.-, tajā skaitā : 
• Valkas novada domes administrācijai EUR 30000.- īpašuma iegāde Valkā, Semināra ielā 21 un 

datortehnikas iegādei EUR 12337.-; 
• Grāmatvedības un finanšu nodaļai datortehnikas iegādei EUR 5561.-; 
• Zvārtavas pagasta pārvaldei datortehnikas iegādei EUR1854.-; 
• Vijciema pagasta pārvaldei datortehnikas iegādei EUR 1854.-; 
• Valkas pagasta pārvaldei datortehnikas iegādei EUR 1854.-; 
• Kārķu pagasta pārvaldei datortehnikas iegādei EUR 927.-; 
• Ērģemes pagasta pārvaldei datortehnikas iegādei EUR 1850.-. 

2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 14090,- tajā skaitā : 
• Būvvaldei EUR 2170.- datortehnikas iegādei; 
• Attīstības un plānošanas nodaļai EUR 5266.- datortehnikas iegādei; 
• Valkas novadpētniecības muzeja projekta „J.Cimzes dziesmu krājuma „Dziesmu rota” 

pirmizdevuma izmantošanas nodrošināšana” realizācijai EUR 3450.-; 
• NVA projekta „Pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem” projekta realizācijai EUR 3204.-. 

2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 21217,-, Pilsētas 
teritorijas apsaimniekošanas nodaļai – telts iegādei. 

2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 66826.-, tajā skaitā : 
• Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļai EUR 6907.- datortehnikas iegādei 
• Kārķu pagasta tautas nams EUR 278.- videonovērošanas kameru iegādei; 
• Valkas kultūras namam telpu remontam, kases aparāta un sūkņa barošanas bloka iegādei EUR 

2663.-, estrādes atjaunošanai EUR 54785.-,datortehnikas iegādei EUR1854,-. 
2.5.   Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 2750.-,tajā skaitā : 

• Valkas ģimnāzijai piešķirts finansējums metodiskā darba un olimpiāžu organizēšanai EUR 1065.-; 



• Valkas pamatskolai piešķirts finansējums EUR 400,-  skolas ekskursiju projektu konkursa „Pētīsim 
un izzināsim Latvijas vēsturi” īstenošanai; 

• Bērnu jaunatnes sporta skolai piešķirts finansējums EUR 1285.-, tajā skaitā no Izglītības un 
zinātnes ministrijas sporta inventāra iegādei EUR 555.- un no Latvijas futbola federācijas saņemtie 
līdzekļi vimpeļu izgatavošanai EUR 200,-,pasākumam „Pavasaris 2015” EUR 270.-,pasākumam 
„Valkas-Valgas kauss 2015” organizēšanai. 

3. Sociālai aizsardzībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 31122.-, tajā skaitā : 
• Sociālās aprūpes namam EUR 21854.-;tajā skaitā atlīdzībai EUR 13396.-, pakalpojumiem EUR 

6604.-, datortehnikas iegādei 1854,-; 
• Valkas novada bāriņtiesai EUR 2781.- datortehnikas iegādei; 
• Sociālajam dienestam EUR 6487,- datortehnikas iegādei. 

4. Finansēšana – aizņēmumi EUR 159558.- tajā skaitā : 
• Valkas brīvdabas estrādes renovācijai EUR 54785,-; 
• Pasākumu telts iegādei EUR 21217.-; 
• Īpašuma iegāde Valkā, Semināra ielā 21 EUR 30000.-; 
• Datortehnikas iegāde Valkas novada iestādēm EUR 53556.-. 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 
 

4.§ 
Par Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama 
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 

___________________________________________________ 
(V.Kaņepe) 

 
Lai sniegtu maksas pakalpojumus Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā, nepieciešams noteikt 

maksas pakalpojuma izcenojumus. 
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.5, 4.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā saskaņā 

ar pielikumu. 
2. Klientu maksājumus iekasē atbilstoši normatīvo aktu un Sociālās aprūpes nama nolikumā noteiktā kārtībā. 
3. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Sociālās aprūpes nama vadītājs. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

Pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 28.maija sēdes lēmumam 
(protokols Nr.8, 4.§) 

Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama maksas pakalpojumu cenrādis 
    

Nr. 
p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez 
PVN, EUR 

1., 2. Stāvs 
1. Uzturēšanas maksa par vienu cilvēku uz pilnu aprūpi*** 1 mēnesis 400,58 
  tai skaitā ēdināšana  1 mēnesis 129,92 
2. Uzturēšanas maksa par vienu cilvēku uz pilnu aprūpi*** 1 diena 13,17 
  tai skaitā ēdināšana  1 diena 4,27 
3. Minimālā maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes namā, ja 

pensija mazāka par EUR 71 1 mēnesis 30,00 



4. Maksa par mazo istabu* 1 mēnesis 80,13 
5. Maksa par lielo istabu** 1 mēnesis 110,96 
6. Maksa par lielo istabu**, ja dzīvo divatā 1 mēnesis 55,48 
7. Maksa dzīvoklī ar sanitāro mezglu un virtuvi (107. un 111. 

dzīvoklis) 1 mēnesis 123,28 
3. stāvs (uz katrām divām istabām ir atsevišķs sanitārais mezgls) 
8. Maksa par mazo istabu* (divistabu dzīvoklī) 1 mēnesis 86,30 
9. Maksa par mazo istabu*, ja dzīvo divatā (divistabu dzīvoklī) 1 mēnesis 43,15 
10. Maksa par lielo istabu** (divistabu dzīvoklī) 1 mēnesis 117,12 
11. Maksa par lielo istabu**, ja dzīvo divatā (divistabu dzīvoklī) 1 mēnesis 58,56 
12. Maksa par divistabu dzīvokli ar sanitāro mezglu (viesnīca un 

sociālie dzīvokļi) 1 mēnesis 141,78 
13. Maksa par vienistabas dzīvokli ar sanitāro mezglu 1 mēnesis 104,79 
PVN netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 7.nodaļas 52.pantu 
 

        
Citi pakalpojumi 
14. Maksa par veļas mazgāšanu un žāvēšanu līdz 5kg 3,72 
PVN tiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam   
    

* Mazā istaba - 11 līdz 14 m2   
** Lielā istaba - 17 līdz 20 m2   
***Pilna aprūpe - telpu uzturēšanas izmaksas + izmaksas, kas saistītas ar aprūpi un ēdināšanu  
vienam cilvēkam mēnesī   
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 
 
 
 

5.§ 
Par telpu Rīgas ielā 25, Valkā nosacītās nomas maksas apstiprināšanu 

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

 
Novada domes rīcībā ir ēka Rīgas ielā 25, Valkā, kurā ir iespējams iznomāt nedzīvojamās telpas, tāpēc ir 

nepieciešams noteikt nosacīto nomas maksu. 
Nosacītā nomas maksa noteikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 

“Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem” un ņemot vērā telpu tehnisko stāvokli. 

Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.5, 5.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt  nosacīto nomas maksu par telpu Rīgas ielā 25, Valkā  nomu EUR 1.42 (viens euro, 42 centi) 

par 1m2 mēnesī bez PVN. 
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot  atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

 
 
 



6.§ 
Par atbalstu vasaras nometņu rīkošanā bērniem ar īpašām vajadzībām 

____________________________________________________________________ 
(Z.Zariņa) 

 
      Dome izskata Latvijas Bērnu fonda, reģ. Nr.40008018725, adrese: Brīvības gatve 310-75, Rīga, LV-1006, 
2015.gada 30.aprīļa iesniegumu (reģistrēts: 30.04.2015. Nr.3-3/15/869) par atbalstu ģimeņu, kurās aug bērni 
ar īpašām vajadzībām, vasaras nometņu rīkošanai. 
      Šādas bezmaksas nometnes ir viens no visefektīvākajiem īpašo bērnu rehabilitācijas un personību 
attīstības veidiem, lai veicinātu bērnu sociālo iemaņu veidošanos un attīstību. 
      Daudzi bērni aug nepilnās ģimenēs, kuras skar dažādas finansiālas un saimnieciskas grūtības. Šādos 
apstākļos šiem bērniem praktiski nav iespēju piedalīties jebkādā kvalitatīvā brīvā laika pasākumā un bieži ir arī 
vienīgā reize gadā, kad bērnam ir iespēja iepazīties ar citiem bērniem, būt ārpus mājas bez vecāku klātbūtnes, 
baudīt gaisa, ūdens, saules peldes, doties ekskursijās. 
     Vienas nometnes izmaksa ir EUR 9500. 

Latvijas Bērnu fonda organizētajās nometnēs no Valkas novada piedalās 15 līdz 20 bērni. Parasti tiek 
piešķirti naudas līdzekļi, lai aizvestu bērnus uz nometni, atvestu no nometnes un aizvestu uz jūru. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2015.gada 11.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.4, 1.§), Finanšu komitejas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 6.§), un vadoties 
no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt Valkas novada bērnu ar īpašām vajadzībām dalību Latvijas Bērnu fonda rīkotajā vasaras 

nometnē, nodrošinot braucieniem atbilstošas ietilpības autobusu. 
2. Izmaksas par autobusa lietošanu segt no Valkas novada domes Sociālā dienesta budžeta. 
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot pašvaldības budžeta grozījumu projektu. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Sociālais dienests un Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
7.§ 

Par galvojumu *** studiju kredītam AS “SEB Banka” 
__________________________________________________________ 

(R.Rastaks) 
 
Valkas novada dome izskata ***, adrese: “***”, *** pagasts, Valkas novads, LV-4716, 2015.gada 28.aprīlī 

iesniegto iesniegumu (reģistrēts 28.04.2015. Nr.3-3/15/848) ar lūgumu galvot studiju kredītam Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē 2.līmeņa studiju programmā “Veterinārārsts”. 
Studiju kredīta apmērs ir EUR 8964,06. 

Šobrīd Valkas novadā darbojas divas veterinārārstu prakses. Ar vienu no tām *** ir sadarbojusies prakses 
ietvaros un šī sadarbība varētu turpināties. Novadam būtu nepieciešami veterinārārstu pakalpojumi vēl lielākā 
apjomā, tādēļ būtu lietderīgi piesaistīt jaunu speciālistu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 15.maija 
sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 1.§), Finanšu komitejas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 
7.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta un likuma „Par pašvaldību 
budžetiem” 26.panta 4.daļu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu “Par galvojumu 

*** studiju kredītam AS „SEB Banka”” (protokols Nr.5,7.§). 
2. Apstiprināt noslēgto vienošanos ar ***, kurā viņa apņemas pēc studiju beigšanas 3 (trīs) gadus strādāt 

savā specialitātē novada teritorijā. 



3. Sagatavot dokumentus informācijas sniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei. 

4. Uzdot Valkas novada domes priekšsēdētājam parakstīt galvojuma līgumu. 
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
7. 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 
Administratīvā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

 
8.§ 

Par finansiālu atbalstu BMX čempionātos 
________________________________________ 

(R.Rastaks) 
 
Valkas novada dome 2015.gada 11.maijā ir saņēmusi ***, dzīvo *** iela ***, Valkā, iesniegumu (reģistrēts 

11.05.2015. Nr.3-3/15/913), kurā lūdz rast iespēju atbalstīt dēla *** dalību BMX Eiropas čempionātā Nīderlandē 
no 2015.gada 10.jūlija līdz 12.jūlijam un Pasaules BMX čempionātā Zolder, Beļģijā no 2015.gada 21.jūlija līdz 
25.jūlijam. Kopējās provizoriskās izmaksas dalībai abos čempionātos ir EUR 2000,00. 

*** mācās Valkas ģimnāzijas 8.klasē. 2014.gada BMX Latvijas Nacionālajā čempionātā *** ieguva 2.vietu 
kopvērtējumā. 2015.gada sezonā ir iekļauts jaunatnes izlases kandidātu sarakstā. 

Valkas novada domes 2013.gada 27.decembra noteikumi Nr.8 „Kārtība, kādā tiek sniegts atbalsts 
izglītojamajiem aktivitātēs ārpus Valkas novada” nosaka, kā tiek finansiāli atbalstīti Valkas novada talantīgākie 
izglītojamie izglītības, kultūras un sporta aktivitātēs, kuras organizē ārpus Valkas novada. Noteikumu 3.punktā 
ir noteikts, ka “atbalsts izglītojamajiem var tikt piešķirts arī šādos atsevišķos gadījumos:  

3.1. Valkas novada dome jau ir atbilstošās jomas aktivitātes finansētājs (skola, klubs, organizācija, 
kolektīvs)”. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 15.maija 
sēdes lēmumu (protokols Nr.5., 2.§), Finanšu komitejas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 
8.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: 
PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt EUR 750,00 (septiņi simti piecdesmit euro) biedrībai “BMX klubs Alko” *** dalībai BMX Eiropas 

čempionātā Nīderlandē no 2015.gada 10.jūlija līdz 12.jūlijam un Pasaules BMX čempionātā Zolder, Beļģijā 
no 2015.gada 21.jūlija līdz 25.jūlijam. 

2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no Sporta budžeta. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

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

 

 
9.§ 

Par licences un licences kartiņas izsniegšanu Leonīdam Goļevam 
pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru 

____________________________________________________________________ 
(A.Cekuls) 

 
Dome izskata Leonīda Goļeva, dzīvo *** iela *** - ***, Valka, Valkas novads, 2015.gada 13.maijā iesniegto 

iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci un licences kartiņu pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo 
automašinu TOYOTA CARINA  TX1983. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 9.§), un vadoties no Autopārvadājumu likuma 35.panta 1.daļas un likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta 1.daļas 11.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
 



N O L E M J : 
 
1. Izdot Leonīdam Goļevam licenci un licences kartiņu (pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas) uz 

vienu gadu pasažieru pārvadājumiem Valkas novadā ar vieglo taksometru (mašīnas marka - TOYOTA 
CARINA, valsts reģ.Nr.TX1983, šasijas Nr.SB153ABK10E050036). 

2. Valkas novada domes izpilddirektoram Aivaram Cekulam izsniegt attiecīgi noformētu licenci pēc paredzēto 
maksājumu veikšanas par licenci un licences kartiņu. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs. 
5. 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. 

 
10.§ 

Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes 
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.2, 2.§) 

____________________________________________________________________ 
(J.Lapsa) 

 
Saņemts Valkas pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Lapsas 2015.gada 14.maija iesniegums ar lūgumu veikt 

grozījumus Valkas pagasta komunālās saimniecības darbinieku amatu sarakstā - likvidējot pašlaik vakanto 
amata vietu “remontstrādnieks”, kas patlaban ir vakanta ar algas likmi ar samazinājumu EUR 373.64 un 
izveidojot divas jaunas amata vietas – “sezonas strādnieks” ar algas likmi 2.166 EUR/h (6 mēneši). Grozījumi 
neprasīs papildus finanšu līdzekļu piesaisti, bet uzlabos komunālās saimniecības darbību intensīvā darba laikā 
vasaras periodā. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 10.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izdarīt Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes administrācijas un 

iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.2, 2.§) šādus grozījumus: 
1.1. Apstiprināt 48.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā). 

2. Uzdot Valkas pagasta pārvaldes vadītājam veikt grozījumus darba līgumos atbilstoši amatu sarakstam. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pagasta pārvaldes vadītājs un Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.jūnijā. 

Pielikums 
Valkas novada domes  

2015.gada 28.maija sēdes lēmumam 
(protokols Nr.8,10.§) 

 
 

48.pielikums 
Valkas novada domes 

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

 
Valkas  novada  Valkas pagasta pārvaldes 

Komunālā saimniecības darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts 
 
 

Nr. 
p.k. 

Amats 
Amata 
vietu 
skaits 

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

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

1. Saimniecības daļas vadītājs 1 669 585.38 
2. Kurinātājs Sēļu katlu  mājā 4 2.166 EUR/h 2.166 EUR/h 
3. Traktora vadītājs 1 3.26 EUR/h 2.85 EUR/h 
4. Remontstrādnieks 1 427 373.64 
5. Sezonas strādnieki (6 mēneši) 2 2.166 2.166 



 
Valkas novada domes priekšsēdētājs   V.A.Krauklis 

 
11.§ 

Valkas novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšana 
________________________________________________________________ 

(Z.Brūvere) 
 
Pamatojoties uz Valkas novada domes priekšsēdētāja sekretariāta izstrādāto Valkas novada pašvaldības 

2014.gada publisko pārskatu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu (protokols 
Nr.5, 11.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 72.panta un 2010.gada 
5.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, atklāti vārdiski 
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu (pielikumā).  
2. Publicēt Valkas novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu internetā - mājas lapā www.valka.lv. 
3. Nosūtīt 2014.gada publisko pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētāja sekretariāts. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

 
 

12.§ 
Par pašvaldības automašīnu atsavināšanas procesu 

_________________________________________________ 
(A.Jurjāne ) 

 
Ir saņemti vairāki Valkas novada domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram adresēti elektroniski 

iesniegumi no personas, kas sākotnēji kā sūtītāja vārdu norādīja „motion motion”, bet pēc tam - kā Kristaps 
Freimanis. K.Freimanis ir aktīvi sekojis līdz pašvaldības automašīnu atsavināšanas procesam, un, viņa ieskatā 
netiekot, sasniegts normatīvajos aktos noteiktais mērķis automašīnu pārdot par iespējami augstāku cenu. 

2015.gada 11.maija iesniegumā K.Freimanis cita starpā norāda, ka 5.maijā esot iesniedzis pieteikumu 
iegādāties automašīnu VW Passat Variant, izmantojot Vienoto valsts un pašvaldību pakalpojuma portālu 
www.latvija.lv, bet nekādas ziņas no pašvaldības nesaņēmis, vērsies CSDD, kur noskaidrojis, ka 2015.gada 
6.maijā automašīna jau ir tikusi pārreģistrēta uz citu īpašnieku. Kā varot pārdot automašīnu, izslēdzot viņa 
2015.gada 5.maijā iesniegto pieteikumu, ja laikrakstā sludinājums bija publicēts tikai 6.maijā? Viņaprāt arī tajā 
pašā 30.aprīļa sēdē pieņemtais lēmums par Chrysler (FK6600) pārdošanu, veicot cenu aptauju, neatbilstot 
tiesiskajam regulējumam, jo pašvaldības mantas atsavināšanas tiesiskais regulējums ir noteikts Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā un tajā atsavināšanas veids – cenu aptauja - nav paredzēts.  

Tā kā iepriekš rīkotā izsole bija nesekmīga, VW Passat Variant tika pārdots pirmajai personai, kura 5.maijā 
piezvanīja uz sludinājumā norādīto izpilddirektora tālruņa numuru. Savukārt 5.maijā nodotā informācija 
laikrakstam „Ziemeļlatvija” tika ievietota tikai 6.maija laikraksta numurā. 

Citā vēstulē K.Freimanis raksta, ka „ņemot vērā, ka pašvaldības transportlīdzekļa norakstīšana un 
pārdošana metālpārstrādes uzņēmumam tāpat ir kvalificējama kā pašvaldības mantas pārdošana, šis 
automašīnas pārdošanas process būtu rīkojams, ievērojot Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā 
noteikto kārtību. Savukārt kritērija noteikšana, ka mantu var iegādāties tikai metālpārstrādes uzņēmums, kuram 
ir tiesības izdot likvidācijas sertifikātu, būtiski samazinātu potenciālo automašīnu pircēju loku. Līdz ar to, 
ierosinu 30.aprīļa sēdes darba kārtības jautājumu Nr.3 „Par automašīnas Chrysler Grand Voyager 
norakstīšanu" mainīt uz „Par automašīnas Chrysler Grand Voyager pārdošanu par brīvu cenu". [..]  Ja 
noteiktajā termiņā pieteiktos vairāki pircēji, starp šīm personām būtu iespējams rīkot izsoli.” 

Neskatoties uz K.Freimaņa plaši izklāstīto pašvaldības amatpersonu rīcības un Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma normu piemērošanas analīzi, neviens no iesniegumiem vai vēstulēm tomēr nesatur 
konkrētu prasījumu, par kuru dome varētu pieņemt pieteicējam labvēlīgu vai nelabvēlīgu administratīvo aktu. 
Vienīgais konkrēti noformētais K.Freimaņa lūgums ir „šīs dienas laikā informējiet par pieņemto lēmumu”, kas 
nav izpildāms, jo likuma „Par pašvaldībām” 26.panta kārtībā dome lēmumus pieņem sēdēs. 

Lai turpmāk izvairītos no pārpratumiem pašvaldības automašīnu atsavināšanā un padarītu šo procesu 
caurspīdīgāku, ir nepieciešami pašvaldības kustamās mantas, tajā skaitā arī lietoto automašīnu  atsavināšanas 



noteikumi. Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā nav sīkāk detalizēta kārtība kustamās mantas 
pārdošanai par brīvu cenu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 12.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 26.panta un 41.panta pirmās daļas otrā 
punkta, Administratīvā procesa likuma  71.panta otrās daļas un Publiskās personas mantas atsavināšanas 
likuma 37.panta pirmās daļas un otrās daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Uzdot novada domes priekšsēdētāja vietniekam izstrādāt pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas 

noteikumus.  
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

 
 

13.§ 
Par noteikumu Nr.2 „Par Valkas novada domes un tās iestāžu kustamās mantas atsavināšanu – 

pārdodot par brīvu cenu” apstiprināšanu 
____________________________________________________________________ 

(V.Zariņš, A.Sjademe, V.A.Krauklis) 
 
Valkas novada dome iegādājas arvien vairāk jaunas automašīnas. Vecās automašīnas ir nolietojušās un 

līdz šim brīdim atklātā izsolē nav izdevies pārdot nevienu automašīnu, kas vairs nav nepieciešama Valkas 
novada domes funkciju veikšanai. Viena no automašīnām tika piedāvāta izsoles ceļā  piecu gadu periodā pat 
trīs reizes, bet neviens pretendents nepieteicās. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 4.daļu, ja kustamās mantas pirmā 
izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var ierosināt citu likumā paredzēto 
atsavināšanas veidu. Cits veids ir pārdošana par brīvu cenu (Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
3.panta 1.daļas 2.punkts). Diemžēl Publiskas personas mantas atsavināšanas likums neregulē kārtību, kādā 
var pārdot kustamo mantu par brīvu cenu. 

Savukārt, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 
2.punkts nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami 
augstāku cenu. 

Valkas novada domei ir izdevies automašīnas, ko nevarēja pārdot atklātā izsolē, atsavināt par brīvu cenu, 
tādējādi pat iegūstot automašīnām atbilstošu tirgus cenu. Bet, tā kā līdz šim nav noteikta kārtība, kādā 
kustamo mantu var atsavināt par brīvu cenu, tad tā ir tikusi pārdota pirmajam pieteicējam, kas bija piekritis 
transportlīdzekli iegādāties. Vismaz vienā gadījumā interesi bija izrādījis arī kāds cits interesents, tādēļ pastāv 
teorētiska iespēja iegūt lielāku samaksu, ja šis jautājums būtu noregulēts. Minētā iemesla dēļ ir izstrādāti 
noteikumi „Par Valkas novada domes un tās iestāžu kustamās mantas atsavināšanu – pārdodot par brīvu 
cenu”. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 13.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes Noteikumus Nr.2 “Par Valkas novada domes un tās iestāžu kustamās 

mantas atsavināšanu – pārdodot par brīvu cenu” (pielikumā). 
2. Uzdot Valkas novada domes Kancelejas vadītājam nosūtīt noteikumus visām Valkas novada domes 

iestādēm. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

 
 
 
 
 



 
N O T E I K U M I 

  
2015.gada 28.maijā                        Nr.2 

 
APSTIPRINĀTS 

 ar Valkas novada domes 
2015.gada 28.maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.8, 13.§) 
 

Par Valkas novada domes un tās iestāžu kustamās mantas atsavināšanu – 
pārdodot par brīvu cenu 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 41.panta 1.daļas 2.punktu 
 

1. Vispārējie noteikumi 
 
1.1. Noteikumi „Par Valkas novada domes un tās iestāžu kustamās mantas atsavināšanu – pārdodot par brīvu 

cenu” (turpmāk tekstā – Noteikumi) izstrādāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumam un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam un 
nosaka kārtību, kādā veicama Valkas novada domes un tās iestāžu īpašumā esošās kustamās mantas 
pārdošana par brīvu cenu. 

1.2. Noteikumi piemērojami Valkas novada domei un visām tās pakļautībā esošajām iestādēm veicot 
kustamās mantas atsavināšanu – pārdodot par brīvu cenu. 

1.3. Pārdot kustamo mantu par brīvu cenu var, ja: 
1.3.1. kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 

euro. Šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību; 
1.3.2. izsoles izmaksas ir lielākas par mantas vērtību; 
1.3.3. sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga. 

1.4. Kustamās mantas atsavinātājs – Valkas novada dome vai tās pakļautībā esošās iestādes (turpmāk abi 
kopā - Atsavinātājs). 

1.5. Kustamās mantas atsavināšanu par brīvu cenu organizē: 
1.5.1. Valkas novada domē - Valkas novada domes izpilddirektors; 
1.5.2. Iestādēs – iestādes vadītājs vai ar iestādes vadītāja rīkojumu norīkotais darbinieks. 

1.6. Kustamo mantu vērtībā virs 700 euro, ja to atsavina par brīvu cenu Noteikumu 1.3.2. un 1.3.3.punktā 
noteiktajos gadījumos, un pamatlīdzekļus drīkst atsavināt tikai ar Valkas novada domes lēmumu. 

 
2. Atsavināmā kustamā manta un nosacītā cena 

 
2.1. Atsavinot kustamo mantu iespēju robežās ir jāpublicē tās apraksts, norādot izgatavošanas gadu 

(reģistrācijas gadu), nolietojuma pakāpi un galvenās raksturojošās īpašības. Interneta vietnēs jāievieto 
fotogrāfijas, ja tas ir izdarāms bez papildus finanšu līdzekļiem. 

2.2. Nosacīto cenu nosaka ņemot vērā bilances vērtību un iespējamo tirgus vērtību, iespēju robežās pieaicinot 
sertificētus vērtētājus vai citus ekspertus. 

 
3. Informācija par kustamās mantas atsavināšanu 

. 
3.1. Sludinājumi par kustamās mantas atsavināšanu publicējami Valkas novada domes interneta vietnē 

www.valka.lv, laikrakstā „Ziemeļlatvija” un vismaz vienā publiskā interneta sludinājumu vietnē.  
3.2. Sludinājumā norāda:  

3.2.1. kustamās mantas nosaukumu, aprakstu, atrašanās vietu un atsavināšanas veidu; 
3.2.2. kustamās mantas apskates vietu un laiku; 
3.2.3. kustamās mantas nosacīto cenu un samaksas kārtību; 
3.2.4. nodrošinājuma naudas apmēru un samaksas kārtību; 
3.2.5. pieteikuma iesniegšanas vietu un laiku; 
3.2.6. dokumentus, kādi pievienojami iesniedzamajam pieteikumam. 
3.2.7. informāciju, ka līgums noslēdzams 10 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža un vairāku 

pieteikumu gadījumā tiks rīkota rakstveida izsole starp pieteikuma iesniedzējiem, un to, ka 
nepiedaloties izsolē netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda. 

3.3. Pieteikuma iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par piecām darba dienām no pēdējā sludinājuma 
publicēšanas brīža. 



 
4. Pieteikuma iesniegšana 

 
4.1. Atsavināmās pašvaldības kustamās mantas pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā 
atsavināmo kustamo mantu. 

4.2. Pieteikumu pieņemšanu un reģistrāciju Atsavinātājs uzsāk pēc Noteikumu 3.1.punktā norādītā 
paziņojuma publicēšanas. Pieteikums uzskatāms par to iesniegušās personas gribas apliecinājumu 
iegūt savā īpašumā atsavināmo kustāmo mantu un slēgt ar tās atsavinātāju pirkuma līgumu, samaksājot 
kustamās mantas nosacīto cenu. 

4.3. Pieteikums iesniedzams personīgi, pa pastu vai izmantojot kurjera pakalpojumus darba dienās 
Atsavinātāja darba laikā, kas minēts sludinājumā. 

4.4. Pieteikums iesniedzams brīvā formā, norādot mantu, kuras iegādei pieteikums iesniegts, pieteicēja 
nosaukumu (vārdu uzvārdu), reģistrācijas numuru (personas kodu) adresi, telefonu un e-pastu. 

4.5. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti: 
4.5.1. juridiskai personai - juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties 

uzņēmuma vārdā apliecinošs dokuments (līguma parakstīšanas brīdī jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments) un maksājuma uzdevums (kvīts) par nodrošinājuma naudas iemaksu. 

4.5.2. fiziskai personai līguma parakstīšanas brīdī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, fiziskās 
personas pārstāvim jāiesniedz - pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties tās vārdā 
apliecinošs dokuments, ja pieteikuma iesniedzējs nav kustamās mantas pircējs, un maksājuma 
uzdevums (kvīts) par nodrošinājuma naudas iemaksu. 

4.6. Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā, un tiem ir juridisks spēks, ja tie noformēti atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. 
Ārvalstīs izsniegtos dokumentus pieņem, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu 
prasībām.  

4.7. Pieteikums no personas netiek pieņemts, ja ir jau beidzies reģistrācijas termiņš. 
4.8. Pieteikums tiek noraidīts, ja: 

4.8.1. nav iesniegti visi Noteikumu 4.4.punktā minētie dokumenti; 
4.8.2. tiek konstatēts, ka sniegtās ziņas ir nepatiesas, vai citos gadījumos, kad iesniegtie dokumenti 

neatbilst Noteikumu prasībām; 
4.8.3. pret pieteikumu iesniegušo personu ir uzsākts maksātnespējas process. 

 
5. Nodrošinājums 

 
5.1. Pirms pieteikuma iesniegšanas kustamās mantas iegādei, Valkas novada domes norēķinu kontā 

jāiemaksā 10% no kustamās mantas nosacītās cenas kā nodrošinājums. 
5.2. Ja pieteikuma iesniedzējs atsakās noslēgt pirkuma līgumu 10 dienu laikā no pieteikumu iesniegšanas 

termiņa beigām, nesamaksā termiņā pirkuma maksu vai gadījumos, kad ir vairāki pieteikuma iesniedzēji uz 
kustamo mantu un starp viņiem tiek rīkota izsole - nepiedalās izsolē vai nepārsola sākumcenu vismaz par 
1 euro, tad iemaksātais nodrošinājums pieteikuma iesniedzējam netiek atmaksāts. 

5.3. Nodrošinājums tiek atmaksāts pieteikuma iesniedzējam: 
5.3.1. ja Atsavinātājs jebkādu iemeslu dēļ pārtrauc atsavināšanas procedūru; 
5.3.2. ja pieteikuma iesniedzējs ir piedalījies izsolē un pārsolījis sākumcenu, bet kustamo mantu nav 

nosolījis. 
 

6. Izsole starp vairākiem pieteikuma iesniedzējiem 
 
6.1. Ja ir saņemti vairāk kā viens pieteikums kustamās mantas iegādei par brīvu cenu, Atsavinātājs 10 dienu 

laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām starp pieteikuma iesniedzējiem rīko rakstveida izsoli ar 
augšupejošu soli. 

6.2. Izsoli organizē Atsavinātāja ar rīkojumu izveidota izsoles komisija 3 cilvēku sastāvā. 
6.3. Izsoles komisija vismaz 5 dienas pirms izsoles nosūta visiem pieteikuma iesniedzējiem Izsoles 

noteikumus, kuros norāda izsoles norises vietu un laiku, izsolāmās kustamās mantas aprakstu, nosacīto 
cenu, izsoles gaitu, līguma noslēgšanas un samaksas noteikumus. 

6.4. Izsoles nosacītā cena ir kustamās mantas nosacītā cena, kas tika norādīta Noteikumu 3.2.punktā 
minētajā sludinājumā. 

6.5. Reģistrācijas maksa par dalību izsolē netiek noteikta. 
6.6. Piedaloties izsolē izsoles dalībniekam ir jāpārsola nosacītā cena vismaz par 1 euro. 
6.7. Savus cenas piedāvājumu Izsoles dalībnieki iesniedz rakstveidā slēgtā aploksnē, nosūtot tos pa pastu, 

nogādājot ar kurjeru vai personīgi izsles noteikumos noteiktajā adresē līdz izsoles noteikumos 
noteiktajam termiņam. 



6.8. Līguma noslēgšanas un samaksas noteikumi nevar atšķirties no tiem, kas tika norādīti Noteikumu 
3.2.punktā minētajā sludinājumā. 

6.9. Atsavinātājs pieteikumu iesniedzējiem līdz izsoles brīdim nesniedz informāciju par personām, kas ir 
iesniegušas pieteikumus un piedalīsies izsolē. 

6.10. Izsole var notikt tikai darba dienās Atsavinātāja darba laikā. Izsoles komisija atver iesniegtos 
piedāvājumus sēdē, kurā drīkst piedalīties Izsoles dalībnieki, un skaļi paziņo iesniegtās piedāvājumu 
cenas. 

6.11. Par izsoles uzvarētāju atzīstama persona, kas nosolījusi visaugstāko cenu. Ja augstākās cenas ir 
vienādas, tad par nosolītāju atzīstams tas izsoles dalībnieks, kas piedāvājumu iesniedzis pirmais. 

 
7. Līguma noslēgšanas kārtība un samaksas nosacījumi 

 
7.1. Atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura iesniegusi pieteikumu un tikusi 

reģistrēta Noteikumos paredzētajā kārtībā vai vairāku pieteikuma iesniedzēju gadījumā nosolījusi augstāko 
cenu. 

7.2. Pieteikuma iesniedzējs vai izsoles uzvarētājs 10 dienu laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 
vai izsoles dienas paraksta pirkuma līgumu ar Atsavinātāju. 

7.3. Maksāšanas līdzeklis par atsavināmo kustamo mantu ir euro(100% apmērā). 
7.4. Maksājuma summā tiek ieskaitīta samaksātā nodrošinājuma nauda. 
7.5. Atlikusī maksājuma summa, atskaitot nodrošinājuma naudu, ir jāsamaksā 10 dienu laikā no līguma 

noslēgšanas brīža, maksājumu veicot Valkas novada domes kontā, kas norādīta pie līguma rekvizītiem. 
7.6. Ja Noteikumu 7.5.punktā minētajā termiņā samaksa nav veikta pilnā apmērā, Atsavinātājs lauž līgumu un 

nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta. 
7.7. Visas izmaksas, kas saistītas ar pārdotā kustamā īpašuma reģistrāciju (pārreģistrāciju) Latvijas Republikas 

reģistros, sedz attiecīgās kustamās mantas ieguvējs. 
7.8. Personai, kura atteikusies parakstīt līgumu par kustamās mantas iegādi, vai kura nav veikusi samaksu 

līgumā noteiktajā termiņā, atkārtoti netiek piešķirtas tiesības iegādāties kustamo īpašumu, no kura iegādes 
tā ir atteikusies.  

 
8. Citi noteikumi 

 
8.1. Transportlīdzekļus, kas ir tik sliktā tehniskā stāvoklī, kad to izmantošana uz koplietošanas ceļiem nav 

pieļaujama bez finanšu līdzekļu ieguldījumiem, kas pārsniedz transportlīdzekļu vērtību, drīkst norakstīt ar 
Valkas novada domes lēmumu un nodot utilizācijai transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam, kas piedāvā 
augstāko iepirkuma cenu. Šādā gadījumā ir jāsaņem vismaz trīs transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumu 
cenas piedāvājums. 

8.2. Personām, kuras vēlas pirkt atsavināmo kustamo mantu par brīvu cenu, ir tiesības: 
8.2.1. saņemt nepieciešamo publiski pieejamu informāciju saistībā ar kustamās mantas atsavināšanu un 

tās rezultātiem; 
8.2.2. iesniegt Valkas novada domei sūdzību un tajā norādīto apstākļu pierādījumus par Atsavinātāju vai 

izsoles komisijas pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām darbībām vai atklātajiem Noteikumu 
pārkāpumiem saistībā ar kustamās mantas atsavināšanas norisi vai tās rezultātiem. 

8.3. Gadījumā, ja spēkā stājas grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka atšķirīgu kustamās mantas 
atsavināšanas kārtību, ir piemērojamas jaunākas normas. 

8.4. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.jūnijā. 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 

 
14.§ 

Par telpu Rīgas ielā 25, Valkā iznomāšanu 
___________________________________________ 

(V.Zariņš) 
 

Valkas novada dome izmantojot pirmpirkuma tiesības ar 2015.gada 4.marta pirkuma līgumu iegādājās 
nekustamo īpašumu Rīgas ielā 25, Valkā, Valkas novadā. Minētais nekustamais īpašums tika pārņemts Valkas 
novada domes īpašumā 2015.gada 24.martā. 

Starp bijušo nekustamā īpašuma īpašnieku Komandītsabiedrību Geneba LV Investments, reģistrācijas 
Nr.40003977627, Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004, un SIA „RPD”, reģ.Nr.50103305231, Andrejostas iela 2, 
Rīga, LV-1045 bija noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums par biroja telpu nomu Rīgas ielā 25, Valkā, 
Valkas novadā, kadastra Nr.9401 001 0715 001. Minētajās telpās ir izvietota laikraksta „Ziemeļlatvija” redakcija. 
Kopš ēkas pārņemšanas nomas līguma faktiskās attiecības turpinās un nomnieks ir izteicis vēlēšanos nomas 
līgumu pagarināt uz esošajiem noteikumiem. 



Valkas novada dome ir apstiprinājusi ēkas Rīgas ielā 25, Valkā, Valkas novadā nomas maksu par vienu m2 

mēnesī EUR 1,42. Nomniekam atsevišķi jāmaksā par elektrību, patērēto ūdeni un citiem komunālajiem 
pakalpojumiem. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 14.§), un vadoties no 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par 
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem" 87.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar SIA „RPD”, reģ.Nr.50103305231, Andrejostas iela 2, Rīga, LV-1045, par biroja telpu 

nomu Rīgas ielā 25, Valkā, Valkas novadā 2.stāvā 64,53 m2 platībā uz termiņu līdz 2018.gada 1.jūnijam, 
nosakot nomas maksu EUR 1,42 par vienu m2 mēnesī. 

2. Valkas novada domes juristam sagatavot nomas līguma projektu un iesniegt priekšsēdētājam parakstīšanu. 
3. Rēķinu par telpu nomu izrakstīt par visu faktiski nomāto termiņu. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 

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

 
15.§ 

Par nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Tīne” 
uz zemes gabaliem Dzelzceļa līnija „Valka-Igaunijas robeža" 

_______________________________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
Dome izskata SIA „Tīne”, reģ.Nr.44102003610, juridiskā adrese: Tālavas iela 35A, Valka, Valkas novads, 

2015.gada 27.aprīļa (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 27.04.2015. Nr.3-3/15/840) iesniegumu ar 
lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu dzelzceļa atzaram no Valkas pilsētas (naftas bāze) līdz – 
Latvijas Igaunijas Valsts robežai no 04.06.2015. uz iespējami garāku laiku. Izskatot ar lietu saistītos 
dokumentus tika konstatēts: 

Dzelzceļa līnija „Valka – Igaunijas robeža” ir izvietojusies uz trīs zemes gabaliem ar kadastra 
apzīmējumiem 9401 002 0110, platība 14850m2, 9401 004 0149, platība 30 356m2, un 9401 005 00013, 
platība 51 839m2. Visi minētie zemes gabali un dzelzceļa līnija uz tiem ir reģistrēti zemesgrāmatā uz Valkas 
novada domes vārda. 

2004.gada 3.jūnijā starp Valkas pilsētas domi un SIA „Tīne” tika noslēgts zemes nomas līgums par 
dzelzceļa līnijas „Valka – Igaunijas robeža”, nomu. Nomas līguma termiņš noteikts 5 gadus līdz 2009.gada 
4.jūnijam, ar noteikumu, ka līgums automātiski tiek pagarināts vienu reizi uz pieciem gadiem – līdz 2014.gada 
4.jūnijam. Nomas līguma mērķis: saimnieciskās darbības veikšanai, dzelzceļa izmantošanai pārvadājumu 
organizēšanai un veikšanai uz nomnieka īpašumu – Valkā, Tālavas iela 35A. 

2014.gada 29.maijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par vienošanās slēgšanu ar SIA "Tīne" par 
nomas līgumu uz zemes gabaliem "Dzelzceļa līnija Valka-Igaunijas robeža"” (protokols Nr.7, 15. §.) ar kuru 
nolēma pagarināja noslēgto nomas līgumu līdz 2015.gada 4.jūnijam.   

Nomas maksa par nomā nododamajiem zemes gabaliem, nosakāma atbilstoši 2007.gada 30.oktobra 
ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu„ 18.punktam – 1.5% no 
zemes gabala kadastrālās vērtības. Tā kā minētā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība kopš 2014.gada 
1.janvāra nav mainījusies, tad nomas maksa nomas līguma pagarināšanas gadījumā paliek nemainīga. 

Atsevišķa maksa par inženierbūvju nomu netiek aprēķināta, jo no nomnieka tiek prasīts uzturēt sliežu ceļus 
ekspluatācijas kārtībā par nomnieka līdzekļiem. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2015.gada 11.maija lēmumu 
(protokols Nr.5, 1.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļas, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 21.punkta, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu 
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 
1. Slēgt Vienošanos ar SIA „Tīne” par grozījumiem 2004.gada 3.jūnijā noslēgtajā nomas līgumā Nr.214 „Par 

dzelzceļa līnijas Valka – Igaunijas robeža” nomu, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 4.jūnijam. 



2. Teritorijas plānošanas daļai sagatavot lēmuma 1.punktā minēto Vienošanos ar SIA “Tīne”. 
3. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

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

 
16.§ 

Par Valkas novada domes 2014.gada 26.marta lēmuma “Par Valkas novada kultūrpolitikas stratēģiskā 
plāna 2016.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.4, 3.§) atcelšanu un 

par Valkas novada kultūras attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu 
____________________________________________________________________ 

(R.Rastaks) 
 

2015.gada 26.martā dome pieņēma lēmumu “Par Valkas novada kultūrpolitikas stratēģiskā plāna 2016.-
2022. gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.4, 3.§) uzsākt izstrādāt Valkas novada domes kultūrpolitikas 
stratēģisko plānu 2016.-2022.gadam. Uzsākot darbu pie plāna izstrādes, Izglītības un kultūras daļas vadītājs 
A.Ikšelis noskaidroja, ka atbilstoši VARAM izstrādātajai metodikai stratēģiskais plāns ir jāizstrādā iestādei, bet 
pašvaldības darbības jomai ir jāveido programma. Programmai ir jāsakrīt ar novada attīstības programmas 
termiņiem. Lai novērstu normatīvās neatbilstības, ir jāveic redakcionāli labojumi un jāprecizē iepriekšminētais 
lēmuma formulējums. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 15.maija 
sēdes lēmumu (protokols Nr.5, _.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 
1. Atcelt 2015.gada 26.marta lēmumu „Par Valkas novada kultūrpolitikas stratēģiskā plāna 2016.-2022.gadam 

izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.4, 3.§). 
2. Uzsākt Valkas novada kultūras attīstības programmas 2015.-2022. gadam izstrādi. 
3. Noteikt atbildīgo par Valkas novada kultūras attīstības programmas 2015.-2022. gadam izstrādi - Valkas 

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

4. Izveidot Valkas novada kultūras attīstības programmas 2015.-2022. gadam izstrādes vadības grupu 
sekojošā sastāvā: 

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

5. Apstiprināt Valkas novada kultūras attīstības programmas 2015.-2022. gadam izstrādes darba uzdevumu un 
izpildes termiņus (pielikumā). 

6. Paziņojumu par Valkas novada kultūras attīstības programmas 2015.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu 
publicēt Valkas novada mājas lapā www.valka.lv un laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”. 

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

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

Pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 28.maija sēdes lēmumam  
(protokols Nr.8,16.§) 

Valkas novada kultūras attīstības programmas 
2015.-2022. gadam darba uzdevumu un izpildes termiņi 

 
Valkas novada kultūras attīstības programmas 2015.-2022. gadam izstrāde tiks veidota divos posmos – 

vispirms, laika posmā no 2015. gada aprīļa līdz 2015. gada decembrim tiks īstenota situācijas izpēte kultūras 



attīstības programmas  izstrādes vajadzībām, savukārt 2015. gada decembrī tiks uzsākta un 2016. gada aprīlī 
pabeigta kultūras attīstības programmas  izstrāde.  
 

I posms – Izpēte 
 

Saskaņā ar uzdevumu un izpildes termiņiem Valkas novada kultūras attīstības programmas 2015.-2022. 
gadam pirmajā posmā tiks īstenoti sekojoši izpētes pasākumi: 
-  Analizēta esošā Valkas novada situācija kultūras nozarē, balstoties uz pieejamajiem statistikas datiem, 

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

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

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

-  Noteikti Valkas novada kultūras attīstības programmas  vīzija, mērķi un darbības virzieni. 
 

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

II posms – kultūras attīstības programmas  izstrāde 
 

Kultūras attīstības programmas  izstrādes II posmā tiks īstenoti sekojoši galvenie pasākumi: 
-  Izstrādāts un izvērtēts veicamo pasākumu un priekšlikumu kopums par kultūras attīstības programmas  

darbības virzieniem;  
-  Aprēķināti paredzamie izdevumi kultūras attīstības programmas  pasākumu īstenošanai, kā arī to 

sagaidāmie rezultāti;  
-  Noteikti iespējamie kultūras attīstības programmas  īstenošanas pasākumu finanšu avoti; 
-  Izveidoti kultūras attīstības programmas  īstenošanas trīs atšķirīgi scenāriji, atkarībā no pieejamo resursu 

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

stratēģiskā plāna īstenošanas pasākumu izstrāde; 
-  Sagatavoti un apspriesti kultūras attīstības programmas dokumentu 1.redakcija, kas ietver trīs 

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

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis  
 

17.§ 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 26.februāra nolikumā Nr.3 

„Valkas novadpētniecības muzeja nolikums” 
___________________________________________________________________ 

(R.Rastaks) 
 

Ar Valkas novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumu (protokols Nr.3, 17.§) tika apstiprināts  Valkas 
novadpētniecības muzeja nolikums. Šis nolikums tika nosūtīts Kultūras ministrijas Muzeju nodaļai, no kuras 
23.aprīlī ir saņemti norādījumi veikt nolikumā dažus redakcionālus labojumus.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 15.maija 
sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 4.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 8.punkta un 41.panta 1.daļas 2.punkta, Muzeju likuma 9.panta 2.daļas 1.punktu un 10.panta 4.daļu, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Izdarīt Valkas novada domes 2015.gada 26.februāra Nolikumā Nr.3 “Valkas novadpētniecības muzeja 
nolikums” šādus labojumus: 



1.1. visā Nolikuma tekstā nosaukumu „LR Kultūras ministrija” aizstāt ar nosaukumu „Kultūras 
ministrija”; 

1.2. visā Nolikuma tekstā vārdu „muzejs” aizstāt ar vārdu „Muzejs”; 
1.3. izteikt Nolikuma 8.punktu šādā redakcijā: 
       „8. Muzeja metodisko vadību veic Kultūras ministrija.”; 
1.4. visā Nolikuma tekstā nosaukumu „galvenā krājuma glabātāja” aizstāt ar nosaukumu „galvenais 

krājuma glabātājs”; 
1.5. visā Nolikuma tekstā nosaukumu „Noteikumi par nacionālo muzeju krājumu” aizstāt ar nosaukumu 

„Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”; 
1.6. izteikt Nolikuma 14.punktu šādā redakcijā: 
„14. Muzejs īsteno šādas funkcijas: 

14.1. materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana, saglabāšana un 
izmantošana; 

14.2. Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 
14.3. sabiedrības izglītošana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar 

Muzeja darbību saistītus izglītošanas veidus; 
14.4. Muzeja darba popularizēšana; 
14.5. saimnieciskā darbība.” 

1.7. izteikt Nolikuma 19.10.punktu šādā redakcijā: 
„19.10. saņemt Kultūras ministrijas metodisko atbalstu”. 

1.8. izteikt Nolikuma 32. punktu šādā redakcijā: 
„Muzeja darbības kontrole tiek veikta, un pārskati sniegti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

18.§ 
Par pašvaldības īpašuma Ērģemes pagastā “Lejasstrūgas” 

izsoles atzīšanu par nenotikušu, jaunas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Atbilstoši Valkas novada domes 2015.gada 26.marta sēdes lēmumam (protokols Nr.4, 23.§) “Par 
pašvaldības īpašuma “Lejasstrūgas”, Ērģemes pagastā atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas 
apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu”, šā gada 20.maijā plkst.10:00 bija paredzēta nekustamā īpašuma – 
Ērģemes pagastā “Lejasstrūgas” izsole.  

Līdz noteiktajam termiņam uz izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks, neskatoties uz to, ka informācija 
par izsoles rīkošanu, izsoles vietu un laiku bija publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (08.04.2015. Nr.68 
(5386)), vietējā rajona laikrakstā „Ziemeļlatvija” (publicēts 10.04.2015.), kā arī Valkas novada domes mājas 
lapā www.valka.lv. Visos sludinājums ir publicēts identisks teksts, kurā norādīts gan izsoles objekta apraksts, 
izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa, nodrošinājuma naudas apjoms, maksāšanas veids, kā arī izsoles 
laiks, vieta un reģistrācijas pieteikumu pieņemšanas laiks un vieta. 

Tādējādi nav konstatēts fakts, ka par izsoles dalībnieku reģistrācijas laiku un vietu informācija nav bijusi 
attiecīgi izziņota. 

Apspriežot jautājumu par tālāko rīcību ar minēto nekustamo īpašumu, Pašvaldības īpašuma privatizācijas 
un atsavināšanas komisija izvirza divus iespējamos risinājumus:  

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, atstājot spēkā izsoles sākumcenu, kas gan negarantētu, ka uz šo 
izsoli kāds pieteiktos; 

2) pazeminot izsoles sākumcenu par 20%. 
Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija pēc diskusijām nolemj, rīkot atkārtotu izsoli, 

pazeminot izsoles sākumcenu par 20% (tas būtu no EUR 4234.00 uz EUR 3390.00). 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2015.gada 20.maija sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 1.§), izvērtējot Izsoles komisijas (izsoles protokols 
Nr.1), par pašvaldības īpašuma Ērģemes pagastā “Lejasstrūgas” izsoli; un saskaņā ar Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 31.panta 1.daļu, kas nosaka, ka izsole atzīstama par nenotikušu, ja neviens 
pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
32.panta 1.daļas 1.un 2.punkta, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, kas 
nosaka vietējas pašvaldības domes kompetenci īpašuma atsavināšanas jautājumos atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
 



N O L E M J : 
 

1. Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Lejasstrūgas”, Ērģemes pagastā, 2015.gada 20.maija 
izsoli par nenotikušu. 

2. Atsavināt atkārtotā izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ērģemes pagastā “Lejasstrūgas”, 
kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: 9452 011 0193, platība 0.6ha, un uz zemes gabala 
atrodas Valkas novada domei piederoša dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 9452 011 0193 001 un 
trīs palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem 9452 011 0193 002, 9452 011 0193 003 un 9452 011 0193 004. 

3. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam „Lejasstrūgas”: 
3.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 3390.00 (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro); 
3.2.  nodrošinājuma apmēru EUR 339.0 (trīs simti trīsdesmit deviņi euro); 
3.3. atsavināšanas izsoles soli EUR 100,00 (viens simts euro); 
3.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 (trīsdesmit euro). 

4. Apstiprināt šī lēmuma 2.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu. 
5. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2015. gada 15.jūlijs plkst. 10:00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva 

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

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

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2015.gada 28.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.8, 18.§) 

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

IZSOLES  NOTEIKUMI 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Izsoles pamatojums – Valkas novada Domes 2015.gada 28.maija lēmums „Par pašvaldības nekustamā 
īpašuma „Lejasstrūgas”, Ērģemes pagastā atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas 
apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu” (prot. Nr.8, 18.§.).  

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

3. Izsoles mērķis – atsavināt nekustamo īpašumu –– “Lejasstrūgas”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā 
(turpmāk – nekustamais īpašums), un nodot to Pircēja īpašumā. 

4. Par piedalīšanos izsolē dalībnieks maksā reģistrācijas maksu – 30,00 euro (trīsdesmit euro).  
5. Papildus dalības maksai dalībnieks maksā nodrošinājumu EUR 339.0 (trīs simti trīsdesmit deviņi euro). 
6. Visi maksājumi ir veicami euro.  
7. Maksājumi ir veicami Valkas novada domes, reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu kontā 

LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X. 
 

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

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

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

Konstruktīvo pamatelementu tehniskais stāvoklis 65% 
8.7. Cita informācija Lietošanas mērķis – (NĪLM kods 0601) 
 
8.8. Papildus informācija par Nekustamo īpašumu pie Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja J.Krama, tālr. 647 
25285 

III. Izsoles sākuma cena un norise 



9. Izsoles sākumcena - EUR 3390.00 (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro). 
10. Izsole notiks 2015.gada 15.jūlijā plkst. 10:00 Valkas novada Domē Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, 

pirmajā stāvā – apspriežu telpā. 
11. Izsole ir atklāta, mutiska, ar augšupejošu soli. 
12. Izsolē piedalās tikai tie dalībnieki, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesīgi iegūt īpašumā 

zemi un ēku un ir izpildījuši šo noteikumu IV nodaļas prasības. 
13. Pirmais un turpmākie solīšanas soļi: 100,00 euro (viens simts euro). 

 
IV. Izsoles dalībnieki 

14. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, pretendentam līdz 2015.gada 14.jūlija plkst.12:00 jāiesniedz Valkas novada 
Domē Beverīnas ielā 3, Valkā, 16.kabinetā šādi dokumenti: 

 
Nr.p.k. Fiziskai personai Juridiskai personai 
 14.1.  pieteikums par piedalīšanos izsolē pieteikums par piedalīšanos izsolē 
14.2. personu apliecinoša dokumenta 

kopija, uzrādot oriģinālu 
 

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

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

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

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

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

 
15. Izsoles komisija var pārbaudīt vai pretendentam Latvijā, vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas 
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

16. Pretendentus, kuri nav izpildījuši šo noteikumu 14.punkta prasības, neiekļauj izsoles dalībnieku sarakstā un 
pēc informācijas saņemšanas par viņu bankas norēķinu kontu, atmaksā viņiem nodrošinājumu.  

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

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

V. Izsole 
19. Izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpās uzrāda pasi un ar parakstu uz izsoles 

noteikumiem, apliecina, ka viņš ar tiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot.  
20. Ja izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt pasi, izsoles dalībnieks skaitās, 

ka nav ieradies uz izsoli.  
21. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim. 
22. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. 

Ja solītājs atsakās parakstīties, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.  
23. Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem neatmaksā 

nodrošinājumu. 
24. Pēc protokola parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu saņem Izziņu, kurā norādīta 

nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
 

VI. Izsoles rezultāti 
25. Par izsoles uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu. 
26. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu. 
27. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu, par ko tiek paziņots izsoles uzvarētājam. 
28. Piedāvātā augstākā summa, Izsoles uzvarētājam, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā trīs 

mēnešu laikā no izsoles dienas. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā ir iesniegts 
kredītiestādē attiecīgais maksājumu uzdevums (bankas atzīme).  

29. Izsoles uzvarētāja samaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā. 
Nokavējot 28.punktā noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, 
nodrošinājums tiek zaudēts par labu Valkas novada pašvaldībai. 



30. Pēc 28.punktā noteiktā maksājuma samaksas izsoles rezultāti tiek apstiprināti Valkas novada Domes 
sēdē.  

31. Pirkuma līgums ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 
apstiprināšanas Domes sēdē.  

32. Ja izsoles uzvarētājs neveic nosolītās cenas samaksu šo noteikumu 28.punktā noteiktajā termiņā, tiesības 
nopirkt nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas 
nosolītājam.  

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

34. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 33.punktā piešķirtās tiesības, izsole 
atzīstama par nenotikušu.  

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

36. Izsoles dalībnieki samaksāto reģistrācijas maksu atpakaļ nesaņem. 
 

VII. Noslēguma jautājums 
37. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada Domē līdz izsoles rezultātu 

apstiprināšanas dienai.  
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 

 
19.§ 

Par neapbūvētu zemes gabalu Kārķu pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
____________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Pamatojoties uz 2015.gada 30.aprīļa Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 26.§) ar kuru 
tika nolemts iznomāt sekojošus neapbūvētus zemes gabalus:  

 
Zemes gabala 
kadastra 
apzīmējums 

 
Nosaukums 

 
Platība 
(ha) 

 
Tai skaitā 
lauksaimniecībā 
izmantojamās 
zemes platība 

Zemes 
gabala 
izsoles 
sākumcena 
(gadā) 
EUR 

9466 005 0196 Spundenieki 1.5 1.4 9.65 
9466 005 0167 Lazdiņas 2.3 2.1 12.72 

lauksaimniecības vajadzībām, Kārķu pagastā, rīkojot rakstisku izsoli, un apstiprināt šo zemes gabalu 
nomas tiesību izsoles sākumcenu. Kā arī izsoles organizēšanu uzdot rīkot komisijai “Tiesiskuma uzraudzībai 
un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi”. 

Sludinājums par nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu tika publicēts 2015.gada 8.maijā 
laikrakstā „Ziemeļlatvija”, kā arī Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv. 

Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēti trīs pieteikumi. Visi pretendenti iesniedza aizlīmētas aploksnes un 
tika reģistrēti Izsoles dalībnieku sarakstā: 
Nr. 
(turpmāk 

tekstā 
pretendenta 
apzīmējums) 

Piedāvājuma 
iesniegšanas 
datums 

Piedāvājuma 
iesniegšanas 
laiks (plkst) 

Piedāvājuma iesniedzējs 

1 13.05.2015. 
13:23 

ZS “Mežavoti”, “Mežavoti”, Kārķu pagasts, Valkas 
novads 

2 20.05.2015. 8:46 ZS “Tūži”, “Tūži”, Kārķu pagasts, Valkas novads 
3 20.05.2015. 9:00 ZS “Jasmīni”, “Jasmīni”, Kārķu pagasts, Valkas novads 

 
Šā gada 2015.gada 20.maijā plkst. 1100, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva apspriežu telpā notika minētā 

zemes gabalu nomas tiesību izsole, kuras gaita tika protokolēta (Izsoles protokols Nr.2). 
Saskaņā ar 2015.gada 20.maija Izsoles protokolu Nr.2, Zemnieku saimniecība “Tūži”, reģistrācijas 

Nr.43901003579, piedāvāja augstāko nomas maksu EUR 63.75 bez PVN gadā, par neapbūvēta zemes gabala 
Kārķu pagastā “Spundenieki”, kadastra apzīmējums 9466 005 0196, platība 1.5ha, nomu. 



Savukārt zemnieku saimniecība “Jasmīni”, reģistrācijas numurs 44101070933, piedāvāja augstāko nomas 
maksu: EUR 161.00 bez PVN gadā par neapbūvēta zemes gabala Kārķu pagastā “Lazdiņas”, kadastra 
apzīmējums 9466 005 0167, platība 2.3ha, nomu. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 61.panta, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 
3.punkta un MK 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
10.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 
nomu” 19.punktu, kā arī ņemot vērā Valkas novada domes Komisija tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu 
pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 2015.gada 20.maija Izsoles protokolu Nr.2, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 
1. Apstiprināt 2015.gada 20.maija Izsoles protokolu Nr.2, par nomas tiesību izsoli uz neapbūvētu zemes 

gabalu nomu Kārķu pagastā, lauksaimniecības vajadzībām. 
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību “Jasmīni”, reģistrācijas numurs 44101070933, par 

neapbūvētu zemes gabalu Kārķu pagastā, „Lazdiņas”, kadastra apzīmējums 9466 005 0167, platība 2.3ha, 
tai skaitā 2.1ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme nomu, bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma 
termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim, ņemot vērā pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja 
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja 
iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā 
līdzvērtīgā zeme. 

3. Noteikt, ka nomas maksa par zemes gabala “Lazdiņas”, kadastra apzīmējums 9466 005 0167 nomu ir EUR 
161.00 gadā bez PVN. 

4. Noslēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību “Tūži”, reģistrācijas numurs 43901003579, par 
neapbūvēta zemes gabala Kārķu pagastā, „Spundenieki”, kadastra apzīmējums 9466 005 0196, platība 
1.5ha, tai skaitā 1.4ha lauksaimniecībā izmantojamā zemes nomu, bez apbūves tiesībām, nosakot nomas 
līguma termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim, ņemot vērā pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja 
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja 
iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā 
līdzvērtīgā zeme. 

5. Noteikt, ka nomas maksa par zemes gabala “Spundenieki”, kadastra apzīmējums 9466 005 0196 nomu ir 
EUR 63.75 gadā bez PVN.  

6. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 

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

 
20.§ 

Dzīvokļu jautājumu izskatīšana 
__________________________________ 

(V.Rogainis) 
 

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada 
domes Dzīvokļu komisijas 2015.gada 20.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5), vadoties no Latvijas Republikas 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.panta, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 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, strādā SIA „Elēģija Vīle” Valkā, reģistrēta 

dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 3 - istabu dzīvokli Ausekļa ielā 26-54, Valkā, dzīvoklis atrodas 1.stāvā, 
kopējā platība 66,5 m2, dzīvojamā platība 46,0 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. 

 



21.§ 
Par Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” direktora iecelšanu 

________________________________________________________________ 
(V.Zariņš, V.A.Krauklis, A.Sjademe) 

 
Valkas novada dome 2015.gada 26.martā pieņēma lēmumu „Par Līgas Veinbergas atbrīvošanu no Valkas 

novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” direktores amata” (protokols Nr.4, 27.§), uz kura pamata 2015.gada 
31.martā ar Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” direktori Līgu Veinbergu tika izbeigtas darba 
tiesiskās attiecības. 

Uz Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” direktora amata vakanci tika izsludināts konkurss. 
Konkursam pieteicās 11 pretendenti, no kuriem 2 pretendenti savu kandidatūru atsauca. Konkursa komisija 
2015.gada 14.maija sēdē, izvērtējot pretendentu atbilstību amatam, pieņēma lēmumu ieteikt Valkas novada 
domei par Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” direktori iecelt Liliju Līviņu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: 
PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Iecelt Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” direktora amatā Liliju Līviņu, personas kods 

231057-12250. 
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Liliju Līviņu par pieņemšanu darbā par 

Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” direktoru ar 2015.gada 25.jūniju. 
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 

22.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai 
________________________________________________________________ 

(I.Grandava) 
 

Nepieciešams atjaunot Friča Roziņa ielas segumu un ietves segumu Beverīnas ielā posmā no Tālavas 
ielas līdz Raiņa ielai. Valkas novada domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi.  

Atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta 6.punkta 1.apakšpunktam, pašvaldības 
līdzfinansējums nav mazāks kā 20% no kopējām izmaksām, nepieciešamā aizņēmuma apmērs nav lielāks kā 
80% no kopējām izmaksām. 

Pēc iepirkuma “Friča Roziņa ielas seguma nomaiņa Valkas pilsētā” procedūras izvērtēšanas, 
piedāvājuma cena EUR 137206.88, ar PVN EUR 166020.32 un „Ietves atjaunošana Beverīnas ielā posmā no 
Tālavas ielas līdz Raiņa ielai Valkas pilsētā” EUR 39920.02 ar PVN EUR 48303.22. Nepieciešamais 
aizņēmuma apmērs 80% EUR 171458.83. 

Pašvaldības līdzfinansējums EUR 42864.71. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 50.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti 

(V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 171458.83 (viens simts septiņdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit astoņi 

eiro un 83 centi) apmērā investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai - Friča Roziņa ielas seguma 
nomaiņai Valkas pilsētā un ietves atjaunošanai Beverīnas ielā posmā no Tālavas ielas līdz Raiņa ielai 
Valkas pilsētā – no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu. 

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

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

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

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

 
 



23.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo 

transporta līdzekļu iegādei  
________________________________________________________________ 

(I.Grandava) 
 

Izvērtējot Valkas novada iestāžu 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. Valkas novada domes iestāžu, struktūrvienību auto parks novecojis, lieli līdzekļi 
tiek ieguldīti vecu transporta līdzekļu remontos. Ar Valkas novada 29.janvāra 2015.gada domes lēmumu 
(protokols Nr.2, 10.§) „Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai” tika pieņemts lēmums konceptuāli 
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo 
transporta līdzekļu iegādei atbilstoši pielikumam. Pēc veikto iepirkumu un cenu aptauju rezultātiem, 
nepieciešams aizņēmums līdz EUR 141370.-. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 50.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Zariņš), PRET – 1 deputāts (A.Sjademe), ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 141370.- (viens simts četrdesmit viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit eiro) 

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

2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt 7 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža, maksājot 
LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu. 

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

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

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

 
 

24.§ 
Par autotransporta nodrošināšanu 

____________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
Valkas novada dome 2015.gada 25.maijā ir saņēmusi iesniegumu no Valkas pagasta amatierteātra 

“Rūdis” vadītājas Līgas Šnukas, kurā lūgts segt transporta pakalpojuma izdevumus, lai amatierteātris varētu 
piedalīties 1.mazpilsētu amatierteātru festivālā Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā no 2015.gada 13. jūnija līdz 
14.jūnijam. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5. punktu, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 
1. Atbalstīt Valkas pagasta amatierteātra “Rūdis” piedalīšanos 1.mazpilsētu amatierteātru festivālā 

Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 2015.gada 13. un 14.jūnijā, nodrošinot braucienam Valkas pagasta  
autobusu. 

2. Izmaksas par degvielu segt no  Saieta nams “Lugažu muiža” budžeta līdzekļiem. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
 
V.A.Krauklis: 
 Paldies par darbu! Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Tiekamies nākamajā domes sēdē 25.jūnijā.  
Sēde slēgta 2015.gada 28.maijā plkst.12:00 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 
 
                 


