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S Ē D E S     P R O T O K O L S 

Nr. 3 
Valkā                                            2014.gada 27.februārī 
           
Darba kārtība: 
 
1. Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrības „Ugunspuķe” iesnieguma izskatīšana. 
2. Kārķu evaņģēliski luteriskās draudzes iesnieguma izskatīšana. 
3. Par skaidras naudas izmaksām Valkas novada ģimenes atbalsta centra „Saulīte” audzēkņiem. 
4. Par noteikumu Nr.5 „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu 

Valkas novadā” apstiprināšanu. 
5. Par Sociālā aprūpes nama maksas pakalpojumu apstiprināšanu. 
6. Par līdzekļu piešķiršanu uguns nelaimē cietušajiem. 
7. Par noteikumu Nr.6 „Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra noteikumos Nr.1 „Par dienas 

naudu izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos”” apstiprināšanu. 
8. Par pabalsta piešķiršanu  ***. 
9. Par pabalsta piešķiršanu ***. 
10. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas 

nominālvērtības denomināciju no latiem uz euro. 
11. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanu. 
12. Par uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem debitoru parādiem. 
13. Par tehnisko projektu izslēgšanu no bilances. 
14. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 
15. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Valkas 

novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” apstiprināšanu. 
16. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas 

novada domes 2013.gada speciālais budžets” apstiprināšanu. 
17. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Valkas 

novada domes 2013.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu. 
18. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Valkas novada domes 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” 

apstiprināšanu. 
19. Par Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas izveidošanu. 
20. Par saistošo noteikumu  Nr.11 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu. 
21. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§). 
22. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Valkas 

novada domes 2014.gada pamatbudžets” apstiprināšanu. 
23. Par autobusa pieturas izveidi Valkā, Meža ielā. 
24. Par neapdzīvojamo telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā, nomas izsoli. 
25. Par sadarbības līgumu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. 
26. Par Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam apstiprināšanu. 
27. Par kāpņu tehnisko stāvokli Tālavas ielā 7, Valkā un materiālo kompensāciju. 
28. Par Izsoles protokola par nekustamā īpašuma „Ķīši”, Valkas pagastā, izsoles gaitu, apstiprināšanu. 
29. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala „Lejassilmājas”, 

Valkas pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. 
30. Par iestāšanos biedrībā „Vidzemes futbola centrs”. 
31. Vijciema pamatskolas nolikuma apstiprināšana. 
32. Par noteikumu Nr.7 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Valkas novada izglītības iestāžu 

pirmsskolas grupās” apstiprināšanu. 
33. Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšana.  



34. Par finansiālu atbalstu. 
35. Par *** iesniegumu. 
36. Par *** iesnieguma izskatīšanu. 
37. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana. 
38. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, ***. 
39. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Kārķu pagastā. 
40. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, ***. 
41. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, ***. 
42. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
43. Par projekta “Sporta inventāra iegādi Valkas novada vispārējās izglītības iestādēm” īstenošanu. 
44. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā” 

īstenošanu. 
45. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas novada Bērnu 

– jaunatnes sporta skolas sporta zālē” īstenošanu. 
46. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā” (identifikācijas 

Nr.13-09-LL03-L413201-000012). 
47. Par *** iesniegumu. 
48. Par grozījumu izdarīšanu Valkas novada domes 2010.gada 24.marta instrukcijā Nr.1   “Dokumentu 

aprite Valkas novada pašvaldībā”. 
49. Par nekustamā īpašuma Kalna ielā 1, Valkā nodošanu VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. 
50. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Ziemeļvidzemes volejbola skola”. 
 

1.§ 
Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrības „Ugunspuķe” iesnieguma izskatīšana  

_______________________________________________________ 
(V.A.Krauklis) 

   Dome izskata Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrības „Ugunspuķe” valdes priekšsēdētājas *** 
2014.gada 24.janvārī saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt no Valkas novada domes 2014.gada budžeta 
636,40 EUR Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrībai „Ugunspuķe” pasākumu organizēšanai 2014.gadā. 

   Biedrība katru gadu organizē 10-12 pasākumus iedzīvotāju radošo spēju izkopšanai mājsaimniecībā un 
mājamatniecībā, jaunu zināšanu un prasmju ieguvei (izstādes, ekskursijas, tikšanās ar pieredzējušām 
personām, rokdarbu nodarbības). 

   Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, 
deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrībai „Ugunspuķe” 200,00 EUR (divi simti euro) 

2014.gada pasākumu organizēšanai. 
2.§ 

Kārķu evaņģēliski luteriskās draudzes iesnieguma izskatīšana  
_______________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
   Dome izskata Kārķu evaņģēliski luteriskās draudzes, juridiskā adrese: „Nameji”, Kārķu pagasts, Valkas 

novads, reģ. Nr.***, 2014.gada 22.janvārī iesniegto iesniegumu ar lūgumu piešķirt finanšu līdzekļus un sniegt 
palīdzību vismaz nepieciešamākajām lietām. Draudze šogad svinēs 20 gadadienu. 

   Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, 
deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt Kārķu evaņģēliski luteriskai draudzei, juridiskā adrese: „Nameji”, Kārķu pagasts, Valkas novads, 

reģ. Nr.***, finanšu līdzekļus 200,00 EUR (divi simti euro) apmērā. 
2. [..] 

3.§ 
Par skaidras naudas izmaksām  

Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” audzēkņiem 
___________________________________________________________ 

(L.Veinberga) 
2014.gada 4.februārī ir saņemts iesniegums no Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” direktores 

Līgas Veinbergas, ar lūgumu apstiprināt Valkas novada Ģimenes atbalsta centrā „Saulīte” izmaksas euro 
cenās, kā arī papildināt bērniem sniegtā sociālā pakalpojuma izcenojumu sarakstu: 

 - pielīdzināt summas atbilstoši tirdzniecības cenām;  



 - no jauna apstiprināt ēdināšanas izdevumus izglītības iestādēs. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes 

protokols Nr.3, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta 
un Euro ieviešanas kārtības likuma, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,   

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” audzēkņu kabatas naudu mēnesī 10% apmērā 

no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, un pielīdzināt to 6.50 EUR (seši euro 50 centi). 
2. Apstiprināt Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” audzēkņu, kuri turpina izglītību profesionālajās 

vidusskolās, uzturnaudu 1.50 EUR (viens euro 50 centi) par katru mācību iestādē pavadītu dienu un dienu, 
kad pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties mājās (piektdienas, sestdienas, svētdienas). 

3. Izmaksāt Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” katra audzēkņa sveikšanai:  
3.1. dzimšanas dienā 7.00 EUR (septiņi euro); 
3.2. vārda dienā 4.50 EUR (četri euro 50 centi). 

4. Izmaksāt Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” audzēkņu ēdināšanai: 
4.1. par brokastīm Valkas ģimnāzijā 1.20 EUR (viens euro 20 centi); 
4.2. par pusdienām Valkas ģimnāzijā 2.00 EUR (divi euro); 
4.3. par pusdienām profesionālajās vidusskolās 2.15 EUR (divi euro 15 centi); 
4.4. par pusdienām Rīgas Valsts tehnikumā 2.50 EUR (divi euro 50 centi). 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2013.gada 28.marta lēmumu „Par skaidras naudas 
izmaksām Valkas novada Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” audzēkņiem” (protokols Nr.4, 29.§). 

 
4.§ 

Par noteikumu Nr.5 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu aprēķināšanas metodika Valkas novadā” 
apstiprināšanu  

_________________________________________________________________________ 
(G.SPIRIDONOVA) 

    Vadoties no Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada 13.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2, 2.§) 
Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmuma (protokols Nr.3, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas 
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 14.punkta d)apakšpunkta, 41.panta 
1.daļas 2.punkta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS 
– nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt noteikumus Nr.5 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu aprēķināšanas metodika Valkas 

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

 
N O T E I K U M I  

Valkā 
2014.gada 27.februārī         Nr.5 
 

 
APSTIPRINĀTI 

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

(protokols Nr.3, 4.§) 
 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu aprēķināšanas metodika Valkas novadā 
        

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
15.panta pirmās daļas 1.punktu un  

41.panta 1.daļas 2.punktu 
 

1. Cenas aprēķināšanas vispārīgie noteikumi 
 
1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu aprēķināšanas metodika jāpielieto Valkas pilsētā un visos novada 

pagastos, kuri nodrošina šo pakalpojumu sniegšanu attiecīgajās apdzīvotās vietās. Pagastos uz 
ūdenssaimniecību attiecināmos izdevumus aprēķina proporcionāli komunālā dienesta darbinieku darba laika 
patēriņam, kas saistīts ar ūdenssaimniecības darbības nodrošināšanu pret kopējo viņu darba laika patēriņu. 

2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenas aprēķina pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas 2010.gada 12.maija lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodika”. 



3. Metodika nosaka kārtību, kādā pašvaldība aprēķina cenas šādiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem: 
ūdens ražošanas cenu kopā ar ūdens piegādes cenu; notekūdeņu savākšanas cena kopā ar notekūdeņu 
attīrīšanas cenu. 

4. Ūdensapgādes pakalpojuma cenā iekļauj izmaksas par viena kubikmetra ūdens ieguvi, uzkrāšanu, 
sagatavošanu lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā un padevi pa ārējiem ūdensvada tīkliem līdz lietotāja 
komercuzskaites mēraparātam, kas uzskaita kopējo ūdens patēriņu uzstādītā kopējā ūdens uzskaites 
mezglā uz ievada ēkā vai būvē. 

5. Kanalizācijas pakalpojuma cenā iekļauj izmaksas par viena kubikmetra notekūdeņu savākšanu, novadīšanu 
līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos. 

6. Cenas projekta aprēķināšanai Valkas pilsētā izmanto Valkas novada domes ūdensapgādes un kanalizācijas 
nodaļas, pagastos - budžetā prognozētās pakalpojumu sniegšanas izmaksas. 

7. Cenas izmaksas un pakalpojumu apjomi attiecas uz vienu gadu. Pēc šiem apjomiem aprēķinātās un 
apstiprinātās cenas ir spēkā līdz jaunas cenas apstiprināšanai. 

8. Cenas projektā neiekļauj izmaksas, kas saistītas ar atsevišķu lietus ūdeņu savākšanai paredzēto tīklu 
uzturēšanu, kā arī izmaksas, kas saistītas ar ūdens zudumiem ēku vai būvju iekšējā ūdensvadā. 

9. Cenas projekta aprēķinā iekļauj ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) procentu maksājumus, ja ilgtermiņa 
kredīts izmantots jaunu pamatlīdzekļu izveidošanai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. Var iekļaut 
cenas aprēķinā īstermiņa (līdz 5 gadi) procenta maksājumus, ja attiecīgais kredīts ir saistīts ar jaunu 
pamatlīdzekļu izveidošanu un ir paredzēta investīciju piesaistīšana no valsts, Eiropas Savienības fondiem 
vai citas starptautiskas organizācijas vai institūcijas. 

10. Cenas projekta aprēķinā iekļauj ilgtermiņa kredīta pamatsummas atmaksu, ja cenā neiekļauj par attiecīgo 
kredītu iegādāto pamatlīdzekļu nolietojumu visā pamatlīdzekļu lietošanas laikā, nodrošinot uzskaites sistēmā 
šādu pamatlīdzekļu atsevišķu uzskaiti. 

11. Ja par 15% mainās spēkā esošās cenas aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomi vai 
par 15 % mainās apstiprinātās cenas aprēķinā iekļautās izmaksas iespējams aprēķināt jaunu pakalpojumu 
cenu, bet ne biežāk kā vienu reizi gadā. 

12. Cenas projekta aprēķināšanai ir jāizmanto šādus ūdens un notekūdeņu daudzumus, kurus nosaka, kā vidējo 
lielumu starp iepriekšējā gada faktiskajiem rādītājiem un kārtējā gada prognozēm: 
12.1. ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums; 
12.2. lietotājiem piegādātā ūdens daudzums; 
12.3. savākto notekūdeņu daudzums; 
12.4. kopējais attīrīto notekūdeņu daudzums.  

 
2. Ūdens un notekūdeņu bilance 

  
13. Ūdens bilanci un attīrīto notekūdeņu daudzumu aprēķina saskaņā ar 1.tabulu „Ūdens bilance un informācija 

par notekūdeņu daudzumu”. 
       Ūdens bilance          1.tabula 

 
 

 
Ūdens bilances aprēķins, m3 

Iepriekšējā gada 
faktiskie rādītāji 

 

Kārtējā gada 
prognoze 

Vidējais 

13.1 Iegūtā ūdens daudzums    

 tai skaitā: x x x 
13.1.1. ūdens patēriņš tehnoloģiskām 

vajadzībām 
   

13.1.2. ūdensvada tīklā padotā ūdens 
daudzums 

   

 tai skaitā:    
13.1.2.1 Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums    
13.1.2.2 Ūdens zudumi    

 
    Informācija par notekūdeņu daudzumu 

     Attīrīto notekūdeņu daudzuma aprēķins, 
m3 

Iepriekšējā gada 
faktiskie rādītāji 

 

Kārtējā gada 
prognoze 

Vidējais 

13.2. Kopējo attīrīto notekūdeņu apjoms    

 tai skaitā x x x 
13.2.1. Savākto notekūdeņu daudzums    

13.2.2. Pārējo attīrīto notekūdeņu daudzums    

 
14. Cenas projektā iekļaujamās pilnās izmaksas aprēķina saskaņā ar 2.tabulu. Aprēķinā drīkst iekļaut tikai tās 

izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojumu sniegšanu un ir pamatotas ar grāmatvedības 
dokumentiem un aprēķiniem. 
 



3. Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenā iekļautie izmaksu posteņi  
                                                                                                                                      2.tabula     

 
 

Posteņi ūdens ražošana 
un piegāde 

notekūdeņu savākšana 
un attīrīšana 

14.1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo 
ieguldījumu vērtības norakstījums 

  

14.1.1. Pamatlīdzekļu nolietojums   

14.1.1.1 tai skaitā ēkas, būves   
14.1.1.2. Iekārtas, mehānismi   
14.1.2. pārējie   
14.1.3. Nemateriālo vērtību norakstījums   

 Ekspluatācijas izmaksas, EUR   

14.2. Personāla izmaksas   

14.2.1. Darba samaksa darbiniekiem, kas tieši saistīti 
ar pakalpojumu sniegšanu 

  

14.2.2. Sociālās apdrošināšanas izmaksas   

14.3. Remonta izmaksas   

14.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas   
14.4.1. Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojuma 

nodrošināšanai ūdens tiek iepirkts no cita 
komersanta 

  

14.4.2. Apdrošināšana   
14.4.3. Materiālu izmaksas   

14.4.4 Elektroenerģijas izmaksas   
14.4.5. Kurināmā un siltumenerģijas izmaksas   
14.4.6 Transporta uzturēšanas izmaksas (degviela, 

remonti, apdrošināšana) 
  

14.4.7. Komunālie pakalpojumi   
14.4.8. Pārējās izmaksas, kas nav iekļautas citos  

posteņos ( med. komisijas un citas izmaksas) 
  

14.5. Administrācijas izmaksas   
14.5.1. Sakaru pakalpojumu izmaksas   

14.5.2. Kancelejas un saimniecības preču iegādes 
izmaksas 

  

14.5.3. Dienesta komandējumi   
14.5.4. Citas administratīvās izmaksas (kvalifikācijas 

kursi, citas būtiskas izmaksas)  
  

14.6 ļa kontroles izdevumi (monitoringa izdevumi)   

14.7. Dabas resursu nodoklis   
14.8. Pārējās mainīgās izmaksas   
14.9. Pārējās fiksētās izmaksas   
14.10.  Nodevas   
 

15. Atsevišķu 2.tabulas rindu skaidrojumi:  
15.1. tabulas rindā 14.1.1. pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina saskaņā ar LR Ministru Kabineta 

2009.gada 5.decembra noteikumiem Nr.1486 un Valkas novada domes grāmatvedības politiku. Ja 
ūdenssaimniecības darbībā izmantotie pamatlīdzekļi nav pilnībā noslogoti, aprēķināto nolietojumu 
var koriģēt atbilstoši pamatlīdzekļu lietderīgai izmantošanai; 

15.2. aprēķinot nolietojumu pamatlīdzekļiem, kas finansēti no valsts, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas 
starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta, šādu 
pamatlīdzekļu vērtību samazina par attiecīgās finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta vērtību, kas 
norādīta novada domes bilancē „Nākamo periodu ieņēmumi”. 

15.3. ūdensapgādes un kanalizācijas cenas projekta aprēķināšanai izmanto datus no Valkas novada 
domes grāmatvedības programmas „ZZ dati’”. 

16. Valkas novada domes ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa, kā arī komunālās nodaļas novada 
pagastos, prognozējot kārtējā gada ūdens un notekūdeņu daudzumus, ņem vērā kārtējā gada plānoto 
atslēgumu un jauno pieslēgumu ūdensvada vai notekūdeņu savākšanas tīklam. 

17. Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu projekta aprēķināšanai novada pašvaldībās jāpiemēro  
apstiprinātās ūdens patēriņa normas personām, kuru mājsaimniecībā (privātmājā, dzīvoklī) nav uzstādīts 
uzskaites mēraparāts.  



                     
4. Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu aprēķināšana 

 
18. Ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldība aprēķina saskaņā ar formulu  (1):  

T ūd.apg.= I ūd.raž.pieg. / Q ūd.pieg., kur ( 1 ) 
               T ūd.apg. - ūdensapgādes pakalpojuma cena, EUR/m3; 
             I ūd.raž.pieg. - ūdens ražošanas un piegādes pilnās izmaksas, EUR;  
                Qūd.pieg. lietotājiem piegādātais ūdens daudzums, m3; 
19. Kanalizācijas pakalpojuma cenu pašvaldība aprēķina saskaņā ar formulu (2):   

       T kan.pak.= N sav.attīr. / Q kan., kur ( 2 ) 
                    T kan.pak.. - kanalizācijas pakalpojuma cena, EUR/m3; 
                 N sav.attīr. - notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojuma cenā iekļautās pilnās  
                         izmaksas, EUR;  
                    Qkan. - savāktais notekūdeņu daudzums, m3; 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis   

 
5.§ 

Par Sociālās aprūpes nama maksas pakalpojumu apstiprināšanu 
________________________________________________________ 

(E.Bērziņa) 
 

Dome izskata Sociālās aprūpes nama vadītājas Eleonoras Bērziņas iesniegto un finanšu analītiķes 
Geņas Spiridonovas sagatavoto uzturēšanas izmaksu aprēķinu 2014.gadā vienam iemītniekam uz pilnu 
aprūpi, klientu maksājumus par personu uzturēšanos un maksas pakalpojuma izcenojumus Sociālās aprūpes 
namā. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2014.gada 13.februāra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.2, 2.§), Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 5.§) 
un vadoties no Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunkta un 
1999.gada 13.jūlija Ministru Kabineta noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 13.punktu, deputātiem 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt viena cilvēka uz pilnu aprūpi uzturēšanas faktiskās izmaksas mēnesī Sociālās aprūpes 

namā EUR 312.03 (trīs simti divpadsmit  euro 03 centi) bez PVN (pielikumā). 
2. Apstiprināt Sociālās aprūpes nama klientu maksājumus (ar PVN neapliek) par personu uzturēšanos 

Sociālā aprūpes namā, un noteikt: 
2.1. vienas istabas maksa – EUR 78.26 (septiņdesmit astoņi euro un 26 centi) apmērā ziemas mēnešos 

(no 1.oktobra līdz 30.aprīlim), EUR 64.03 (sešdesmit četri euro un 3 centi) vasaras mēnešos (no 
1.maija līdz 30.septembrim); 

2.2. ja dzīvo divvietīgā istabā divas personas, tad katrs maksā EUR 56.91(piecdesmit seši euro  un 91 
cents) ziemas mēnešos (no 1.oktobra līdz 30.aprīlim), EUR 49.80 (četrdesmit deviņi euro un 80 centi) 
vasaras mēnešos (no 1.maija līdz 30.septembrim); 

2.3. maksa dzīvoklī ar sanitāro mezglu un virtuvi (107. un 111. dzīvoklis) – EUR 113.83 (viens simts 
trīspadsmit euro un 83 centi) ziemas mēnešos (1.oktobra līdz 30.aprīlim) un EUR 99.60 (deviņdesmit 
deviņi euro un 60 centi) vasaras mēnešos (1.maija līdz 30.septembrim); 

2.4. ja pensija mazāka par EUR 71, tad nosaka minimālo samaksu – EUR 28.46 (divdesmit astoņi euro un 
46 centi) mēnesī. 

3. Apstiprināt Sociālās aprūpes nama iemītniekiem sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu par veļas 
mazgāšanu un žāvēšanu - viena porcija veļas līdz 5 kg – EUR 3.53 (trīs euro 53 centi) bez  PVN, 
izņemot iemītniekus, kuri Sociālās aprūpes namā atrodas uz pilnu aprūpi. 

4. Klientu maksājumus iekasē atbilstoši normatīvo aktu un Sociālās aprūpes nama Nolikumā noteiktā 
kārtībā. 

5. Atcelt Valkas novada domes 2010.gada 27.maija sēdes lēmumu „Viena cilvēka uz pilnu aprūpi 
uzturēšanās izmaksas 2010.gadā Valkas sociālā aprūpes namā” (protokols Nr.6, 37.§), 2011.gada 
31.marta sēdes lēmumu  „Par Sociālās aprūpes nama klientu maksājumiem par personu uzturēšanos 
Namā” (protokols Nr.4, 12.§), 2011.gada 31.marta sēdes lēmumu „Par Sociālās aprūpes nama maksas 
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 13.§). 

6. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam. 
7. Par lēmuma izpildi atbild Sociālās aprūpes nama vadītājs. 
8. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 



Pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 27.februāra sēdes lēmumam  
(protokols Nr.3,5.§) 

 
Uzturēšanas izmaksu aprēķins 2014.gadā 

Valkas sociālā aprūpes nama vienam iemītniekam uz pilnu aprūpi 
 

Sociālās aprūpes namā uzturēsies vidēji 44 iemītnieki gadā, no tiem 31 iemītniekam nepieciešama 
pilna aprūpe. 

 
1. Ēdināšanas pakalpojumi 

 
( iepirkuma procedūra - 39841.00 EUR gadā) 

39841.00 EUR /31 /365 = 3.52 EUR /dienā ar PVN 
 

3.52 EUR / dienā * 365 /12 = 107.07 EUR ar PVN mēnesī vienam iemītniekam; 
2.  Medikamenti un higiēnas preces 

 
2.1. Medikamenti 

7114.00 EUR /31 /12  *  = 19.12 EUR mēnesī ar PVN vienam iemītniekam uz pilnu aprūpi. 
  2.2.  Higiēnas preces 

7114.00 EUR /44  /12 mēn. =13.47 EUR mēnesī ar PVN vienam iemītniekam mēnesī. 
2.3. Medikamenti un higiēnas preces 

19.12 EUR / mēn. + 13.47 EUR / mēn. = 32.59 EUR / mēnesī ar PVN vienam iemītniekam uz pilnu aprūpi. 
                                7114.00 EUR - 2014.gada budžeta dati 
                                 44 - kopējais iemītnieku skaits gadā 
                                 31 cilvēks - iemītnieki uz pilnu aprūpi 2014.gadā;        
 
   65,00 EUR vienam aprūpējamam mēnesī  

 
3.Komunālie pakalpojumi 

3.1. Apkure 
 

(242.681 MWh  -  86.640 MWh) * 50.09 EUR / MWh *1.12 ) = 8754.03 EUR gadā ar PVN visām aprūpes 
grupām gadā. 
3.1.1. 8754.03 EUR / 44  / 7 mēn.= 28.42 EUR / mēnesī par piegādāto siltumenerģiju Valkas sociālās 
aprūpes nama vienam iemītniekam ar PVN apkures periodā, kuri patstāvīgi norēķinās par saņemtiem 
pakalpojumiem. 
                   242.681 MWh - kopējais piegādātās siltumenerģijas apjoms gadā; 
                     86.64 MWh - siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanai gadā; 
   50.09 EUR / MWh - siltumenerģijas cena 2014.gadā     
   12%  - PVN likme iedzīvotājiem 

 
 Maksa par siltumenerģiju mēnesī Valkas sociālās aprūpes nama vienam iemītniekam    
           uz  pilnu aprūpi :  

28.42 EUR / mēn. *31 iemītnieks * 7 apkures periods = 6167.14 EUR 
 

3.1.2. 6167.14 / 31 / 12 = 16.58 EUR /mēnesī ar PVN aprūpes nama vienam iemītniekam uz pilnu 
aprūpi. 

 
3.2. Karstā ūdens sagatavošana un piegāde 

 
(522 m3 - 268 m3) * 6.19 EUR/m3 + 268 * 7.63 EUR/m3 * 1.12 = 4051.15 EUR /gadā ar PVN 

4051.15 EUR / gadā /12 / 44 = 7.67 EUR / mēnesī ar PVN vienam iemītniekam 
       sociālā mājā. 

522 m3 – karstā ūdens patēriņš gadā  
                                              268 m3 - karstā ūdens patēriņš vasaras periodā 

6.19 EUR/m3 – karstā ūdens sagatavošanas cena apkures sezonā 
                   7.63 EUR/m3 - karstā ūdens sagatavošanas cena vasaras sezonā 
                   12.0% - PVN likme 

3.3. Aukstā ūdens lietošana 
 

1709.11 m3  *1.72 EUR /m3  *1.21 = 3557.00 EUR ar PVN 
1709 m3 – plānotais ūdens patēriņš gadā 

1.72 EUR/m3 – kopējā ūdensapgādes un kanalizācijas cena 



3557.00 EUR – 2014.gada budžeta dati. 
21% PVN likme 

3557.0 EUR / 12 /44  = 6.74 EUR /mēnesī ar PVN vienam iemītniekam sociālā mājā. 
 

3.4. Elektroenerģija 
 

26498 kwh * 0.055947 EUR/kwh = 1482.48 EUR bez PVN - elektroenerģija dienas zonā; 
   26498 kwh * 0.0079681 EUR/kwh = 211.14 EUR bez PVN - obligātā iepirkuma kompetence (atjaunojamie); 

26498 kwh * 0.018924 = 501.45 EUR bez PVN - obligātā iepirkuma kompetence (koģenerācija); 
  26498 kwh * 0.047666EUR/kwh = 1263.05 EUR bez PVN - maksa par elektroenerģijas    
  sadalīšanu; 
(1482.48 EUR + 211.14 EUR + 501.45 EUR + 1263.05 EUR )*1.21 * = 4184.33 EUR gadā ar PVN 

4184.33 EUR /12 / 44 = 7.92 EUR ar PVN vienam iemītniekam sociālā mājā. 
 

26498 kwh – plānotais elektroenerģijas patēriņš 2014.gadā 
                               21% - PVN likme 

 
3.5. Sadzīves atkritumu izvešana 

                                               
0.48 m3 * 4 * 12.66 EUR / m3 *1.21 = 29.41 EUR mēnesī  

29.41 EUR / 44  = 0.67 EUR ar PVN vienam iemītniekam mēnesī. 
0.48 m3 – sadzīves atkritumu apjoms nedēļā 

12.66 EUR / m3 – 1 m3 sadzīves atkritumu tarifs 
                            21.00% - PVN likme  

 
 Maksa par komunāliem pakalpojumiem vienam sociālā aprūpes nama iemītniekam mēnesī uz 
pilnu aprūpi: 

 
 16.58 EUR + 7.67 EUR + 6.74 EUR + 7.92 EUR + 0.67 EUR = 39.58 EUR  ar PVN vienam 
 iemītniekam mēnesī. 

 
4. Tekošās uzturēšanas izmaksas, materiāli, transporta izmaksas un remontdarbi. 

 
(pēc budžeta datiem 2014.gadā) 

4.1. strādājošo atlīdzība – 91233 EUR gadā; 
4.2. sakaru pakalpojumi – 1138 EUR gadā; 
4.3. transporta pakalpojumi un noma, degviela – 1679.00 EUR gadā; 
4.4. telpu uzturēšana – 854.00 EUR gadā; 
4.5. iekārtu, inventāra un aparatūras remonts un tehniskā apkalpošana - 1281.00 EUR; 
4.6. biroja preces, inventārs - 2063.00 EUR; 
4.7. kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli – 4269.00 EUR gadā; 
4.8. virtuves inventārs, mīkstais inventārs - 1138.00 EUR gadā; 
4.9. pārējie izmaksas (prese un citi) - 1053.00 EUR gadā.  

 
                          Kopā tekošās uzturēšanas izmaksas - 104708.00 EUR gadā 

                                      
                  Tekošās uzturēšanas izmaksas vienam iemītniekam sociālās aprūpes namā  
                  mēnesī  

104708 EUR : 44 : 12 = 198.31 EUR ar PVN mēnesī vienam sociālā nama iemītniekam  
 

Uzturēšanas izmaksas 2014.gadā Valkas sociālā aprūpes nama vienam iemītniekam mēnesī uz pilnu 
aprūpi: 

  
107.07 EUR + 19.12 EUR + 13.47 EUR +39.58 EUR + 198.31 EUR = 377.55 EUR ar PVN. 

 
312.03 EUR bez PVN 

 
  
 Valkas novada domes priekšsēdētājs  V.A.Krauklis   
 

6.§ 
Par līdzekļu piešķiršanu uguns nelaimē cietušajiem  

_______________________________________________ 
(J.Krams, V.A.Krauklis, A.Jurjāne, V.Zariņš) 

 
    Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no ***, dzīvojoša Valkas novada Ērģemes pagasta 

„Lejaspierbes” par uguns nelaimi 2014.gada 28.janvārī, kurā nodega visa iedzīve. [..] 



Atbilstoši likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 13.panta pirmajai daļai 
pašvaldības dome sniedz palīdzību personai, kuras īpašumā esošā dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas 
nelaimes rezultātā, ja persona šajā dzīvojamajā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās 
pašvaldības teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai māja.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2014.gada 13.februāra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.2, 2.§), Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 6.§) 
un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta un likuma „Par pašvaldību palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā” 13.panta 1.daļas un 4.daļas 2.punkta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, 
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apmaksāt  ugunsnelaimē cietušajam ***, par pagaidu mītnes skursteņa remontu EUR 750,00 apmērā pēc 

rēķina piestādīšanas. 
 

7.§ 
Par noteikumu Nr. 6„Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra noteikumos Nr.1  

„Par dienas naudu izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos 
braucienos”” apstiprināšanu  

_______________________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
2010.gada 25.februārī Valkas novada dome apstiprināja noteikumus Nr.1 „Par dienas naudu izglītības 

iestāžu izglītojamiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos”. Noteikumi nosaka dienas naudas 
apmēru izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos (olimpiādes, 
konkursi, sacensības, skates u.tml.): Ls 2,- dienā, ja brauciens notiek vienas dienas ietvaros 
(3.1.apakšpunkts), Ls 3,- dienā, ja brauciens ilgst vairāk kā vienu dienu (3.2.apakšpunkts). 

   Ņemot vērā, ka no 2014.gada 1.janvāra ir notikusi pāreja uz euro, ir jāveic attiecīgi grozījumi minētajos 
noteikumos. 

   Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta, 
deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt noteikumus Nr.6 „Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra noteikumos Nr.1 

„Par dienas naudu izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos””. 
 

N O T E I K U M I 
Valkā 

2014.gada 27.februārī          Nr.6 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2014.gada 27.februāra lēmumu 
(protokols Nr.3, 7.§) 

 
  

Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra noteikumos Nr.1 „Par dienas naudu izglītības 
iestāžu izglītojamiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos” 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma 
"Par pašvaldībām" 41.panta 1. daļas 2.punktu 

 
 
Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra noteikumos Nr.1 „Par dienas naudu izglītības 

iestāžu izglītojamiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos” šādu grozījumu: 
 

Izteikt 3.1. un 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„3.1. 3,- EUR dienā, ja brauciens notiek vienas dienas ietvaros; 
 3.2. 4,50 EUR dienā, ja brauciens ilgst vairāk kā vienu dienu.” 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 



8.§ 
Par pabalsta piešķiršanu  ***  

_______________________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
   2011.gada 24.februārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta pārrēķinu*** ” [..] 

  Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 8.§) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 
15.¹panta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt ***, dzīvo „***”, ***, pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 278,59 (divi simti septiņdesmit astoņi euro 

un 59 centi)  pēc nodokļu ieturēšanas no 2014.gada 1.janvāra. 
 

9.§ 
Par pabalsta piešķiršanu ***  

_______________________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
   2011.gada 24.februārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta pārrēķinu ***” [..] 

  Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 9.§) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 
15.¹panta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt ***, pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 319,93 (trīs simti deviņpadsmit euro un 93 centi) pēc 

nodokļu ieturēšanas no 2014.gada 1.janvāra. 
 

10.§ 
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” 

pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas nominālvērtības denomināciju no latiem uz euro  
_______________________________________________ 

(V.Zariņš) 

   Komerclikuma Pārejas noteikumu 38.punkts nosaka, ka Kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitāls izteikts 
latos, no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.jūnijam piesaka komercreģistra iestādei statūtu grozījumus, 
kas paredz pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtības denomināciju no latiem uz euro. 

   Saskaņā ar Komerclikuma Pārejas noteikumu 41.punktu - atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 
22.panta otrajai un trešajai daļai veiktajā denominācijā iegūto pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību 
noapaļo uz leju līdz tuvākajai vērtībai, kas dalās ar minimālo pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību euro 
bez atlikuma. Pārejas noteikumu 42.punkts nosaka, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 22.panta 
trešajai daļai veiktajā denominācijā [tajā skaitā arī nosakot citu pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību] 
iegūtā pamatkapitāla daļu (akciju) atlikusī vērtība, ko izmaksā kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) 
vai ieskaita kapitālsabiedrības rezervēs, ir tāda vērtība, ko nevar izteikt jaunās pamatkapitāla daļās (akcijās) 
un piešķirt kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) proporcionāli viņiem piederošajām pamatkapitāla 
daļām (akcijām) 

   Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 38.panta 2.daļu 
sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 

   Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 10.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 1.punkta, 
likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 38.panta 2.daļu, Euro ieviešanas 
kārtības likuma 22.pantu, Komerclikuma Pārejas noteikumu 38., 41., 42. un 44.punktu, deputātiem atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Veikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (vienotais reģistrācijas numurs 

44103055060) (turpmāk – Sabiedrība) pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas denomināciju no latiem uz 
euro (aprēķins 1.pielikums). 



2. Pēc denominācijas veikšanas Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 433843,- (četri simti trīsdesmit trīs 
tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs euro) apmērā, kas sastāv no 433843 (četri simti trīsdesmit trīs tūkstoši 
astoņi simti četrdesmit trīs) kapitāla daļām. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro). 

3. Vērtību, ko nevar izteikt jaunās kapitāla daļās (EUR 0,58)  - izmaksā kapitālsabiedrības dalībniekam. 
4. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” Statūtu grozījumus (2.pielikums). 
5. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” Statūtu jauno redakciju 

(3.pielikums). 
6. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus apmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas 

Namsaimnieks” līdzekļiem. 
7. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Ivo Meļķim iesniegt un 

saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas 
Namsaimnieks” pamatdokumentos. 

8. Par lēmuma izpildi atbild sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs 
Ivo Meļķis. 

9. Lēmuma izpildi kontrolēt domes priekšsēdētājam. 
10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

1.pielikums 
Valkas novada domes   

2014.gada 27.februāra sēdes lēmumam  
(protokols Nr.3, 10.§) 

 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Valkas Namsaimnieks” 
pamatkapitāla Ls 304907 un 

304907 kapitāla daļu denominācija no latiem uz euro 
( pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 22.pantu) 

 
 

1. Kapitāla daļas nominālvērtību izsaka euro, ievērojot noteikto maiņas kursu 0,702804: 
1 Ls : 0,702804 = 1,422872 EUR 
 

2. Iegūto skaitli noapaļo uz leju līdz tuvākajai vērtībai, kas dalās ar minimālo kapitāla daļas nominālvērtību 
bez atlikuma: 
1,422872EUR noapaļo uz 1EUR 

 
3. Nosaka starpību starp sākotnējo pamatkapitālu latos un iegūto pamatkapitāla apmēru euro: 

1,422872 x 304907 = 433843,58 
1 x 304907 = 304907 
433843,63- 304907 =128936,58   

 
4. Noteikto starpību izsaka jaunās kapitāla daļās: 

128936,58  jeb 128936 jaunas kapitāla daļas 
 

5. Jaunās kapitāla daļas piešķir kapitālsabiedrības dalībniekam: 
304907 + 128936 = 433843 kapitāla daļas 
 

6. Nosaka vērtību, ko nevar izteikt jaunās kapitāla daļās: 
128936,58  -  128936 =   0,58 EUR 
 

7. Vērtību, ko nevar izteikt jaunās kapitāla daļās - izmaksā kapitālsabiedrības dalībniekam. 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis  
 

2.pielikums 
Valkas novada domes   

2014.gada 27.februāra sēdes lēmumam  
(protokols Nr.3, 10.§) 

 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Valkas Namsaimnieks” 
statūtu grozījumi 

 
 

Izdarīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” statūtos šādus grozījumus: 
 

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 



„5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 433843 (četri simti trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit 
trīs euro).” 
 

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 
 „6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 433843 (četri simti trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti 
četrdesmit trīs) daļās. Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro)” 

 
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ______________ Vents Armands Krauklis 
 
Valkā, 2014.gada _____._________________ 

3.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 27.februāra sēdes lēmumam  
(protokols Nr.3, 10.§) 

 
 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Valkas Namsaimnieks” 

statūti 
/jaunā redakcijā/ 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” (turpmāk – sabiedrība). 
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 
 2.1. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32); 
 2.2. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20); 
 2.3.Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10); 
 2.4. Citu inženiersistēmu montāža (43.29); 
 2.5. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30); 

 2.6. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00); 
 2.7. Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11); 
 2.8. Vispārējā ēku tīrīšana (81.21); 
 2.9. Citas ēku ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22); 
 2.10. Ēku nojaukšana un būvlaukumu sagatavošana (43.1); 
 2.11. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20); 
 2.12. Ainavu veidošana un uzturēšanas darbības (81.30); 
 2.13. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41); 
 2.14. Cauruļvadu transports (49.50); 
 2.15. Sava nekustāmā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10); 
 2.16. Tehniskās pārbaudes un analīze (71.20); 
 2.17. Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings(77.32); 
 2.18. Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23); 
 2.19. Uzglabāšanas un noliktavu saimniecība (52.10); 
 2.20. Apmetēja darbi (43.31); 
 2.21. Galdnieku darbi (43.32); 
 2.22. Grīdas un sienu apdare (43.33); 
 2.23. Krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34); 
 2.24. Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39); 
 2.25. Citi specializētie būvdarbi (43.9); 
 2.26. Jumta seguma uzklāšana (43.91); 
 2.27. Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99); 
 2.28. Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi (82.91); 
 2.29. Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.1); 
 2.30. Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā (84.2); 
 2.31. Datu apstrāde (72.3); 
 2.32. u.c. statūtos paredzētā darbība (00.00). 

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla 
daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.  
4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu 
ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības 
pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru. 
 

II. Pamatkapitāls un daļa 
 
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 433843 (četri simti trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs 
euro). 



6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 433843 (četri simti trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs) 
daļās. Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro). 
7. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
noteiktajā kārtībā. 

III. Valde 
 
8. Valdes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi. 
9.  Valdes locekli ievēl amatā uz trim gadiem. 
10. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada 
pārskata sastādīšanu, kā arī šo statūtu 12. un 13.punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par 
to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu. 
11. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.  
12. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus 
darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā. 
13. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu 
jautājumu izlemšanai: 
13.1. Sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana; 
13.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām; 
13.3. aizdevuma un aizņēmuma līguma slēgšana; 
13.4. līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās kapitālsabiedrībās, biedrībās, 
 nodibinājumos, līgumsabiedrībās; 
13.5. speciālo kapitālu (fondu) veidošana un to līdzekļu izlietošana; 
13.6. vekseļu izdošana Sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana Sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai. 
Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību nodrošināšanai; 
13.7. koncerna līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana; 
13.8. esošo darbības veidu pārtraukšana un vispārīgo darbības principu noteikšana.  
14. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un 
atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli. 
 
 
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ______________ Vents Armands Krauklis 
 
Valkā, 2014.gada ______.__________________ 

 

11.§ 
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

„Valkas Namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanu  
_______________________________________________ 

(V.Zariņš) 
 

Valkas novada dome ir uzstādijusi siltummezglus Valkas pilsētas dzīvojamās mājās Raiņa ielā Nr.12A, 
Tālavas ielā Nr.5, Merķeļa ielā Nr.23-1, Merķeļa iela Nr.23-II, Rūjienas ielā Nr.4, Rīgas ielā Nr.6B, Rīgas ielā 
Nr.6A, Rīgas ielā Nr.5, Raiņa ielā Nr.5, Viestura ielā Nr.3, Semināra ielā Nr.4-k, Semināra ielā Nr.4, Viestura 
ielā Nr.1, Semināra ielā Nr.6, Tālavas ielā Nr.3, Kūru ielā Nr.9, Domes bulvārī Nr.1, Tirgus ielā Nr.16, Tirgus 
ielā Nr.14, Tirgus ielā Nr.12, Stendera ielā Nr.2, Stendera ielā Nr.3, Merķeļa ielā Nr.13A, Merķeļa ielā Nr.15, 
Merķeļa ielā Nr.13, Raiņa ielā Nr.12, Raiņa ielā Nr.14, Ausekļa ielā Nr.2, Ausekļa ielā Nr.8, Ausekļa ielā Nr.6, 
Raiņa ielā Nr.18, Tālavas ielā Nr.19, Tālavas ielā Nr.7, Ausekļa ielā Nr.26, Ausekļa ielā Nr.26 (papildus 
siltummezgls), Ausekļa ielā Nr.46, Ausekļa ielā Nr.28, Ausekļa ielā Nr.48, Ausekļa ielā Nr.52, Ausekļa ielā 
Nr.50, Rūjienas ielā Nr.8, Rūjienas ielā Nr.6, Fr.Roziņa ielā Nr.3, Fr.Roziņa ielā Nr.1, Varoņu ielā Nr.28, 
Varoņu ielā Nr.30, Varoņu ielā Nr.40, Varoņu ielā Nr.38, Varoņu ielā Nr.36, Varoņu ielā Nr.39A. Minētie 
siltummezgli ir nodoti SIA „Valkas Namsaimnieks” apsaimniekošanā. Tā kā SIA „Valkas Namsaimnieks” 
nodarbojas ar siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu gala patērētājiem – iedzīvotājiem, tad lietderīgi būtu 
minētos siltummezglus nodot SIA „Valkas Namsaimnieks” īpašumā. Valkas novada dome siltummezglus var 
nodot SIA „Valkas Namsaimnieks” īpašumā tikai ar to ieguldīšanu pamatkapitālā. 

Lai to izdarītu, Valkas novada dome ir pasūtījusi siltummezglu novērtējumu. Novērtējumu ir veicis LR 
Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu vērtēšanas tehniskais eksperts Juris Rungulis, STZELNA sertifikāts 
Nr.13, LR SB Sertifikāts AA-194, LR ZM Atestāts Nr.39. 

Summāri visu siltummezglu kopējā vērtība ir EUR 152 252,-. 
Atbilstoši Komerclikuma 151.panta 3.daļai un 153.pantam , likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla 

daļām un kapitālsabiedrībām” 42. un 43.pantam, lēmumu par pašvaldības kapitālsabiedrības pamatkapitāla 
palielināšanu pieņem dalībnieku sapulce. Tā kā vienīgais SIA „Valkas Namsaimnieks” dalībnieks ir Valkas 
novada dome ar 100% kapitāla daļu, tad lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu var pieņemt Valkas novada 
dome.. Esošais pamatkapitāls ir apmaksāts pilnā apmērā, līdz ar to ir iespējams veikt pamatkapitāla 
palielināšanu. 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” palielinātais pamatkapitāls tiks apmaksāts ar 
mantisko ieguldījumu  – siltummezgliem, kuru kopējā vērtība ir EUR 152 252,- (viens simts piecdesmit divi 



tūkstoši divi simti piecdesmit divi euro) apmērā, ieguldījumu veicot ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šī 
lēmuma pieņemšanas dienas. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 
21.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 11.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 
1.punkta, Komerclikuma 151., 153. un 154.panta, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” 42.un 43. panta, 43.panta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (vienotais reģistrācijas numurs 

44103055060) (turpmāk – Sabiedrība) pamatkapitālu. Sabiedrības pamatkapitālu palielināt, palielinot 
esošo kapitāla daļu skaitu, pamatojoties uz dalībnieka mantiskajiem ieguldījumiem Sabiedrības 
pamatkapitālā EUR 152 252,- (viens simts piecdesmit divi tūkstoši divi simti piecdesmit divi euro) apmērā. 

2. Pēc pamatkapitāla palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 586 095,- (pieci simti astoņdesmit 
seši tūkstoši deviņdesmit pieci euro) apmērā, kas sastāv no 586 095 (pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši 
deviņdesmit piecām) kapitāla daļām. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro). 

3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanas 
noteikumus (1.pielikums). 

4. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” Statūtu grozījumus (2.pielikums). 
5. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” Statūtu jauno redakciju 

(3.pielikums). 
6. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus apmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas 

Namsaimnieks” līdzekļiem. 
7. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Ivo Meļķim iesniegt 

un saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Valkas Namsaimnieks” pamatdokumentos. 

8. Par lēmuma izpildi atbild sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes 
priekšsēdētājs Ivo Meļķis. 

9. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
1.pielikums 

Valkas novada domes   
2014.gada 27.februāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.3,11.§) 
 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
 „Valkas Namsaimnieks” 

 
PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS  NOTEIKUMI 

 
1. Valkas novada dome (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009114839) kā vienīgā Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 44103055060, juridiskā adrese Rīgas 
iela 22, Valka, Valkas novads (turpmāk tekstā Sabiedrība), kapitāla daļu turētāja palielina Sabiedrības 
pamatkapitālu par EUR 152 252,- (viens simts piecdesmit divi tūkstoši divi simti piecdesmit divi euro), 
izdarot mantisko ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu Sabiedrības jaunu 
kapitāla daļu skaitu. 

2. Mantiskais ieguldījums sastāv no siltummezgliem Valkas pilsētas dzīvojamās mājās: 
2.1. Raiņa ielā Nr.12A, 2008.gada jūlijā SIA „Dalagro” uzstādītais siltummezgls ar jaudu 404 KW, 

maksimālais darba spiediens 16/6 Bar, maksimālā darba temperatūra 90/70 gr.C, vērtība EUR 
6830,00; 

2.2. Tālavas ielā Nr.5, apkures slodze 0,136 MW/h, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar 
aprēķināto apkures slodzi 0,136 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodze 0,090 MW/h, vērtība 
EUR 854,00; 

2.3. Merķeļa ielā Nr.23-I, uzstādītais un 2009.gadā ekspluatācijā nodotais firmas „Axis Industries” 
ražotais siltummezgls ar rūpnīcas Nr.7482, jauda 75+105kw, maksimālā darba temperatūra 150 
gr.C, maksimālais darba spiediens 10 Bāri, vērtība EUR 5834,00; 

2.4. Merķeļa iela Nr.23-II, uzstādītais un 2009.gadā ekspluatācijā nodotais firmas ”Axis Industries” 
ražotais siltummezgls ar rūpnīcas Nr.7481, jauda 150+180kw, maksimālā darba temperatūra 150 
gr.C, maksimālais darba spiediens 10 Bāri, vērtība EUR 6972,00; 

2.5. Rūjienas ielā Nr.4, 2004.gada septembrī saimnieciskā kārtā nokomplektētais un uzstādītais 
siltummezgls ar aptuveno, aprēķināto apkures slodzi 160 MW/h un karstā ūdens slodzi 0,096 
MW/st., vērtība EUR 2134,00; 

2.6. Rīgas ielā Nr.6B, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar aprēķināto apkures slodzi 
0,121 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,0808 MW/h, vērtība EUR 1423,00; 



2.7. Rīgas ielā Nr.6A, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar aprēķināto apkures slodzi 
0,121 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,0808 MW/h, vērtība EUR 1423,00; 

2.8. Rīgas ielā Nr.5, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar aprēķināto apkures slodzi 0,123 
MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,0817 MW/h, vērtība EUR 1707,00; 

2.9. Raiņa ielā Nr.5, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar aprēķināto apkures slodzi 0,123 
MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,0817 MW/h, vērtība EUR 1138,00; 

2.10.  Viestura ielā Nr.3, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar aprēķināto apkures slodzi 
0,092 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,061 MW/h, vērtība EUR 1423,00; 

2.11. Semināra ielā Nr.4-k, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar aprēķināto apkures slodzi 
0,064 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,042 MW/h, vērtība EUR 854,00; 

2.12. Semināra ielā Nr.4, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar aprēķināto apkures slodzi 
0,127 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,085 MW/h, vērtība EUR 854,00; 

2.13. Viestura ielā Nr.1, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar aprēķināto apkures slodzi 
0,092 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,061 MW/h, vērtība EUR 1423,00; 

2.14. Semināra ielā Nr.6, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar aprēķināto apkures slodzi 
0,056 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,037 MW/h, vērtība EUR 1281,00; 

2.15. Tālavas ielā Nr.3, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar aprēķināto apkures slodzi 
0,120 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,080 MW/h, vērtība EUR 1565,00; 

2.16. Kūru ielā Nr.9, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar aprēķināto apkures slodzi 0,056 
MW/h, vērtība EUR 427,00; 

2.17. Domes bulvārī Nr.1, 2008.gada jūlijā SIA „Dalagro” uzstādītais siltummezgls ar jaudu 380 KW, 
maksimālo darba spiedienu 16/6 Bar un maksimālo darba temperatūru 70/55 gr.C, vērtība EUR 
6118,00; 

2.18. Tirgus ielā Nr.16, 2008.gada jūlijā SIA „Dalagro” uzstādītais siltummezgls ar jaudu 97 KW, 
maksimālo darba spiedienu 16/6 Bar un maksimālo darba temperatūru 70/55 gr.C, vērtība EUR 
2419,00; 

2.19. Tirgus ielā Nr.14, 2008.gada jūlijā SIA „Dalagro” uzstādītais siltummezgls ar jaudu 296 KW, 
maksimālo darba spiedienu 16/6 Bar un maksimālo darba temperatūru 70/55 gr.C, vērtība EUR 
5265,00; 

2.20. Tirgus ielā Nr.12, 2008.gada jūlijā SIA „Dalagro” uzstādītais siltummezgls ar jaudu 83 KW, 
maksimālo darba spiedienu 16/6 Bar un maksimālo darba temperatūru 70/55 gr.C, vērtība EUR 
2419,00; 

2.21. Stendera ielā Nr.2, uzstādītais un 2009.gadā ekspluatācijā nodotais firmas „Axis Industries” 
ražotais siltummezgls ar rūpnīcas Nr.7476, jauda apkurei 222 kw, karstā ūdens apgādei 284 kw, 
vērtība EUR 8680,00; 

2.22. Stendera ielā Nr.3, uzstādītais un 2009.gadā ekspluatācijā nodotais firmas „Axis Industries” 
ražotais siltummezgls ar rūpnīcas Nr.7477, jauda apkurei 67 kw, karstā ūdens apgādei 95 kw, 
vērtība EUR 5834,00; 

2.23. Merķeļa ielā Nr.13A, uzstādītais un 2009.gadā ekspluatācijā nodotais firmas „Axis Industries” 
ražotais siltummezgls ar rūpnīcas Nr.7479, jauda apkurei 350 kw, karstā ūdens apgādei 325 kw, 
vērtība EUR 10672,00; 

2.24. Merķeļa ielā Nr.15, uzstādītais un 2009.gadā ekspluatācijā nodotais firmas „Axis Industries” 
ražotais siltummezgls ar rūpnīcas Nr.7480, jauda apkurei 374 kw, karstā ūdens apgādei 360 kw, 
vērtība EUR 10529,00; 

2.25. Merķeļa ielā Nr.13, uzstādītais un 2009.gadā ekspluatācijā nodotais firmas „Axis Industries” 
ražotais siltummezgls ar rūpnīcas Nr.7478, jauda 150+197 kw, vērtība EUR 7826,00; 

2.26. Raiņa ielā Nr.12, 2004.gada septembrī saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar 
aprēķināto apkures slodzi 0,092 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,061 MW/h, vērtība 
EUR 569,00; 

2.27. Raiņa ielā Nr.14, 2004.gada septembrī saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar 
aprēķināto apkures slodzi 0,163 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,108 MW/h, vērtība 
EUR 1423,00; 

2.28. Ausekļa ielā Nr.2, 2004.gada septembrī saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar 
aprēķināto apkures slodzi 0,144 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,095 MW/h, vērtība 
EUR 1707,00; 

2.29. Ausekļa ielā Nr.8, 2004.gada septembrī saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar 
aprēķināto apkures slodzi 0,132 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,088 MW/h, vērtība 
EUR 1281,00; 

2.30. Ausekļa ielā Nr.6, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar aprēķināto apkures slodzi 
0,161 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,107 MW/h, vērtība EUR 1423,00; 

2.31. Raiņa ielā Nr.18, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar aprēķināto apkures slodzi 0,187 
MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,125 MW/h, vērtība EUR 1565,00; 

2.32. Tālavas ielā Nr.19, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar aprēķināto apkures slodzi 
0,136 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,090 MW/h, vērtība EUR 1281,00; 

2.33. Tālavas ielā Nr.7, saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar aprēķināto apkures slodzi 
0,136 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,090 MW/h, vērtība EUR 1281,00; 



2.34. Ausekļa ielā Nr.26, 2002.gada decembrī SIA „Rubate” uzstādītais, vēlāk rekonstruētais, 
siltummezgls ar projektēto apkures jaudu 0,281 Gkal/h, karstā ūdens sagatavošanas jaudu 0,270 
Gkal/h, vērtība EUR 5976,00; 

2.35. Ausekļa ielā Nr.26 (papildus siltummezgls), 2004.gada septembrī saimnieciskā kārtā papildus 
uzstādītais siltummezgls ar aptuveno-aprēķināto apkures jaudu 0,114 Gkal/h, siltā ūdens 
sagatavošanas jaudu 0,112 Gkal/h, vērtība EUR 1423,00; 

2.36. Ausekļa ielā Nr.46, 2004.gada septembrī saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar 
projektēto apkures jaudu 0,183 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas jaudu 0,200 MW/h, vērtība 
EUR 1992,00; 

2.37. Ausekļa ielā Nr.28, 2004.gada septembrī saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar 
projektēto apkures jaudu 0,145 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas jaudu 0,139 MW/h, vērtība 
EUR 1850,00; 

2.38. Ausekļa ielā Nr.48, 2004.gada septembrī saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar 
projektēto apkures jaudu 0,139 MW/h, karstā ūdens sagatavošanas jaudu 0,145 MW/h, vērtība 
EUR 1850,00; 

2.39. Ausekļa ielā Nr.52, 2004.gadā saimnieciskā kārtā nokomplektētais un uzstādītais siltummezgls 
ar aptuveno-aprēķināto apkures slodzi 140 MW/h, bez karstā ūdens sagatavošanas funkcijas, 
vērtība EUR 1850,00; 

2.40. Ausekļa ielā Nr.50, 2004.gada septembrī saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar 
projektēto apkures jaudu 0,141 Gkal/h, karstā ūdens sagatavošanas jaudu 0,145 Gcal/h, vērtība 
EUR 1850,00; 

2.41. Rūjienas ielā Nr.8, 2002.gada decembrī saimnieciskā kārtā uzstādītais, 2004.gadā 
rekonstruētais, siltummezgls ar projektēto apkures jaudu 0,191 Gkal/h, karstā ūdens 
sagatavošanas jaudu 0,200 Gcal/h, vērtība EUR 3699,00; 

2.42. Rūjienas ielā Nr.6, 2004.gada septembrī saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar 
projektēto apkures jaudu 0,191 Gcal/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,200 Gcal/h, vērtība 
EUR 1992,00; 

2.43. Fr.Roziņa ielā Nr.3, 2004.gada septembrī saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar 
projektēto apkures jaudu 0,181 Gcal/h, karstā ūdens sagatavošanas slodzi 0,145 Gcal/h, vērtība 
EUR 1707,00; 

2.44. Fr.Roziņa ielā Nr.1, 2004.gada septembrī saimnieciskā kārtā uzstādītais siltummezgls ar 
projektēto apkures jaudu 0,139 Gcal/h, karstā ūdens sagatavošanas jaudu 0,115 Gcal/h, vērtība 
EUR 1565,00; 

2.45. Varoņu ielā Nr.28, uzstādītais un 2010.gadā ekspluatācijā nodotais SIA „NORTEKS AE” 
izgatavotais siltummezgls, ievada diametrs 65 mm, aprēķinātā siltuma slodze apkurei 117 kW, 
karstajam ūdenim 0,00 kW, vērtība EUR 2561,00; 

2.46. Varoņu ielā Nr.30, uzstādītais un 2010.gadā ekspluatācijā nodotais SIA „NORTEKS AE” 
izgatavotais siltummezgls, ievada diametrs 50 mm, aprēķinātā siltuma slodze apkurei 63 kW, 
karstajam ūdenim 0,00 kW, vērtība EUR 1850,00; 

2.47. Varoņu ielā Nr.40, uzstādītais un 2010.gadā ekspluatācijā nodotais SIA „NORTEKS AE” 
izgatavotais siltummezgls, ievada diametrs 100 mm, aprēķinātā siltuma slodze apkurei 349 kW, 
karstajam ūdenim 336 kW, vērtība EUR 5834,00; 

2.48. Varoņu ielā Nr.38, uzstādītais un 2010.gadā ekspluatācijā nodotais SIA „NORTEKS AE” 
izgatavotais siltummezgls, ievada diametrs 50 mm, aprēķinātā siltuma slodze apkurei 53 kW, 
karstajam ūdenim 76 kW, vērtība EUR 3273,00; 

2.49. Varoņu ielā Nr.36, uzstādītais un 2010.gadā ekspluatācijā nodotais SIA „NORTEKS AE” 
izgatavotais siltummezgls, ievada diametrs 50 mm, aprēķinātā siltuma slodze apkurei 53 kW, 
karstajam ūdenim 76 kW, vērtība EUR 3273,00; 

2.50. Varoņu ielā Nr.39A, uzstādītais un 2010.gadā ekspluatācijā nodotais SIA „NORTEKS AE” 
izgatavotais siltummezgls, ievada diametrs 50 mm, aprēķinātā siltuma slodze apkurei 60 kW, 
karstajam ūdenim 95 kW, vērtība EUR 3273,00. 

3. Līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāla lielums EUR 433843 (četri simti trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi 
simti četrdesmit trīs euro). Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1,- (viens euro). 

4. Visas esošās daļas EUR 433843 (četri simti trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs euro) 
apmērā ir pilnībā apmaksātas. 

5. Pamatkapitāls tiek palielināts par EUR 152 252,- (viens simts piecdesmit divi tūkstoši divi simti 
piecdesmit divi euro) un izdotas jaunas 152 252 (viens simts piecdesmit divi tūkstoši divi simti 
piecdesmit divas) kapitāla daļas. 

6. Pēc pamatkapitāla palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 586 095,- (pieci simti 
astoņdesmit seši tūkstoši deviņdesmit pieci euro) apmērā, kas sastāv no 586 095 (pieci simti 
astoņdesmit seši tūkstoši deviņdesmit piecām) kapitāla daļām. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 
EUR 1,- (viens euro). 

7. Pamatkapitāla palielinājums (ieguldījums) jāveic viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas 
brīža. 

8. Juridiskais pamatojums Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai ir Sabiedrības darbības mērķu 
izpilde un ilgtermiņa saimnieciskās attīstības plāns. 



9. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts Sabiedrības statūtu grozījumu (jaunās redakcijas) 
reģistrācijas brīdī Komercreģistrā. 

10. Jaunās daļas dod tiesības uz dividendi ar reģistrācijas brīdi Komercreģistrā. 
 
Valkā, 2014.gada ___.__________ 
kapitāla daļu turētāja pārstāvis                       _____________________________ 
                                                                       Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 

 
2.pielikums 

Valkas novada domes   
2014.gada 27.februāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.3,11.§) 
 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Valkas Namsaimnieks” 

statūtu grozījumi 
 
 

Izdarīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” statūtos šādus grozījumus: 
 

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 
„5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 586 095,- (pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši deviņdesmit pieci 
euro).” 
 

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 
 „6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 586 095 (pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši deviņdesmit 
piecās) daļās. Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro).” 

 
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ______________ Vents Armands Krauklis 
 
Valkā, 2014.gada _____._________________ 

3.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 27.februāra sēdes lēmumam  
(protokols Nr.3,11.§) 

 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Valkas Namsaimnieks” 
statūti 

/jaunā redakcijā/ 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 
1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” (turpmāk – sabiedrība). 
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 
 2.1. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32); 
 2.2. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20); 
 2.3.Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10); 
 2.4. Citu inženiersistēmu montāža (43.29); 
 2.5. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30); 

 2.6. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00); 
 2.7. Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11); 
 2.8. Vispārējā ēku tīrīšana (81.21); 
 2.9. Citas ēku ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22); 
 2.10. Ēku nojaukšana un būvlaukumu sagatavošana (43.1); 
 2.11. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20); 
 2.12. Ainavu veidošana un uzturēšanas darbības (81.30); 
 2.13. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41); 
 2.14. Cauruļvadu transports (49.50); 
 2.15. Sava nekustāmā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10); 
 2.16. Tehniskās pārbaudes un analīze (71.20); 
 2.17. Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings(77.32); 
 2.18. Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23); 
 2.19. Uzglabāšanas un noliktavu saimniecība (52.10); 
 2.20. Apmetēja darbi (43.31); 
 2.21. Galdnieku darbi (43.32); 



 2.22. Grīdas un sienu apdare (43.33); 
 2.23. Krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34); 
 2.24. Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39); 
 2.25. Citi specializētie būvdarbi (43.9); 
 2.26. Jumta seguma uzklāšana (43.91); 
 2.27. Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99); 
 2.28. Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi (82.91); 
 2.29. Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.1); 
 2.30. Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā (84.2); 
 2.31. Datu apstrāde (72.3); 
 2.32. u.c. statūtos paredzētā darbība (00.00). 

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla 
daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.  
4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu 
ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības 
pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru. 

II. Pamatkapitāls un daļa 
 
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 586 095,- (pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši deviņdesmit pieci euro). 
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 586 095 (pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši deviņdesmit piecās) 
daļās. Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro). 
7. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
noteiktajā kārtībā. 

III. Valde 
 
8. Valdes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi. 
9.  Valdes locekli ievēl amatā uz trim gadiem. 
10. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada 
pārskata sastādīšanu, kā arī šo statūtu 12. un 13.punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par 
to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu. 
11. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.  
12. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus 
darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā. 
13. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu 
jautājumu izlemšanai: 
13.1. Sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana; 
13.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām; 
13.3. aizdevuma un aizņēmuma līguma slēgšana; 
13.4. līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās kapitālsabiedrībās, biedrībās, 
 nodibinājumos, līgumsabiedrībās; 
13.5. speciālo kapitālu (fondu) veidošana un to līdzekļu izlietošana; 
13.6. vekseļu izdošana Sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana Sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai. 
Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību nodrošināšanai; 
13.7. koncerna līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana; 
13.8. esošo darbības veidu pārtraukšana un vispārīgo darbības principu noteikšana.  
14. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un 
atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli. 
 
 
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ______________ Vents Armands Krauklis 
 
Valkā, 2014.gada ______.__________________ 

 
12.§ 

Par uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem debitoru parādiem  
_______________________________________________ 

(I.Grandava) 
 

    Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 102.pantam, katru gadu ir jāveic debitoru parādu izvērtēšana un jāveido uzkrājumi šaubīgajiem 
debitoru parādiem, kā arī jāizslēdz no bilances tie debitoru parādi, kuru atgūšana nav iespējama. 
Grāmatvedības un finanšu nodaļa ir izvērtējusi debitoru parādus uz 31.12.2013. 2013.pārskata gadā par 
šaubīgiem tiek atzīti debitoru parādi ar kopējo summu LVL 135863.40. Kā bezcerīgi tiek atzīti debitoru parādi 
par kopējo summu LVL 5518.64. 

   Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 12.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 



102.pantu, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. 2013.gadā grāmatvedības uzskaitē veidot uzkrājumus šaubīgajiem debitoru parādiem par kopējo summu 

LVL 135863.40 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit trīs lati 40 santīmi). 
2. 2013.gadā atzīt kā bezcerīgus un izslēgt no bilances debitoru parādus par kopējo summu LVL 5518.64 

(pieci tūkstoši pieci simti astoņpadsmit lati 64 santīmi). 
 

13.§ 
Par tehnisko projektu izslēgšanu no bilances  

__________________________________________ 
(I.Grandava) 

 
   Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” 27.panta 5.punktam, ir veikta grāmatvedības uzskaitē esošo ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanas 
izvērtēšana uz 31.12.2013. un konstatētas pazīmes, kas liecina, ka pamatlīdzekļa izveide ir apturēta un netiks 
turpināta. 

   Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 13.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 
27.pantu, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izslēgt no 2013.gada bilances sekojošus pamatlīdzekļu izveidošanas posteņus: 

1.1. Rīgas ielas 5 tehniskais projekts – LVL 9800.00 (deviņi tūkstoši astoņi simti lati);  
1.2. Siltumprojekts Varoņu ielā – LVL 9704.50 (deviņi tūkstoši septiņi simti četri lati 50 santīmi); 
1.3. Siltumapgādes resursu projekts – LVL 6000.00 (seši tūkstoši lati). 

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

 
14.§ 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu  
________________________________ 

(I.Grandava) 
 

   Veicot nekustamo īpašumu salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta datiem, konstatēts, ka Valkas novada 
domes bilancē atrodas nekustamie īpašumi, kuri vairs dabā nepastāv vai ir izbeigušās pašvaldības īpašuma 
tiesības. 

   Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 14.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 
27.pantu, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izslēgt 2013.gadā no bilances sekojošus nekustamos īpašumus: 

1.1. Vienības gatve 9, ēku īpašums ar atlikušo vērtību 0.00 LVL (dabā nepastāv); 
1.2. Šķūnis, kadastra nr.9466 005 0245 004 ar atlikušo vērtību 0.00 LVL (dabā nepastāv); 
1.3. Merķeļa iela 13A-66 dzīvoklis, kadastra nr. 9401 900 0126 ar atlikušo vērtību 723.53 LVL, reģistrēts uz 

fiziskas personas vārda; 
1.4. Senči, kadastra Nr.9488 003 0073 ar atlikušo vērtību 3911.54 LVL, pašvaldībai beigušās īpašuma 

tiesības; 
1.5. Dzīvojamā ēka „Sīļi”, kadastra nr.9488 013 0038 ar atlikušo vērtību 3979.59 LVL, īpašuma tiesībnas 

beigušās; 
1.6. Dzīvojamā ēka Māja Nr.13, kadastra nr.9488 010 0279 ar atlikušo vērtību 3902.20 LVL, ir nostiprinātas 

visu dzīvokļu īpašnieku tiesības; 
1.7. Dzīvojamā ēka „Katlapi”, kadasta nr.9488 006 0393 ar atlikušo vērtību 2593.78 LVL, ir nostiprinātas 

visu dzīvokļu īpašnieku tiesības. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 

 



15.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi 2012.gada 27.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.26  „Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” apstiprināšanu  
__________________________________________________________________________ 

(I.Markova) 
 

    Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Valkas 
novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus 
2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.26. 

    Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3, 15.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula,  M.Kreilis, I.Noviks, 
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.7 „Grozījumi 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 

„Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets”” (pielikumā). 
2. [..] 

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

Valkā 
2014.gada 27.februārī                                                                                                                         Nr.7           

 
APSTIPRINĀTI 

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

(protokols Nr.3,15.§) 
 

Grozījumi 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 
„Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” 

 
 

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

budžetiem” 30.pantu 

1. Grozīt  2013.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus (1.pielikums). 

2. Grozīt 2013.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus (2.pielikums). 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 
 

16.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2013.gada speciālais budžets” 

 apstiprināšanu  
_________________________________________________________ 

(I.Markova) 
 

   Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada 
domes 2013.gada speciālais budžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus 2013.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1. 

   Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 16.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„Valkas novada domes 2013.gada speciālais budžets”” (pielikumā). 
2. [..] 

 
SAISTOŠIE    NOTEIKUMI 

Valkā 



2014.gada 27.februārī                         Nr.8 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2014.gada 27.februāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.3,16.§) 

 
 

Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1  
„Valkas novada domes 2013.gada speciālais budžets” 

 
 

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

budžetiem” 30.pantu 
 

 

(latos) 

Naudas līdzekļu atlikums uz 
gada sākumu    13914 

t.sk. dabas resursu nodoklis    7524 

        autoceļu fonds    6390 

Klasifi-
kācijas 
kods 

Rādītāji 
Gada 
plāns 

Apstiprinātais 
gada plāns ar 

augusta 
grozījumiem 

Decembra 
grozījumi 

Apstiprinātais 
gada plāns ar 

decembra  
grozījumiem 

A B         
  Ieņēmumi kopā 98257 127862 7619 135481 

 
 Ieņēmumi pa speciālā 
budžeta veidiem  98257 127862 7619 135481 

 Nodokļu ieņēmumi 12000 18000 7695 25695 
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 12000 18000 7695 25695 

 Nenodokļu ieņēmumi 0 100 -76 24 
12.0.0.0 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 0 100 -76 24 
12.2.0.0 Nenodokļu ieņēmumi 0 100 -76 24 

 Transferti 86257 109762 0 109762 
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti  86257 109762 0 109762 

18.6.0.0. Pašvaldību  saņemtie  
transferti no valsts budžeta  86257 109762 0 109762 

  Izdevumi atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām  

11217
1 141776 1199 142975 

05.0.0.0. Vides aizsardzība 0 100 -93 7 

06.0.0.0. Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana 

11217
1 141676 1292 142968 

09.0.0.0. Izglītība     0   

 
 Izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām  

11217
1 141776 1199 142975 

2000 Preces un pakalpojumi  93371 122976 1522 124498 
2200 Pakalpojumi 78347 107852 111 107963 

2300 
Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs 15024 15024 1504 16528 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi  0 100 -93 7 

5000 Pamatkapitāla veidošana  18800 18800 -323 18477 
5200 Pamatlīdzekļi 18800 18800 -323 18477 

 Naudas līdzekļu atlikums uz 
gada beigām 0 0 6420 6420 

  t.sk.                autoceļu fonds 0 0 41 41 



  dabas resursu nodoklis 0 0 6379 6379 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  V.A.Krauklis 

 
17.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Valkas 
novada domes 2013.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu  

__________________________________________________________________________ 
(I.Markova) 

Izskatot saistošo noteikumu  „Grozījumi 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Valkas novada 
domes 2013.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt 
grozījumus  saistošajos noteikumos Nr.7. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 17.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 

„Valkas novada domes 2013.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets””. 
2. [..] 

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

Valkā 
2014.gada 27.februārī                         Nr.9 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2014.gada 27.februāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.3,17.§) 

 
Grozījumi 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7  

„Valkas novada domes 2013.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” 
 

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

budžetiem” 30.pantu 
 
 

 (latos) 
Naudas līdzekļu atlikums uz gada 
sākumu 25889  25889 

Klasifikāci-
jas kods 

Rādītāji 
Apstiprinātais   

gada  plāns 
decembra 
grozījumi 

Apstiprinātais 
gada  plāns 
ar decembra 
grozījumiem 

A B       

  Ieņēmumi   6127 6127 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi   0 0 

23.3.0.0. 

Procentu ieņēmumi par ziedojumu un 
dāvinājumu budžeta līdzekļu depozītā 
vai kontu atlikumiem   1 1 

23.4.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi , kas saņemti 
no juridiskajām personām   4575 4575 

23.5.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi , kas saņemti 
no fiziskajām personām   1551 1551 

  
 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām  25889 -12952 12937 

01.0.0.0. Vispārējie valdības dienesti 43 1146 1189 

04.0.0.0. Ekonomiskā darbība 15000 -14300 700 



06.0.0.0. 
Pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 1981 -236 1745 

08.0.0.0. Atpūta, kultūra, reliģija 6226 -1156 5070 

09.0.0.0. Izglītība 1968 1085 3053 

10.0.0.0. Sociālā aizsardzība 671 509 1180 

  
 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām  25889 -12952 12937 

2000 Preces un pakalpojumi  7482 2751 10233 

2200 Pakalpojumi 5478 1593 7071 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
preces, biroja preces un inventārs  2004 1158 3162 

5000 Pamatkapitāla veidošana 18407 -16374 2033 

5200 Pamatlīdzekļi 18407 -16374 2033 

6000 Sociālie pabalsti   671 671 

6300 Sociālie pabalsti natūrā   671 671 

F20010000 
Naudas līdzekļu atlikums uz gada 

beigām 0 19079 19079 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  V.A.Krauklis 
 

      18.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.10 „Valkas novada domes 2014.gada ziedojumu  

un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu  
_____________________________________________________________ 

(I.Markova) 
 

     Izskatot saistošo noteikumu „Valkas novada domes 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” 
projektu, dome secina, ka nepieciešams apstiprināt ziedojumu un dāvinājumu budžetu. 

    Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3, 18.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 
11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, 
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Valkas novada domes 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu 

budžets”. 
2. [..] 

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

Valkā 
2014.gada 27.februārī                         Nr.10 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2014.gada 27.februāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.3,18.§) 

 
Valkas novada domes 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.un 46.pantu un likuma „Par pašvaldību 
budžetiem” 16.pantu 

 
 

 Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 27147EUR 

Klasifikācijas 
kods 

Rādītāji 
Apstiprinātais   

gada  plāns 



A B   

  
 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām  27147 

01.0.0.0. Vispārējie valdības dienesti 598 

04.0.0.0. Ekonomiskā darbība 21343 

06.0.0.0. 
Pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 566 

08.0.0.0. Atpūta, kultūra, reliģija 4483 

09.0.0.0. Izglītība 157 

  
 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām  27147 

2000 Preces un pakalpojumi  4710 

2200 Pakalpojumi 3790 

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

920 

5000 Pamatkapitāla veidošana 22437 

5200 Pamatlīdzekļi 22437 

6000 Sociālie pabalsti 0 

6300 Sociālie pabalsti natūrā   

F20010000 Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 0 
 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs  V.A.Krauklis  
 

Pielikums  
Valkas novada domes 

2014.gada 27.februāra sēdes lēmumam  
(protokols Nr.3,18.§) 

 
Valkas novada domes ziedojumu līdzekļu atlikuma 

uz 01.01.2014. sadalījums pa struktūrvienībām un mērķiem 
 

Nr.p.k. Iestādes nosaukums Mērķis 
Summa 

EUR 

1. Kārķu pagasta pārvalde 
Pasākuma „Meža dienas” 
organizēšanai 396.8 

2. Valkas novada dome Ērģemes pilsdrupu atjaunošanai 21343 

3. Ērģemes pagasta pārvalde Ērģemes peldvietas labiekārtošana 200.94 

 
4. 
 

Teritorijas apsaimniekošanas 
nodaļa 
 

Inventāra iegādei  505.46 

Pilsētas egles rotājumu iegādei  54.95 
Dzīvnieku patversmes darbības 
nodrošināšanai 5.28 

5. Valkas novadpētniecības muzejs J.Cimzes vaska figūras izgatavošanai 859.47 

6. Vijciema Tautas nams Tautas nama atjaunošanai 44.08 

7. Kārķu tautas nams Kārķu tautas nama jumta atjaunošana 296.01 

8. Valkas pilsētas Kultūras nams 

Kultūras pasākumu organizēšanai 1487.53 

Bērnu atrakcijām  105.72 
Pasākuma organizēšanai 
pensionāriem 142.29 

Sieviešu korim 142.29 

Amatierteātra rekvizītu iegādei 191.09 

9. Pārējie kultūras pasākumi 
Skolēnu zināšanu padziļināšanai 5.69 

J.Cimzes dienām 147.66 



10. Bērnu un jauniešu interešu 
centrs "Mice" Ziemassvētku paciņu iegādei 107.1 

11. Bērnu jaunatnes sporta skola Futbola inventāra iegāde 50.3 

12. Valkas ģimnāzija Darbības nodrošināšanai 826.22 

13. Valkas pagasta Lugažu 
bibliotēka 

Bibliotēku krājumu papildināšanai 
24.37 

14. Valkas pagasta Sēļu bibliotēka Bibliotēku krājumu papildināšanai 21.70 

15. Vijciema bibliotēka Bibliotēku krājumu papildināšanai 7.13 

16. Kārķu bibliotēka Bibliotēku krājumu papildināšanai 150.13 

17. Ērģemes bibliotēka Bibliotēku krājumu papildināšanai 11.17 

  Valkas centrālā bibliotēka Bibliotēku krājumu papildināšanai 20.46 

 Kopā   27146.84 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs    V.A.Krauklis  

19.§ 
Par Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas izveidošanu 

_______________________________________________ 
(V.A.Krauklis) 

 
    Ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 19.§), 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 8.§) un vadoties no likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4., 5., 21., 22., 23., punktu, 21.panta 1.daļas 8.punkta, 41.panta 1.daļas 
2.punkta, Izglītības likuma 17. un 18.panta, Kultūras institūciju likuma 2.panta, Sporta likuma 7. un 8.panta, 
Jaunatnes likuma 21. un 5.panta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – 
1 deputāts (A.Sjademe), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Valkas novada domē izveidot Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļu. 
2. Apstiprināt Nolikumu Nr.4 „Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas nolikums”. 
3. Izsludināt atklātu konkursu uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītāja amatu. 
4. Par lēmuma 3.punkta izpildi atbild Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītājs. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
N O L I K U M S 

 
2014.gada 27.februārī          Nr.4 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Valkas novada domes  

2014.gada 27.februāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.3, 19.§) 

 
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA UN JAUNATNES NODAĻAS 

NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar  
likuma “Par pašvaldībām”  

15.panta 1.daļas 4., 5., 21., 22., 23.punktu,   
41. panta 1.daļas 2.punktu 

Izglītības likuma 17.pantu, 18. pantu 
Kultūras institūciju likuma 2.pantu 

Sporta likuma 7.pantu, 8. pantu 
Jaunatnes likuma 21.pantu, 5. pantu 

I Vispārīgie noteikumi 
 

1. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (turpmāk – IKSJ) īsteno valsts un pašvaldības politiku 
Valkas novadā izglītības, kultūras un sporta nozarē un darbā ar jaunatni, veic pašvaldības kompetencē 
esošos izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu organizatoriskos jautājumus. 



Veido kultūrvidi, organizē un īsteno izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jomu darbību un iniciatīvu 
noteiktu mērķu sasniegšanai. 

2. Nodaļa ir tieši pakļauta Valkas novada domes izpilddirektoram. Nodaļas pārraudzību veic Izglītības, 
kultūras un sporta komiteja. 

3. Nolikums nosaka nodaļas funkcijas, uzdevumus, kompetenci, nodaļas struktūru un darba organizāciju. 
4. Nodaļa darbu organizē un veic saskaņā ar LR Satversmi, LR likumiem un Ministru Kabineta noteikumiem 

un Valkas novada domes lēmumiem. 
5.  Nolikums ir saistošs visām Valkas novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestādēm un to 

darbiniekiem, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes darba organizatoriem. 
6. IKSJ sadarbojas ar citām Valkas novada struktūrvienībām, valsts un pašvaldību institūcijām, 

sabiedriskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām. 
7. Jautājumus par IKSJ reorganizāciju un likvidāciju izlemj dome. 
8. Finanšu līdzekļus IKSJ darbībai un pasākumu organizēšanai saņem no Valkas novada domes budžeta 

līdzekļiem, valsts mērķdotācijām, vietējiem un starptautiskiem projektiem un fondiem, ziedojumiem un 
dāvinājumiem atbilstoši Valkas novada domes noteikumiem. 

9. Nodaļai ir divas daļas: 
9.1. Izglītības un kultūras daļa; 
9.2. Sporta un jaunatnes lietu daļa. 
 

II Funkcijas, uzdevumi, kompetence 
 

10. IKSJ nodaļai ir šādas funkcijas:  
10.1. pašvaldības politikas un lēmumu izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietās ieviešana, 

nodrošināšana, pārraudzība, atbalsts un kontrole; 
10.2. administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītības vecumu sasniegušo bērnu izglītības nodrošināšana; 
10.3. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pieejamības nodrošināšana; 

10.3.1. kvalitatīvas un daudzpusīgas mūžizglītības iespēju nodrošināšana; 
10.3.2. kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana; 
10.3.3. veselīga dzīvesveida un sporta attīstības savā administratīvajā teritorijā veicināšana; 
10.3.4. darba ar jaunatni organizēšana, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts 

jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus; 
10.3.5. dažāda mēroga pasākumu – vietējo un starptautisko – organizēšana; 
10.3.6. citu normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšana. 

11. IKSJ nodaļai ir šādi uzdevumi: 
11.1. noteikt izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jomu attīstības prioritātes novadā; 
11.2. izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai domē kompetences ietvaros attīstības programmas un citus 

konceptuālus dokumentus, kā arī organizēt to īstenošanu; 
11.3. pārraudzīt un vadīt novada izglītības, kultūras un sporta iestāžu darbu; 
11.4. sagatavot un publiskot informāciju atbildības jomā, reklamēt pasākumus un aktivitātes; 
11.5. sagatavot darbības statistikas informāciju un veikt darba analīzi, sagatavot gada pārskatu; 
11.6. pieprasīt valsts deleģēto funkciju veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta; 

nodrošināt iedalīto valsts budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu paredzētajiem mērķiem, analizēt 
un kontrolēt tā izlietojumu; 

11.7. sagatavot un iesniegt priekšlikumus valsts institūcijām par mērķdotāciju un investīciju piešķiršanu; 
11.8. sagatavot un iesniegt priekšlikumus dažādu finanšu piesaistei pasākumu organizēšanai, 

organizēt sponsoru piesaistīšanu;  
11.9. organizēt, pārraudzīt un koordinēt Valsts svētku, piemiņas dienu, koncertu, festivālu, sporta 

pasākumu un citu norišu organizēšanu Valkas novadā saskaņā ar Valkas novada domes vai citu 
atbildīgo institūciju lēmumiem un rīkojumiem un sadarbībā ar Valkas novada domes 
struktūrvienībām, valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām; 

11.10. sagatavot priekšlikumus nodaļas budžetam, nodrošināt nodaļas finanšu līdzekļu lietderīgu 
izmantošanu; 

11.11. organizēt seminārus, pieredzes apmaiņas pasākumus jomas darbiniekiem, speciālistiem. 
12. IKSJ nodaļai ir šāda kompetence:  

12.1. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību institūcijām 
un privātpersonām funkciju un uzdevumu realizācijai nepieciešamo informāciju; 

12.2. sagatavot tehniskās specifikācijas un sniegt atbalstu iepirkumu organizēšanā savas kompetences 
ietvaros; 

12.3. nodrošināt projektu ieviešanu un ieviešanas uzraudzību; 
12.4. saskaņā ar domes deleģējumu izdot administratīvos aktus, rīkojumus, dot saistošus norādījumus 

un sniegt ieteikumus pakļautībā esošajām iestādēm saskaņā ar pašvaldības normatīvajiem 
aktiem un citiem ārējiem normatīvajiem aktiem; 

12.5. iesniegt priekšlikumus par izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu attīstības jautājumiem 
Valkas novada un valsts institūcijām; 

12.6. izstrādāt un iesniegt domei priekšlikumus par IKSJ pakļautības iestāžu tīkla optimizāciju - 
dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju; 

12.7. iesaistīt pakļautības iestādes pasākumu organizēšanā un norisē, koordinēt to sadarbību. 



13. Izglītības un kultūras daļas funkcijas un uzdevumi: 
13.1. Vada, pārrauga, sniedz atbalstu un kontrolē pašvaldības izglītības iestāžu darbu: 

13.1.1. pārrauga novada izglītības iestādes par to darbību reglamentējošo normatīvo aktu 
ievērošanu, informē iestāžu vadītājus par likumdošanas aktualitātēm; konsultē izglītības 
iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un citos jautājumos; 

13.1.2. sagatavo rekomendācijas izglītības iestāžu budžeta veidošanā; 
13.1.3. sagatavo priekšlikumus valsts mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadalei 

izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai – pedagogu algām, mācību līdzekļu iegādei un 
citiem noteiktajiem mērķiem; 

13.1.4. sagatavo priekšlikumus nepieciešamo izglītības programmu izstrādei un pilnveidei; 
13.1.5. piedalās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijā, vadītāju atestācijā; 
13.1.6. veicina bērnu tiesību un pienākumu ievērošanu izglītības jomā un bērnu drošību izglītības 

iestādēs; 
13.1.7. veicina bērnu un jauniešu karjeras izglītību; 
13.1.8. nodrošina pedagoģiski medicīniskās komisijas, interešu izglītības un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas, atbrīvošanas no valsts 
pārbaudes darbiem komisijas darbu; 

13.1.9. koordinē un pārrauga izglītības iestāžu metodisko darbu; 
13.1.10. koordinē un pārrauga pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi; 
13.1.11. koordinē un nodrošina pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu 

novadā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā; 
13.1.12. koordinē valsts pārbaudes darbu organizēšanu novada izglītības iestādēs; 
13.1.13. atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, 

projektos un sporta sacensībās; 
13.1.14. nodrošina informācijas ievadi un datu aktualizēšanu izglītības informācijas bāzēs 

(obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaite un pedagogu reģistrs (VIIS), valsts pārbaudes 
darbu informatīvā sistēma (VPIS), pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu reģistrs 
u.c.), sagatavo pašvaldības darbam nepieciešamo informāciju; 

13.1.15. nodrošina stingrās uzskaites dokumentu apriti; 
13.1.16. nodrošina interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamību; 
13.1.17. organizē izglītojamo apbalvošanu par sasniegumiem mācību darbā un ārpusstundu 

aktivitātēs; 
13.2. sadarbojas ar citu dibinātāju izglītības iestādēm (privātā pirmsskolas izglītības iestāde 

Gaismiņa, volejbola skola, Rokskola, u.c.); 
13.3. nodrošina izglītības atbalsta speciālistu pakalpojumus novada izglītojamajiem; 
13.4. koordinē pieaugušo izglītības iespējas sadarbībā ar biedrību Latvijas – Igaunijas institūts un 

pārrauga tās nodrošinājumu citās novada izglītības iestādēs; 
13.5. vada, pārrauga, sniedz atbalstu un kontrolē pašvaldības kultūras iestāžu darbu: 

13.5.1. pārrauga Valkas kultūras nama, pagastu tautas namu, Valkas novada centrālās 
bibliotēkas, pagastu bibliotēku un Valkas Novadpētniecības muzeja darbu, to darbību 
reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, informē iestāžu vadītājus par 
likumdošanas aktualitātēm; 

13.5.2. koordinē un pārrauga pakļautībā esošo iestāžu darbinieku profesionālās 
kompetences pilnveidi; 

13.5.3. sagatavo rekomendācijas kultūras iestāžu budžeta veidošanā; 
13.5.4. nodrošina informācijas ievadi un datu aktualizēšanu kultūras informācijas bāzēs 

(bibliotēku kopkatalogs, kultūras karte); 
13.6. Nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana: 

13.6.1. koordinē Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesu, saglabājot svētku 
nepārtrauktības tradīciju; 

13.6.2. iesaista amatiermākslas kolektīvus Vispārējo Dziesmu un deju svētku norises 
pasākumos; to starplaikos sniedz metodisko un organizatorisko palīdzību sadarbībā 
ar LR Kultūras ministrijas Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūru un ar 
amatiermākslas nozaru virsvadītājiem un virsdiriģentiem; 

13.6.3. koordinē amatiermākslas kolektīvu skates, konkursus, festivālus un citus svētkus; 
13.6.4. sekmē nepieciešamo organizatorisko un finansiālo nodrošinājumu pašvaldības 

dibinātiem amatierkolektīviem nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma 
saglabāšanas un attīstības procesos; 

13.6.5. veicina novada kultūras iestāžu, amatiermākslas kolektīvu starptautiskos kultūras 
sakarus, sniedz iespējamo atbalstu šādu pasākumu koordinēšanā, un nodrošināšanā 
ar novada sadraudzības pilsētām, pašvaldībām un ārvalstu institūcijām Valkas 
novada kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanas nolūkā. Veicināt starptautisku 
sadarbības projektu izstrādi un īstenošanu; 

13.6.6. veicina nacionālās kultūras mantojuma saglabāšanas nodrošināšanu, izpēti un tā 
iekļaušanu laikmetīgā kultūras apritē; 

13.7. izstrādā priekšlikumus Valkas novada pašvaldībai par kalendārā gada novada, reģiona un 
valsts nozīmes kultūras aktivitāšu finansējuma nepieciešamību; 



13.8. īsteno valsts kultūrpolitiku, atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un 
vajadzībām; 

13.9. organizē jomas darbinieku apbalvošanu par sasniegumiem profesionālajā un sabiedriskajā 
darbībā; 

13.10. iesaista novada izglītības un kultūras iestādes kopīgu pasākumu organizēšanā un norisē; 
13.11. sagatavo informāciju masu medijiem par Izglītības un kultūras daļas aktivitātēm.  

14. Sporta un jaunatnes daļas funkcijas un uzdevumi: 
14.1. vada, pārrauga, sniedz atbalstu un kontrolē pašvaldības sporta iestāžu darbu; 
14.2. organizē valsts un starptautiskus sporta pasākumus. Sadarbojas ar Valgu sporta pasākumu 

organizēšanā; 
14.3. pārrauga novada pagastu sporta būvju un laukumu darbību, koordinē sporta infrastruktūras 

izmantošanu sacensību un pasākumu norisei; plāno šo būvju un laukumu attīstību; 
14.4. aktivizē tradicionālo sporta veidu apriti sabiedrībā, dodot iespēju ikvienam sabiedrības loceklim 

attīstīt savu talantu. Veicina sporta vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību sabiedrībai; 
14.5. nodrošina Valkas stadiona un šautuves darbību: 

14.5.1. atbild par stadiona un šautuves ekspluatāciju atbilstoši normatīvajiem noteikumiem; 
14.5.2. vada stadiona un šautuves personāla darbu; 
14.5.3. plāno stadiona un šautuves budžetu, kontrolē efektīvu finanšu līdzekļu izlietošanu; 
14.5.4. organizē un nodrošina sportistu, sporta komandu treniņu un sacensību norisi; 
14.5.5. veicina aktīvu dzīves veidu iedzīvotājiem; 
14.5.6. plāno stadiona un šautuves attīstību; 

14.6. koordinē pagastu sporta darba speciālistu darbu; 
14.7. koordinē sadarbību starp Valkas novada bērnu – jaunatnes sporta skolu, izglītības iestādēm, 

sporta klubiem un organizācijām; 
14.8. nodrošina novada komandu piedalīšanos sporta spēlēs un sacensībās; 
14.9. sniedz priekšlikumus apbalvošanas atribūtikas izstrādei un iegādei; 
14.10. organizē atbalstu sporta veterānu kustībai; 
14.11. organizē novada un pagastu sporta spēles; 
14.12. nodrošina darbu ar jaunatni: 

14.12.1. plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni; 
14.12.2. pārrauga un nodrošina jauniešu biroju darbību; 
14.12.3. atbalsta un veicina jauniešu iniciatīvas; 
14.12.4. nodrošina jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību; 
14.12.5. organizē sadarbību ar citu pašvaldību un valstu jauniešiem; 
14.12.6. veicina saikni ar studējošo jaunatni (piederības sajūta); 
14.12.7. organizē pasākumus ar mērķi piesaistīt jauniešus novadam (studentu salidojumi 

utml.); 
14.12.8. iesaistās valsts līmenī organizētajos pasākumos, sabiedriskajā apspriešanās utml.; 
14.12.9. sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu; 
14.12.10.  izstrādā ar jomu saistītus projektus; 
14.12.11. sniedz priekšlikumus jaunatnes jomā; 
14.12.12. organizē brīvprātīgo darbu; 
14.12.13. sagatavo informāciju par jauniešu aktivitātēm mājas lapai, masu medijiem; 

14.13. organizē jomas darbinieku apbalvošanu par sasniegumiem profesionālajā un sabiedriskajā 
darbībā; 

14.14. sniedz priekšlikumus novada pasākumu un sacensību plānam, pārrauga tā izpildi; 
14.15. iesaista sportistus un jauniešus novadā rīkoto pasākumu organizēšanā un norisē. 

 
III Darba organizācija 

 
15. IKSJ nodaļu vada vadītājs, kurš: 

15.1. vada, organizē, plāno, kontrolē un koordinē IKSJ daļu un tām pakļauto iestāžu darbu 
15.2. nodrošina starpiestāžu kopēju darbību un nodrošina starp institucionālu sadarbību; 
15.3. veic pārraudzību pār novada izglītības, kultūras un sporta iestāžu darbību, jaunatnes lietu 

speciālista darbu, to darbības tiesiskumu; 
15.4. organizē pašvaldības iesaistīšanos atbilstoši darbības jomai dažādās pašvaldību, valsts un 

nevalstiskajās programmās; 
15.5. plāno un pārzina nodaļas finanses; 
15.6. sagatavo priekšlikumus domei par pašvaldības un valsts budžeta līdzekļu sadali un kontrolē šo 

līdzekļu izmantošanu; 
15.7. saskaņo izglītības iestāžu tarifikācijas; 
15.8. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu 

pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus; 
15.9. nodrošina un organizē sadarbību starp valsts un citām pašvaldības iestādēm; 
15.10. nosaka nodaļas darbinieku pienākumus un atbildību; 
15.11. koordinē un organizē sadarbību ar ārvalstu partneriem; 
15.12. īsteno Valkas – Valgas sadarbības pasākumus pārraudzības jomā; 



15.13. sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām; 
15.14. bez īpaša deleģējuma pārstāv pašvaldību nodaļas kompetencē esošajos jautājumos; 
15.15. aktīvi darbojas pasākumu orgkomitejās un darba grupās. 

16. IKSJ nodaļas atbildības jomas vada Izglītības un kultūras daļas vadītājs un Sporta un jaunatnes lietu 
daļas vadītājs, kuri:  
16.1. ir atbildīgi par savas jomas darbību; 
16.2. atbilstoši savām funkcijām un tiesībām (amata aprakstam) plāno, organizē un kontrolē savas 

daļas darbu, lai nodrošinātu IKSJ nodaļas kopējo uzdevumu izpildi; 
16.3. atbild par piešķirtā finansējuma izlietošanu; 
16.4. sagatavo priekšlikumus par savas atbildības jomas funkciju veikšanai nepieciešamo personālu; 
16.5. nodrošina pakļautības iestāžu savstarpējo sadarbību. 
16.6. Katra IKSJ nodaļas pakļautībā esošā iestāde darbojas patstāvīgi saskaņā ar Valkas novada 

domes apstiprinātu nolikumu. Saimnieciskos jautājumus katras iestādes vadītājs risina sadarbībā 
ar konkrētā pagasta pārvaldes vadītāju un / vai novada administrācijas vadību.  

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

20.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  
_____________________________________________________________________________ 

(V.Zariņš) 
 

   Ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 20.§) un 
vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punkta un 24.panta, deputātiem 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
A.Sula, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe), 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums””. 
2. Saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītājs. 
4. Ar 2014.gada 1.aprīli spēku zaudē: 

4.1. Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta lēmums „Par Valkas novada Izglītības pārvaldes 
izveidošanu” (protokols Nr.6, 60.§); 

4.2. Valkas novada domes 2009.gada 29.oktobra lēmums „Valkas novada domes nolikuma „Par 
kultūras darba organizāciju Valkas novadā” apstiprināšana” (protokols Nr.8, 49.§); 

4.3. Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa lēmums „Par Valkas pilsētas stadiona nolikuma un 
Valkas pilsētas stadiona šautuves nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.5, 10.§). 

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 
 
2014.gada 27.februāra          Nr.11  

 
 APSTIPRINĀTI 

                                                                                                              ar Valkas novada domes 
2014.gada 27.februāra lēmumu 

                                                                                                         (protokols Nr.3, 20.§) 
  

Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 
„Valkas novada pašvaldības nolikums” 

 
                                                                                                      Izdoti saskaņā ar likuma 

                                                                                                         "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 
                             
                                              
1. Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada 

pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 
1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.14. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„6.14. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa”. 



1.2. Svītrot 7.1. un 7.23.apakšpunktus. 
1.3. Izteikt 12.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„12.10. Civilās aizsardzības komisiju 20 locekļu sastāvā.” 
2. Saistošo noteikumu 1.1. un 1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.martā. 
3. Saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī. 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)               V.A.Krauklis 

 

Valkas novada domes saistošo noteikumu  Nr.11 
Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Valkas novada pašvaldības nolikums” 
 paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

1. Valkas novada dome ir pieņēmusi lēmumu izveidot Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļu, tādējādi apvienojot 
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietas. 

2. Jaunās nodaļas izveidošanas rezultātā paredzēts likvidēt divas 
iestādes: Izglītības pārvaldi un Valkas pilsētas stadionu. Minēto 
iestāžu funkcijas pārņems izveidotā Izglītības, kultūras, sporta 
un jaunatnes lietu nodaļa. 

3. Tiek mainīts Civilās aizsardzības komisijas locekļu skaits no 17 
locekļiem uz 20 locekļiem, jo nepieciešams komisiju papildināt 
ar locekļiem no Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļvidzemes 
pārvaldes, Valmieras reģionālās vides pārvaldes, kā arī iekļaut 
komisijā Izpilddirektora vietnieku – atbildīgo par Valkas pilsētu. 

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 6.14.apakšpunktu, 
iekļaujot nodaļu „Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
nodaļa”. 

2. Tiek svītrots 7.1.apakšpunkts, kas noteica, ka pašvaldības 
domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir 
Izglītības pārvalde. 

3. Tiek svītrots 7.23.apakšpunkts, kas noteica, ka pašvaldības 
domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir Valkas 
pilsētas stadions. 

4. Tiek izteikts jaunā redakcijā 12.10.punkts, mainot Civilās 
aizsardzības komisijas locekļu skaitu no 17 uz 20. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Grozījumi saistošajos noteikumos būtiski neietekmē pašvaldības 
budžetu. 

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

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Izglītības pārvaldes un Valkas pilsētas stadiona funkcijas turpmāk 
pildīs Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļas 
speciālisti. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām. 

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

 

21.§ 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§)  
__________________________________________________________________________________ 

(V.Zariņš) 
 

Ņemot vērā Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu „Par Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu nodaļas izveidošanu” (protokols Nr.3,19.§), nepieciešams veikt izmaiņas 2014.gada 
27.janvāra Valkas novada domes lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu 
sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§), izslēdzot no 2.pielikuma amatus: sporta darba organizators, 
kultūras darba organizators; izslēdzot no 56.pielikuma amatu - sporta metodiķis; izslēdzot no 66.pielikuma 
amatus: interjera un reklāmas dizaina speciālists, skaņu operators. 



No amatu saraksta ir izslēdzams 7.pielikums – Izglītības pārvaldes darbinieku amata vietu un darba 
samaksas saraksts un 26.pielikums - Valkas pilsētas stadiona darbinieku amata vietu un darba samaksas 
saraksts. 

Lēmums ir papildināms ar 69.pielikumu - Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļas amata vietu 
un darba samaksas saraksts. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 21.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
13.punkta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – 2 deputāti 
(A.Gailis, A.Sjademe), 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un 

iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) šādus grozījumus: 
1.1. Apstiprināt 2.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums); 
1.2. Izslēgt 7.pielikumu; 
1.3. Izslēgt 26.pielikumu; 
1.4. Apstiprināt 28.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums) 
1.5. Apstiprināt 56.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums); 
1.6. Apstiprināt 66.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums); 
1.7. Papildināt lēmumu ar 69.pielikumu (5.pielikums). 

2. Uzdot Valkas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem nepieciešamības gadījumā veikt darbinieku darba 
līgumos grozījumus vai izbeigt darba tiesiskās attiecības. 

3. Iestāžu vadītājiem, kuru vadītajās iestādēs ir veiktas izmaiņas amatu sarakstos, līdz 2014.gada 15.aprīlim 
iesniegt Grāmatvedības un finanšu nodaļā apstiprinātus amatu sarakstus ar personālijām. 

4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmuma 1.1. – 1.6.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī. 
6. Lēmuma 1.7.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.martā. 
 

 
22.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.5  „Valkas novada domes 2014.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu  

_____________________________________________________________________ 
(I.Markova) 

 
   Pamatojoties uz strukturālo reorganizāciju, nepieciešami grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.5 „Valkas novada domes 2014.gada pamatbudžets”. 
   Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 21.februāra lēmumu (sēdes 

protokols Nr.3, 22.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta 
un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, M.Kreilis, I.Noviks, 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.12 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 

„Valkas novada domes 2014.gada pamatbudžets””. 
2. [..] 

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

Valkā 
2014.gada 27.februārī                                                                                                                         Nr.12             

 
APSTIPRINĀTI 

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

(protokols Nr.3,22.§) 
 

Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Valkas novada domes 2014.gada pamatbudžets” 

 
 

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

budžetiem” 30.pantu 



 
 

1. Grozīt  2014.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumus (1.pielikums). 
2. Grozīt 2014.gada Valkas novada domes pamatbudžeta izdevumus (2.pielikums). 
3. Paskaidrojuma raksts (3.pielikums). 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 

3.pielikums 
         pie Valkas novada domes 

         2014.gada 27.februāra  
         saistošajiem noteikumiem Nr.12 

     
Paskaidrojuma raksts pie Valkas novada  domes saistošajiem noteikumiem 

Nr.12 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5  
„Valkas novada domes 2014.gada pamatbudžets” 

 
 Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība)  iepriekš pieņemtajiem 
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2014.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, veikt grozījumus 

budžeta ieņēmumu prognozē – palielinājums EUR 9792.-. 
1.1. Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti kopumā palielināti par EUR 2751.-, tajā skaitā 

,ieņēmumu prognoze par Valsts un Eiropas Savienības finanšu instrumentu un ārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un pasākumiem : 

• Valkas ģimnāzijas projekti EUR 2751.-. 
1.2. Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un ieņēmumi – EUR 7041,-. 

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

ekonomiskās klasifikācijas kodiem , kopumā izdevumus palielinot par  EUR 9788.-. Izdevumu finansēšana 
tiek nodrošināta ar ieņēmumiem. 

2.1. Vispārējiem   vadības dienestiem kopumā izdevumi samazināti par EUR 15408.-, tajā skaitā 
atlīdzība, saistībā ar struktūras reorganizāciju. 

2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi kopumā palielināti par EUR 2751,- projektu realizācijai: 
• Projekts „Valsts valoda-pamata prasmes līmenis (A)” – EUR 320.-; 
• Projekts „Valsts valodas apguve vidējā līmenī” – EUR 2431-.  

2.3.   Atpūtai , kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 60117.-, tajā skaitā : 
• Izveidota Izglītības, sporta, kultūras un jaunatnes nodaļa EUR 105459,- ; 
• Valkas pilsētas stadionam samazinājums EUR 35675.-saistībā ar struktūras 

reorganizāciju; 
• Valkas kultūras namam samazinājums - EUR 8421,-   saistībā ar struktūras 

reorganizāciju; 
• Vijciema pagasta tautas namam samazinājums EUR 1646,- saistībā ar struktūras 

reorganizāciju; 
• Pārējai kultūrai un reliģijai palielinājums EUR 400,- tajā skaitā –EUR 200,-Kārķu 

pagasta biedrībai „Ugunspuķe”, un EUR 200,- Kārķu evaņģēliski luteriskai draudzei; 
2.4. Izglītībai kopumā izdevumi samazināti par EUR 37673.-, tajā skaitā:  

• Izglītības pārvaldei EUR 32032.- saistībā ar struktūras reorganizāciju; 
• Bērnu jauniešu centrs „Mice”– EUR 5641,- saistībā ar struktūras reorganizāciju. 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs   V.A.Krauklis 

23.§ 
Par autobusa pieturas izveidi Valkā, Meža ielā  

_______________________________________________ 
(G.Bašķis) 

 
      Valkas novada dome ir izskatījusi ***, 2013.gada 4.decembra iesniegumu par pilsētas autobusa 

pieturas izveidi Meža ielā, Valkā un veikusi uzņēmēju aptauju par nepieciešamību darbinieku nokļūšanai uz 
darbu un no tā. Ņemot vērā veikto saraksti ar SIA „VTU Valmiera” par sabiedriskā transporta izmaiņām 



Valkas pilsētā kā arī saņemot 2014.gada 20.janvāra vēstuli par izmaksām maršruta pagarināšanai un kustību 
sarakstiem, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada 13.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 
7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 19.punkta, deputātiem 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Lūgt Vidzemes plānošanas reģionu izdarīt izmaiņas reģionālos vietējās nozīmes maršrutos Nr.3033 
un Nr.3036 un iekļaut papildus autobusu pieturu Meža iela, kā arī novirzīt autobusu kustību pa Meža 
ielu, darbdienu rītos un vakaros. 

2. Valkas novada dome garantē segt pārvadātājam SIA „VTU Valmiera” zaudējumus, kas radušies 
sakarā ar maršrutu izmaiņām. 

3. Veikt pārrunas ar sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju SIA „VTU Valmiera” par mēnešbiļešu 
ieviešanu pilsētas autobusā. 

4. Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektora vietnieks – atbildīgais par Valkas pilsētu. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

24.§ 
Par neapdzīvojamo telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā, nomas izsoli 

_________________________________________________________________________ 
(A.JURJĀNE) 

 
   Izskatot *** iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomu Rūjienas ielā 3E, ņemot vērā 08.06.2010. 

Ministru kabineta noteikumus Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, nepieciešams rīkot 
neapdzīvojamo telpu Nr.16 un Nr.17 ar kopējo platību 24,9m2 (1.stāvs) Valkā, Rūjienas ielā 3E, nomas izsoli. 
[..] Ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada 13.februāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.2, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta, Valsts un 
pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 32.panta, MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” 35.punkta, atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Apstiprināt nomas objektam – telpām Nr.16 un Nr.17 ar kopējo platību 24,9m2 Rūjienas ielā 3E, Valkā 
nosacīto nomas maksu (EUR 0,5) - par 1m2.  

2. Saimniecisko lietu komitejai rīkot rakstisku nomas izsoli atbilstoši izsoles nolikumam (pielikumā).  
3. Noteikt izsoles laiku – 2014.gada 13.martā plkst.10:00. 
4. Publicēt sludinājumu par izsoli pašvaldības mājas lapā www.valka.lv. 
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas pilsētas domes izpilddirektoram. 
6. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

I Z S O L E S  N O L I K U M S  
 

"Par telpu nomu Rūjienas ielā 3E, Valkā” 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Izsoles organizētājs: 
Valkas novada dome, 
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, 
LV 4701 
reģ.Nr. 90009114839 
banka: a/s „SEB banka” 
bankas kods: UNLALV2X 
konta Nr. LV62UNLA0050014277068 
tālrunis: 64722238 
fakss: 64707493 
e-pasts: novads@valka.lv. 
Kontaktpersona: SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivo Meļķis, tālrunis: 647 81 272, mob. 
t.: 26 46 53 46, e-pasts:  ivo.melkis@valka.lv . 
 



1.2. Pamatojoties uz Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra sēdēs lēmumu „Par neapdzīvojamo telpu 
Rūjienas ielā 3E , Valkā, nomas izsoli” (protokols Nr.24) izsoli rīko Saimniecisko lietu komiteja (turpmāk 
tekstā- Komiteja). 
1.3. Izsoles mērķis: noteikt Valkas novada pašvaldības īpašumā esošo telpu, kas atrodas Rūjienas ielā 3E, 
Valkā (turpmāk tekstā „Nomas objekts”), izdevīgāko nomas piedāvājumu. 
1.4. Nomas objekts: 
1.4.1. telpas Nr.16 un Nr.17 pirmajā stāvā ar kopējo platību  24,9m2, izmantojamas pārtikas ražošanas vai 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; 
1.4.2. telpu labiekārtojums: centralizētā apkure, ūdensapgāde, kanalizācija un elektroapgāde; 
1.4.3. nomas objekts nav dalāms, bet pieļaujama apakšnoma; 
1.4.4. iznomāšanas mērķis – Nomas objekta racionāla apsaimniekošana. 
1.5. Atsevišķi Nomas līguma nosacījumi: 
1.5.1. nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 12 gadiem, bet gadījumā, ja pretendenta piedāvātā nomas 
maksa ir zemāka par nosacīto nomas maksu – līdz vienam gadam;  
1.5.2. par elektroapgādes, komunālajiem u.c. pakalpojumiem nomnieks slēdz līgumus un norēķinās ar 
pakalpojumu sniedzējiem;  
1.5.3. izbeidzot nomas līgumu, Nomnieks paņem līdz Nomnieka uzstādītās iekārtas, aprīkojumu un atdalāmos 
uzlabojumus, ja līdzēji nevienojas par citu kārtību.  
1.6. Nosacītā nomas maksa par telpām ir EUR 0,5 par 1m2 mēnesī.  

 
2. Prasības pretendentiem 
Izsolē var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
3.  Izsoles izsludināšana un nolikuma saņemšana 
3.1. Izsoli izsludina Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv. 
3.2. Paziņojumā par izsoles izsludināšanu norāda Nomas objekta nosaukumu, informāciju par Nolikuma 
saņemšanu, pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņu un vietu. 
3.3. Pretendenti var saņemt Nolikumu personīgi vai elektroniski līdz izsoles noslēguma brīdim, katru darba 
dienu Valkas novada domē, Semināra ielā 9 darba laikā – darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.16:00. (fakss: 
64707493; e-pasts: novads@valka.lv). 
3.4. Pretendenti tiek reģistrēti normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
3.5. Ar Nomas objektu Pretendenti var iepazīties, vienojoties ar kontaktpersonu, darba dienās no plkst. 09:00 
līdz 15:00. 
4.   Pretendenta piedāvājuma noformējums 
Piedāvājumu ievieto aizvērtā un aizzīmogotā konvertā, uz kura papildus norādei par pretendentu ir norāde: 
“Izsolei “Par telpu nomu Rūjiena ielā 3E, Valkā. Neatvērt līdz 2014.gada 10.martam plkst.10:00”. 
5.   Pretendenta atlases dokumenti 
5.1. Pretendents iesniedz pieteikumu, kurā norāda: 
5.1.1. nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, elektronisko adresi; 
5.1.2. pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu, 
5.1.3. nomas laikā plānotās uzņēmējdarbības veids, telpu izmantojums, nodarbināto skaits, citas ziņas pēc 
pretendenta ieskata, 
5.1.4. piedāvāto nomas maksas apmēru (par visu Nomas objektu mēnesī).   
5.2. Komiteja neizskata piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu 
izvērtēšanas stadijā, ja pretendents nav sniedzis visas pieprasītās ziņas un konkursa nolikumā pieprasītos 
dokumentus. 
6.  Piedāvājuma iesniegšanas kārtība un laiks 
6.1. Piedāvājums tiek iesniegts Valkas novada domē Semināra ielā 9, Valkā, līdz 2014.gada 7.martam 
plkst.15.00, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. 
6.2. Saņemot piedāvājumus, priekšsēdētāja sekretariāta vadītāja iereģistrē tos Piedāvājuma iesniegšanas 
reģistrācijas lapā to iesniegšanas kārtībā, kā arī uz ārējās aploksnes norāda datumu un laiku, kad 
piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu. 
6.3. Atbildīgā persona nepieņem piedāvājumus, kas saņemti pēc komitejas noteiktā piedāvājuma 
iesniegšanas termiņa, saņemti atvērtā vai bojātā veidā. 
6.4. Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Valkas novada 
domei līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
6.5. Grozījumus piedāvājuma dokumentos pretendents noformē un iesniedz tādā pašā kārtībā kā 
piedāvājumus, uz slēgtā konverta papildus norādei par pretendentu norādot ,,Izsoles “Par telpu nomu 
Rūjienas ielā 3E, Valkā” piedāvājuma grozījumi”. Neatvērt līdz 2014.gada 10.martam plkst. 10:00”. 
7.  Piedāvājumu atvēršana 
7.1. Pieteikumu atvēršana noteiktajā laikā un vietā ir atklāta.  
7.2. Komiteja piedāvājumu atvēršanas norisi, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas norisi, kā ar 
pieņemtos lēmumus protokolē. 
7.3. Pretendentu piedāvājumus Komiteja atver to iesniegšanas secībā.  
7.4. Komiteja izskata pretendenta piedāvājuma atbilstību izsoles nolikuma prasībām.  
7.5. Ja komiteja jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā secina, ka kāda pretendenta piedāvājums nav 
atbilstošs konkursa nolikuma prasībām, tas tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas. 



7.6. Komiteja paziņo augstāko iesniegto nomas maksu un pretendentu, kurš ieguvis tiesības slēgt nomas 
līgumu. Ja komitejai nepieciešams papildu izvērtējums, tā izsoles dalībniekiem paziņo citu izsoles rezultātu 
paziņošanas laiku un vietu. 
7.7. Dome un komiteja piedāvājumā ietverto informāciju drīkst izmantot tikai konkursa rezultātu noteikšanai un 
līgumu slēgšanai. Piedāvājumā ietvertās informācijas izmantošanai citiem mērķiem nepieciešama 
piedāvājuma iesniedzēja piekrišana. 
8. Lēmums par konkursa uzvarētāju un nomas līguma slēgšana 
8.1. Komitejas lēmums tiek paziņots visiem pretendentiem, kas iesnieguši savus piedāvājumus konkursam, 
neatkarīgi no tā, vai viņi piedalījušies pieteikumu atvēršanā, un tiek publicēts mājas lapā www.valka.lv  
8.2. Pamatojoties uz komitejas lēmumu, Valkas novada domes priekšsēdētājs piedāvā izsoles uzvarētājam 
slēgt nomas līgumu, kuru pretendents paraksta septiņu darba dienu laikā.  
8.3. Ja izsoles uzvarētājs pēc atkārtota uzaicinājuma noslēgt līgumu nav ieradies uz līguma noslēgšanu, tiek 
uzskatīts, ka pretendents ir atteicies slēgt līgumu. Šādā gadījumā komiteja ir tiesīga par izsoles uzvarētāju 
atzīt nākamo pretendentu ar lielāko piedāvāto nomas maksu. 
9. Konkursa nolikuma pielikumi 
Pielikumā - Nomas līguma projekts. 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 

 
25.§ 

Par sadarbības līgumu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi  
_________________________________________________________________________ 

(A.JURJĀNE) 
 

   Valkas novada dome ir saņēmusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Valkas nodaļas 
vadītājas Birutes Pelēces lūgumu rast iespēju nodrošināt telpas solījuma par uzticību Latvijas Republikai 
došanas un parakstīšanas svinīgās ceremonijas norisei personām, kas ieguvušas LR pilsonību naturalizācijas 
kārtībā. Šie pasākumi notiktu pēc vajadzības - atkarībā no personu skaita, bez iepriekš noteiktas 
regularitātes. Pasākumos būtu ļoti vēlama arī pašvaldības vadības piedalīšanās. Atbilstošas telpas ir 
Dzimtsarakstu nodaļas ceremoniju zāle ar palīgtelpu Beverīnas ielā 3 – telpas Nr.24. un Nr.25. ar kopējo 
platību 54,58m2 (turpmāk –Telpas).  Uz PMLP kā publisko tiesību subjektu ir attiecināms publiskas personas 
mantas bezatlīdzības lietošanas izņēmums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 5.panta kārtībā.   

   Līdz ar to nepieciešams noslēgt attiecīgu sadarbības līgumu, kur dome no vienas puses nodrošina Telpas 
(t.sk. elektroenerģija, komunikācijas), bet PMPL no otras puses – apmaksā Telpu noformēšanas izdevumus 
(ziedi, sveces, dekori, mūzikas diski u.tml.) PMPL rīkotajām ceremonijām. Līgumā arī noteikt kārtību, kādā 
PMLP iepriekš saskaņo ceremoniju laiku ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju. 

   Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 
2014.gada 13.februāra sēdes lēmumu (protokols) Nr.2, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkta un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.pantu,  Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.pantu, deputātiem atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par telpu Nr.24. un Nr.25. ar kopējo 

platību 54,58m2, kas atrodas Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, lietošanu svinīgo ceremoniju 
gadījumos uz laiku līdz pieciem gadiem bez maksas, ar nosacījumu, ka PMLP apmaksā telpu 
noformēšanas izdevumus. 

2. Domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot sadarbības līgumu. 
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 
26.§ 

Par Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas  
plāna 2014.-2020.gadam apstiprināšanu 

_______________________________________________ 
(A.CEKULS) 

 
   Likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 1.punktā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

organizēšana ir noteikta kā pašvaldības autonomā funkcija. Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
8.panta pirmās daļas pirmais punkts paredz, ka pašvaldība organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē 
radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus. 

  Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam (http://polsis.mk.gov.lv/view.do7id=4276) 
2.2.1.punktā ir paredzēts, ka pašvaldības, kuras ietilpst attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā, 



savstarpēji sadarbojoties var organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādi savam 
atkritumu apsaimniekošanas reģionam. Lai arī atbilstošie grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas 
precizētu reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes un apstiprināšanas procedūru, nav stājušies 
spēkā (likuma 9.pants paredz, ka atkritumu apsaimniekošanas reģionālos valsts plānus apstiprina Ministru 
kabinets ar rīkojumu), tomēr tas nevar būt šķērslis pašvaldībām katrai atsevišķi vai kopīgi konkrētā reģionā 
izstrādāt politikas plānošanas dokumentu atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam. Šāda iespēja 
tiešā veidā ir norādīta arī Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam 2.2.1.punktā. 

  SIA „ZAAO", kas ir Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā un citos reģionos ietilpstošo 
pašvaldību kapitālsabiedrība un atbildīga par pašvaldību funkciju izpildi atkritumu apsaimniekošanas jomā, un 
kuras dalībniece ir arī Valkas novada dome, ir veikusi Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas 
plāna 2014.-2020.gadam izstrādi un 2014.gada 14.janvāra vēstulē Nr.5-4/12 aicinājusi pašvaldību apstiprināt 
sagatavoto plāna projektu. 

Iepazīstoties ar plāna projektu un to pavadošajiem dokumentiem pašvaldība konstatē, ka tas ir izstrādāts 
atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka politikas plānošanas sagatavošanas un apspriešanas kārtību. 
Plāna izstrāde ir veikta saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu un tam pakārtotajiem Ministru 
kabineta noteikumiem. Lai norādītais plāns kā politikas plānošanas dokuments iegūtu saistošu spēku Valkas 
novada pašvaldības teritorijā, plāns jāapstiprina pašvaldības domē ar lēmumu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 
2014.gada 13.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 
pirmās daļas 1.punkta, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkta, Ministru kabineta 
2009.gada 13.oktobra noteikumu Nr.1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes 
izvērtēšanas noteikumi" 7. un 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam (turpmāk - 

plāns) attiecībā uz Valkas novada pašvaldības teritoriju. 
2. Noteikt, ka par plāna izpildes koordināciju ir atbildīga SIA „ZAAO", reģ.Nr. 44103015509. 
3. SIA „ZAAO" sagatavot un SIA „ZAAO" valdes priekšsēdētājam iesniegt noteiktā kārtībā pašvaldībā 

informatīvu ziņojumu: 
3.1. par plāna izpildi 2014. un 2015.gadā - līdz 2016.gada 1.jūlijam; 
3.2. par plāna izpildi 2016., 2017. un 2018.gadā - līdz 2019.gada 1.jūlijam; 
3.3. par plāna izpildi 2019. un 2020.gadā - līdz 2021.gada 1.jūlijam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

27.§ 
Par kāpņu tehnisko stāvokli Tālavas ielā 7, Valkā un materiālo kompensāciju  

_________________________________________________________________________ 
(A.JURJĀNE) 

 
2014.gada 13.janvārī dome ir saņēmusi Tālavas ielas 7,Valkā iedzīvotājas *** „Valkas Namsaimniekam” 

adresētu, domei pārsūtītu iesniegumu, kurā viņa sūdzas par pus sabrukušajām, šķībajām  pagalma celiņa 
kāpnēm (pretim katlumājai), kur 12.janvāra vakarā viņa esot kritusi un guvusi nopietnas traumas. *** lūdz 
salabot kāpnes un sniegt materiālu kompensāciju (apmērs nav norādīts).  

Zeme ap dzīvojamām ēkām pieder pašvaldībai. Celiņu betona plātnes un pakāpieni ir nolietojušies gan 
pie Tālavas ielas Nr.7, gan arī citām pašvaldības dzīvojamajām mājām. Budžeta iespēju robežās, sākoties 
zemes darbu sezonai, Valkā tiks turpināti celiņu segumu remontdarbi. Šobrīd nav iespējams noteikt precīzu 
remontdarbu termiņu minētajā vietā, jo vispirms tiks salaboti bīstamākie objekti.   

Katram gājējam, ejot pa nelīdzenu, slidenu klātni diennakts tumšajā laikā, ir jāizvēlas drošākie apavi, 
maršruts un pārvietošanās veids, lai pēc iespējas izvairītos no traumām. Administratīvā procesa likuma 
96.pantā ir noteikts, ka „iesniedzējam ir pienākums savu zināšanu un praktisko iespēju robežās darīt visu 
iespējamo, lai samazinātu savus zaudējumus vai kaitējumu”. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 
2014.gada 13.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 
1.daļas otrā punkta, Administratīvā procesa likuma 96.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Budžeta iespēju robežās, izvērtējot celiņu un kāpņu stāvokli pie pašvaldības dzīvojamajām mājām Valkā, 

veikt nepieciešamos remontdarbus un labiekārtošanas darbus.  
2. Atteikt *** materiālo kompensāciju par gūtajām traumām. 

 
 



28.§ 
Par Izsoles protokola par nekustamā īpašuma „Ķīši”, Valkas pagastā,  

izsoles gaitu, apstiprināšanu  
______________________________________________________________________ 

(L.ENGERE) 
 

Pamatojoties uz 2013.gada 27.decembra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22,18.§) ar 
kuru tika apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā „Ķīši”, izsoles 
noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē un norēķiniem par atsavināmo objektu pieņemt 
100% euro, kā arī apstiprināt izsoles objekta nosacīto cenu, 2014.gada 19.februārī plkst.10:00 notika minētā 
nekustamā īpašuma izsole. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2014.gada 19.februāra sēdes protokolu Nr.2, 1.§) un vadoties no 2013.gada 27.decembra Nekustamā 
īpašuma Valkas pagastā „Ķīši”, Valkas novadā, Izsoles noteikumiem (protokols Nr.22, 18.§), likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt 2014.gada 19.februāra Izsoles protokolu Nr.1. par nekustamā īpašuma „Ķīši”, Valkas pagastā, 

izsoles procesu. 
2. [..] 

 
29.§ 

Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabala „Lejassilmājas”, 
Valkas pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu  

_________________________________________________________________________ 
(L.ENGERE) 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika 
konstatēts, ka: [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2014.gada 19.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 2.§) un vadoties no Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās daļas 
un 44.panta septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punkta; 
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 
manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 
pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, 
deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J :  
 
1. Nodot atsavināšanai apbūvētu zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta, „Lejassilmājas”, ar kadastra 

apzīmējumu 9488 006 0052, platība 0.5ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana 
par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt  apbūvēta zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā, „Lejassilmājas”, kadastra apzīmējums 
9488 006 0052, kopējā platība 0.5ha, nosacīto cenu -  2011.24 EUR (divi tūkstoši vienpadsmit euro 24 centi). 

3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro. 
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabalu pirmpirkuma tiesības, 

nosūtīt atsavināšanas paziņojumu. 
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot nekustamā 
īpašuma pirkuma līgumu. 
 

30.§ 
Par iestāšanos biedrībā „Vidzemes futbola centrs” 

_____________________________________________ 
(M.GERKE) 

 
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas par 

iestāšanos biedrībā „Vidzemes futbola centrs” par biedru.  
„Vidzemes futbola centrs” tiek dibināts ar mērķi iziet akreditāciju Latvijas futbola federācijā, iegūt Futbola 

akadēmijas statusu, lai piesaistītu finansējumu, treneriem stažēties dažāda līmeņa kursos, veicinātu jauno 
futbolistu izaugsmi, piedalīties treniņnometnēs un startēt ar vienotu komandu Latvijas A grupas čempionātā. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 
27.ferbruāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 2.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 



5.punkta un 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atļaut Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolai iestāties biedrībā „Vidzemes futbola centrs”. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktors.  
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 
31.§ 

Vijciema pamatskolas nolikuma apstiprināšana 
_______________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 

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

Vispārējās izglītības likuma 9.pantā noteikts, kas jānorāda izglītības iestādes nolikumā. 
Vijciema pamatskola ir izstrādājusi iestādes nolikuma projektu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 
14.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
41.panta 1.daļas 2.punkta, Vispārējā izglītības likuma 9.panta, Izglītības likuma 22.panta 1.daļu, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.5 “Vijciema pamatskolas nolikums”. 
2. [..] 

 
N O L I K U M S 

Valkā 
2014.gada 27.februārī                           Nr.5 

 
APSTIPRINĀTS 

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

(protokols Nr.3, 31.§) 
 

Vijciema pamatskolas 
nolikums 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma  
22.panta pirmo daļu 

un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu 

I Vispārīgie noteikumi 

 

1. Vijciema pamatskola (turpmāk tekstā – Iestāde) ir pašvaldības - Valkas novada domes (turpmāk tekstā – 
Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās pamatizglītības iestāde. 

2. Iestāde īsteno vispārējās izglītības programmas. 
3. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir: Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, šis nolikums un citi 

izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti. 
4. Iestāde ir juridiska persona, tai ir sava simbolika – skolas karogs, zīmogs, noteikta parauga veidlapas. 

Iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts un pašvaldības simboliku. 
5. Iestādes juridiskā adrese: „ Druvas”, Vijciema pagasts, Valkas novads LV-4733. 
6. Iestādes struktūrshēma noteikta Iestādes nolikuma pielikumā. 
 

II Iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 
 

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

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



9.1. īstenot licencētās pirmsskolas un pamatizglītības programmas: 
9.1.1. dot iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras sekmē izglītojamo 

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

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

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

9.1.7. racionāli izmantot izglītībai piešķirtos resursus; 
9.1.8. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskām organizācijām. 

 

III Īstenojamās izglītības programmas 
 

10. Iestādes izglītojošo darbību reglamentējošie dokumenti ir Iestādes izglītības programmas. Vispārējās 
pamatizglītības programmas un pirmsskolas vadlīniju saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās 
izglītības likums un Ministru kabineta noteikumi. 

11. Iestāde piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas: 
11.1. pamatizglītības programmu, (izglītības programmas kods 21011111); 
11.2. pirmsskolas izglītības programmu bērniem no 2-6gadu vecumam (izglītības programmas kods 

01011111). 
12. Pedagogiem ir tiesības izstrādāt mācību priekšmeta programmu atbilstoši vispārējās izglītības mācību 

priekšmeta standartam un vispārējās izglītības programmai, kurā ietverts šis mācību priekšmets, vai 
izraudzīties mācību priekšmeta programmu no mācību priekšmetu programmu paraugiem. 

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

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

IV Izglītības procesa organizācija 

 
16. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru 

kabineta noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 
17. Izglītības procesa organizācija pirmskolas grupās: 

17.1. pirmskolas grupās bērni tiek uzņemti no divu gadu vecuma; 
17.2. izglītojamo uzņemšana notiek saskaņā ar Dibinātāja noteikto kārtību; 
17.3. Izglītojamo skaitu grupā nosaka Dibinātājs; 
17.4. pirmskolas izglītības programmu īsteno visu kalendāro gadu, piecas darba dienas nedēļā.  

Pirmskolas darbs vasaras periodam tiek plānots, saskaņojot ar Dibinātāju; 
17.5. pedagoģiskā procesa pamats ir rotaļnodarbība; 
17.6. izglītojamo mācību slodzi dienā nosaka pirmskolas izglītības programma. Pirmskolas  nodarbību 

sarakstu apstiprina skolas direktors. 
18. Izglītības procesa organizācija pamatskolā 

18.1. mācību gada ilgumu, mācību gada semestru sākuma un beigu laiku nosaka Ministru kabinets; 
18.2. Izglītojamo uzņemšana Iestādē, pārcelšana nākamajā klasē vai atskaitīšana no skolas notiek  

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

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

dienām atspoguļo mācību priekšmetu un stundu saraksts; 
18.7. ar Iestādes direktora apstiprināto mācību priekšmetu un stundu sarakstu izglītojamie un pedagogi 

iepazīstināmi katra semestra sākumā. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pastāvīgs visu 
semestri, izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktors vai direktora norīkots skolotājs; 

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

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

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



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

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

19. Iestāde organizē pagarinātās darba dienas grupu. 
20. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vērtēšanu precizē 

Vijciema pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kuru izdod direktors. 
21. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība. 
22. Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi skolēni Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem 

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

nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskās 
komisijās. Metodisko komisiju darbu organizē un vada metodisko komisiju vadītāji. Metodiskās komisijas 
strādā atbilstoši izstrādātajiem Reglamentiem, tos izdod skolas direktors. 

24. Līdz 15 mācību dienām mācību gadā skola var izmantot alternatīvām darba formām: mācību ekskursijām 
un pārgājieniem - 5 dienas, mācību olimpiādēm – 1 diena, projektiem – 5 dienas, sporta pasākumiem – 2 
dienas un citu ar mācību un audzināšanas darbību saistīto pasākumu organizēšanai – 2 dienas.  

 
V Izglītojamo pienākumi un tiesības 

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

normatīvie akti un Iestādes iekšējās kārtības noteikumi. 
 

VI Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

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

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

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

 

VII Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

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

pēc savas iniciatīvas. Tā darbojas saskaņā ar Skolēnu pašpārvaldes Reglamentu. 
 

VIII Pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

29. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu 
risināšanai. Tā darbojas saskaņā ar Pedagoģiskās padomes Reglamentu, kuru apstiprina direktors. 

30. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir iestādes pedagogi un atbalsta personāls. 
 

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

 
31. Iestāde saskaņā ar iestādes nolikumu patstāvīgi izstrādā iestādes nolikumā noteiktos iekšējos normatīvos 

aktus (iekšējie noteikumi, reglamenti). Direktors apstiprina iekšējos normatīvos aktus. 
32. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana pamatojas uz Administratīvā procesa likumu. 
33. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina tās direktors, kuru amatā ieceļ Dibinātājs. 
34. Interešu konflikta risinājums balstās uz attiecīgajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
35. Iestādes darbinieku pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt skolas direktoram. 
36. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Valkas novada domē 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 
 

X Iestādes saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība 

 
37. Iestādes finansēšanas avoti ir: 

37.1. valsts mērķdotācijas; 
37.2. Dibinātāja finanšu līdzekļi; 



37.3. citi finanšu līdzekļi, kurus var saņemt no fizisku un juridisku personu ziedojumiem un dāvinājumiem. 
38. Iestādes budžeta izdevumu tāmi apstiprina Dibinātājs. 
39. Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie normatīvie akti. Grāmatvedības 

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

netraucē izglītības programmu īstenošanu. 
41. Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām savu pilnvaru ietvaros. 
42. Iestāde par ziedojumiem, kas saņemti mantas vai pakalpojuma veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā 

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

 
 

XI Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 
 
43. Iestādes reorganizācijas vai likvidācijas procesu veic Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes 

ministriju.  
XII Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

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

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

 
XIII Citi noteikumi 

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

ar Bibliotēkas likumu un skolas bibliotēkas reglamentu, ko apstiprina direktors. 
47. Atbilstoši normatīvajiem aktiem iestāde kārto lietvedību. Lietvedības darba organizācija skolā noteikta 

Lietvedības kārtībā, ko apstiprina direktors. 
48. Iestāde lieto datorizētu uzskaiti atbilstoši Latvijas izglītības informācijas sistēmas izstrādātajai skolvadības 

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

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

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

citas institūcijas. 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis       

 
 

32.§ 
Par noteikumu Nr.7 „Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu 

Valkas novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu 
_____________________________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 

Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma 26.panta 1.daļā ir noteikts, ka pašvaldību vispārējās 
pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot 
Izglītības likumu un citus normatīvos aktus. 

Noteikumu projekts izstrādāts, ievērojot pieredzi grupu komplektēšanā un atvēršanā, dažādos 
normatīvos aktos norādīto par bērnu drošības un veselības nodrošināšanu. Ar noteikumu projektu tika 
iepazīstināti novada izglītības iestāžu vadītāji. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 
14.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 3.§), un vadoties no Vispārējās izglītības likuma 26.panta 1. daļas, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt noteikumus Nr.7 „Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Valkas novada izglītības 

iestāžu pirmsskolas grupās”. 
 

 
 



N O T E I K U M I 
Valkā 

2014.gada 27.februārī           
Nr.7 

 
APSTIPRINĀTI 

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

(protokols Nr.3, 32.§) 
 

 
Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu  

Valkas novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās 
 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās 
 izglītības likuma 26.panta pirmo daļu 

 
I Vispārīgie jautājumi 

 
1. Noteikumi nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Valkas novada izglītības iestāžu pirmsskolas 

grupās. 
2. Ja objektīvu apstākļu dēļ (higiēnas prasību ievērošana, maksimālā noteiktā izglītojamo skaita 

pārsniegšana, apvienojot grupas, neparedzēts bērnu skaita samazinājums vai palielinājums pirms mācību 
gada sākuma vai mācību gada sākumā) izglītības iestāde šos noteikumus nevar ievērot, izglītības 
iestādes vadītājs rakstiski informē pašvaldības Izglītības pārvaldības institūciju par nepieciešamību 
palielināt vai samazināt izglītojamo skaitu grupā. 

 
II Izglītojamo skaits grupā pirmsskolas izglītības programmas apguvei 

 
3. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā pieļaujamais izglītojamo skaits ir šāds: 

3.1. vecumā no viena gada līdz diviem gadiem 
3.1.1. Valkas pilsētā    10 – 14 
3.1.2. pārējā teritorijā   8 – 14 

3.2. vecumā no diviem līdz trim gadiem 
3.2.1. Valkas pilsētā    10 – 18 
3.2.2. pārējā teritorijā   8 – 16 

3.3. vecumā no trim līdz pieciem gadiem 
3.3.1. Valkas pilsētā    10 – 24 
3.3.2. pārējā teritorijā   8 – 24 

3.4. vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem 
3.4.1. Valkas pilsētā    12 – 24 
3.4.2. pārējā teritorijā   8 – 24 

4. Ja izglītojamo skaits vienā vecuma grupā ir lielāks par 3. punktā noteikto, izglītības iestāde veido vairākas 
viena vecuma grupas. Izglītojamo skaits paralēlajās grupās nedrīkst pārsniegt minimāli un maksimāli 
noteikto bērnu skaitu. 

5. Ja izglītojamo skaits vienā vecuma grupā ir mazāks par 3. punktā noteikto, izglītības iestāde veido 
apvienotās grupas. Izglītojamo skaits apvienotajā grupā nedrīkst pārsniegt maksimāli noteikto. 

III  Izglītojamo skaits grupā speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvei 

 
6. Izglītojamo uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras īsteno speciālās izglītības programmas 

notiek, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu. 
7. Speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā pieļaujamais izglītojamo skaits ir šāds: 

7.1. bērni ar valodas attīstības traucējumiem: 
7.1.1. vecumā līdz trim gadiem    8 – 12 
7.1.2. vecumā no trim līdz septiņiem gadiem   8 – 17 

7.2. bērni ar jaukta tipa attīstības traucējumiem: 
7.2.1. vecumā līdz trim gadiem    8 – 12 
7.2.2. vecumā no trim līdz septiņiem gadiem   8 – 17 

8. Ja grupā, kura apgūst speciālās izglītības programmu ir bērns ar smagiem attīstības traucējumiem, 
maksimāli noteikto bērnu skaitu grupā samazina par diviem bērniem. 

9. Ja izglītojamo skaits vienā vecuma grupā ir mazāks par 7. punktā noteikto, izglītības iestāde veido 
apvienotās grupas. Izglītojamo skaits apvienotajā grupā nedrīkst pārsniegt maksimāli noteikto. 



 

IV Noslēguma jautājumi 

 
10. Pirmsskolas grupu, paralēlo grupu un apvienoto grupu atvēršana izglītojamajiem no viena līdz piecu gadu 

vecumam tiek finansēta no Valkas novada budžeta līdzekļiem. 
11. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana skolai tiek finansēta sekojoši: 

11.1. pedagogu darba samaksa no valsts mērķdotācijas līdzekļiem; 
11.2. skolotāja palīga darba samaksa no Valkas novada budžeta līdzekļiem 

12. Speciālās izglītības programmu apguve tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. 
13. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā. 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 
 

33.§ 
Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikuma 

apstiprināšana  
__________________________________________________________________ 

(L.LĀNE) 
 

Dome izskata kultūras darba organizatores Līgas Lānes iesniegumu par nepieciešamību mainīt  
2013.gada 28.marta nolikumu „Valkas novada domes kultūras projekta finansēšanas konkursa nolikums” 
sakarā ar eiro ieviešanu.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 
14.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 4.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
5.punkta, Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.panta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes nolikumu Nr.6 “Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas 

konkursa nolikums”. 
N O L I K U M S 

Valkā 
2014.gada 27.februārī              Nr.6 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Valkas novada domes  

2014.gada 27.februāra sēdes lēmumu  
(protokols Nr.3, 33.§) 

 
Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursa 

Nolikums 
 

I Vispārējie noteikumi 
 

1. Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums (turpmāk tekstā- Nolikums) 
nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, vērtēti un finansiāli atbalstīti kultūras projekti, kuru realizācija 
notiek Valkas novadā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam. 

2. Konkursa kārtībā finansējums tiek piešķirts no kārtējā gadā Valkas novada domes budžetā atbilstoši 
šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

3. Viena pieteiktā projekta maksimālais finansējums no Valkas novada domes EUR 355. 
4. Nolikumā izvirzītās prasības attiecas uz katru iesniegto projekta pieteikumu, tai skaitā arī uz 

projektiem, kas tiek iesniegti atkārtoti, pa posmiem vai ar turpinājumiem. 
5. Ar Nolikumu un tā pielikumiem (pieteikuma un atskaites veidlapas) var iepazīties interneta tīmekļa 

vietnē www.valka.lv. 
II Konkursa mērķis un uzdevumi 

 
6. Konkursa mērķis ir aktivizēt Valkas novada sabiedrību, iesaistīties Valkas novadam nozīmīgu, 

sabiedrībai pieejamu kultūras projektu (pasākumu) īstenošanā. 
7. Konkursa uzdevumi ir: 

7.1. noteikt piemērotākos un atbilstošākos kultūras projektus, kas veicinātu kultūrvides attīstību 
novadā; 
7.2. attīstīt jaunas idejas un projektus novada teritorijā; 
7.3. sekmēt iedzīvotāju aktivitāti dažādos līmeņos; 



7.4. veicināt kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai; 
7.5. veicināt sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām un organizācijām; 
7.6. veicināt sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldību. 

 
III Konkursa izsludināšanas kārtība 

 
8. Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā. 
9. Informācija par konkursu tiek publicēta Valkas novada pašvaldības mājas lapā www.valka.lv un 

Valkas novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Valkas Novada Vēstis”. 
10. Izsludinot konkursu, tiek norādīts projektu pieteikumu pieņemšanas beigu termiņš. 
11. Projekta pieteikuma sagatavošanai paredzēts viens mēnesis. 

 
IV Pretendenti 

12. Konkursā var piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu: sabiedriskās organizācijas, 
privātpersonas un apvienības, UR reģistrētas biedrības, kuras darbojas Valkas novada pašvaldības 
teritorijā un kuru darbība saistīta ar kultūras un kultūrizglītības jomu. 

13. Konkursā nevar piedalīties Valkas novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības. 
 

V Projektu iesniegšana 
14. Projektu pieteikumi jāiesniedz Valkas novada domē vai jānosūta pa pastu - adrese: Semināra iela 9, 

Valka, Valkas novads, LV-4701, ar norādi „Kultūras projektu konkursam” un elektroniski uz e-pasta 
adresi: kultura.projekti@valka.lv. 

15. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas 
nosūtīti ar pasta zīmogu pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam. 

16. Projektu pieteikumi tiek reģistrēti domē. Projektu pieteikumi pēc to reģistrēšanas netiek atdoti atpakaļ 
pretendentiem. 

17. Pretendents var piedalīties konkursā ar ne vairāk kā trim projektu pieteikumiem. 
18. Informāciju par konkursu sniedz Valkas novada domes kultūras darba organizators. 

 
VI Projektu noformējums un saturs 

 
19. Projekts iesniedzams divos eksemplāros latviešu valodā. Projekta lapām jābūt cauršūtām un 

sanumurētām ar satura rādītāju. 
20. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, datorrakstā, bez labojumiem. 
21. Uz pieteikuma formas ir iesniedzēja paraksts. 
22. Projekta pieteikuma saturs: 

22.1. parakstītas pieteikuma veidlapas (1. pielikums); 
22.2. projekta apraksts; 
22.3. projekta izmaksu tāme, kurā norādītas visas izmaksu pozīcijas, to atšifrējums un pamatojums, 

projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas (t.sk. visas nodevas, nodokļi un citi 
maksājumi), latos, uzrādot konkrētu finansējuma avotu- pretendenta vai citas personas 
ieguldījumu, ja tāds paredzēts. Atsevišķi norādāma no projektu konkursa prasītā summa; 

22.4. iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija- ja pretendents ir juridiska persona; 
22.5. projekta vadītāja CV; 
22.6. citi pielikumi pēc iesniedzēja ieskata. 

23. Projekta aprakstā jāietver: 
23.1. projekta nepieciešamības pamatojums; 
23.2. projekta mērķi un uzdevumi; 
23.3. plānotie pasākumi un aktivitātes; 
23.4. sasniedzamie rezultāti; 
23.5. informācija par projekta īstenotājiem (īstenošanā iesaistītās personas); 
23.6. informācija par plānoto mērķauditoriju, mērķgrupu; 
23.7. informācija par budžetu, tā pamatojums, iespējamie finanšu avoti un iespējamie ieņēmumi, 

projekta realizācijai jau esošie finanšu un materiālie resursi, kā arī informācija par 
nepieciešamo un par jau piesaistīto līdzfinansējumu un tā apmēru. 

23.8. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu. 
  

VII Komiteja, tās tiesības un pienākumi 
 

24. Iesniegtos projektus izvērtē Valkas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja (turpmāk 
tekstā - Komiteja). 

25. Izskatot projektus, Komiteja ņem vērā šo Nolikumu. 
26. Komiteja savā darbā var pieaicināt ekspertus, speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības. 
27. Konkursa dokumentācija glabājas Valkas novada domē pie novada domes kultūras darba 

organizatora. 
28. Komitejai ir tiesības: 

28.1. piešķirt vienam projektam summu, kas nepārsniedz EUR 355,00; 



28.2. piešķirt līdz EUR 355,00 vairākiem projektiem, ja komisija par atbalstāmiem atzinusi lielāku 
skaitu projektu nekā plānots atbalstīt pieejamā finansējuma ietvaros; 

28.3. nepiešķirt finansējumu nevienam projektam. 
 

VIII Projektu pieteikumu izvērtēšanas kārtība 
 

29. Komitejas pieteikumu atvēršanas protokolā par katru iesniegto projekta pieteikumu tiek iekļautas 
šādas ziņas – projekta pieteicējs, projekta nosaukums, projekta īstenošanas termiņi, projekta kopējās 
izmaksas un pieprasītais finansējums. 

30. Ja komitejas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta pieteikuma izskatīšanā, viņš par 
to informē pārējos komitejas locekļus un nepiedalās balsojumā, bet eksperts vai speciālists 
nepiedalās izvērtējumā. 

31. Komitejas sēdes – iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšana - ir slēgtas. 
32. Konkursa komiteja veic iesniegto projektu pieteikumu atbilstības pārbaudi šī Nolikuma nosacījumiem. 
33. Komitejas kompetencē ir: 

33.1. izvērtēt konkursam iesniegtos projektu pieteikumus, noteikt atbalstāmos projektus un tiem 
piešķiramo finansējuma apjomu; 

33.2. pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt finansējumu, norādot pamatojumu; 
33.3. lūgt pretendentu precizēt projekta pieteikumā ietverto informāciju, ja tas nepieciešams projektu 

pieteikumu vērtēšanai un salīdzināšanai, norādot termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde; 
33.4. uzaicināt pretendentus uz individuālām pārrunām, lai precizētu projektu pieteikumu detaļas; 
33.5. veikt citas darbības atbilstoši šim Nolikumam. 

34. Komiteja nepiešķir finansējumu: 
34.1. ja projekts neatbilst konkursa Nolikuma mērķim; 
34.2. projektā plānoti politiski, militāri vai reliģiski pasākumi; 
34.3. ikdienas administratīviem izdevumiem, organizācijas un administrācijas darba atalgojumam; 
34.4. ārvalstu braucieniem; 
34.5. pabalstiem vai citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām; 
34.6. projekta iesniedzēja pamatdarbības nodrošināšanai. 

 
IX Konkursa rezultātu paziņošana 

 
35. Atbildi par konkursa rezultātiem projekta pieteicējam nosūta pa pastu uz projekta pieteikumā norādīto 

adresi divu nedēļu laikā pēc Komitejas lēmuma pieņemšanas. 
36. Finansēto projektu saraksts tiek publicēts Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv ne vēlāk kā 

divu nedēļu laikā pēc Komitejas lēmuma pieņemšanas. 
 

X Finansējuma saņemšanas kārtība 
 

37. Finansējuma saņēmējam ir jānoslēdz finansējuma līgums ar domi par kultūras projektu konkursā 
piešķirtā finansējuma saņemšanu. 

38. Ja piešķirta daļa no prasītā finansējuma, pretendents pirms līguma parakstīšanas iesniedz precizēto 
projekta tāmi. 

39. Ja finansējumu saņēmējs viena mēneša laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas nenoslēdz 
finansējuma līgumu ar Valkas novada domi, finansējums netiek piešķirts. 

 
XI Atskaitīšanās kārtība 

 
40. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis finansējumu, divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas beigu 

termiņa iesniedz domei: 
40.1. piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti (2.pielikums); 
40.2. saturisko atskaiti ar pielikumiem.  

41. Realizētā projekta atskaite tiek iesniegta Valkas novada domes kultūras darba organizatoram. 
42. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam vai piešķirtais 

finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu pārkāpumi, dome ir tiesīga 
piedzīt no vainīgās personas piešķirtā finansējuma atmaksu pilnā apjomā. 

43. Finansējuma saņēmējam projekta realizēšanas gaitā ir jāizmanto Valkas novada ģerbonis uz 
sagatavotiem un izmantotiem materiāliem. 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 
 

 

 
 
 
 



1. pielikums 
pie Valkas novada domes 

2014.gada 27.februāra Nolikuma Nr.6  
 

PIETEIKUMA VEIDLAPA 
Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursam 

 
1. Projekta nosaukums _________________________________________________________________ 
2. Projekta pieteicējs 
2.1. Uzņēmuma reģistrā reģistrēta persona: 
 
 
Personas pārstāvja vārds, uzvārds…………………………………………………………................ 

Personas pārstāvja amata nosaukums…………………………………………………..................... 

Personas juridiskā adrese ……………………………… ………………………………………….......    

Reģistrācijas numurs ………………………………………………………………………………..... 

Bankas rekvizīti …………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

Tālrunis ………………………. Fakss ………………………... e-pasts ………………………..…….. 

2.2. Fiziska persona: 
 
Vārds, uzvārds _______________________________________________________________________ 

Personas kods ………………………………………........................................................................ 

Adrese ………………………………………………………………………………………………........   

Tālrunis …………………………….. …………………………..e-pasts..………………….………….. 

3.projekta īstenošanas termiņi un vieta: _________________________________________ 

4.Projekta kopējās finansu izmaksas ___________________________________________ 

5. Pieprasītais finansējums   EUR ______________________________________________ 

6. Projekta  nepieciešamības pamatojums: (nepārsniedzot 1000 rakstu zīmes) 
 ( vieta tekstam) 
 
 
 
7. Projekta mērķis: 
 (vieta tekstam) 
 
 
8.Projekta uzdevumi: 
1. 
2. 
 
9.Darbības programmas aktivitātes: 
Nr. Aktivitātes nosaukums Aktivitātes apraksts Realizācijas laiks 

    
    
 
10. Projekta rezultāti: 
 (vieta tekstam) 
 
 
11.Projekta īstenotāji (īstenošanā iesaistītās personas un organizācijas: 
 (vieta tekstam) 
 
 

1. Informācija par plānoto mērķauditoriju: 
(vieta tekstam) 
 

2. Projekta tāme 
Nr. Izdevumu pozīcija  Aprēķins Kopējais No Valkas novada 



finansējums, 
EUR 

domes pieprasītais 
finansējums, EUR 

     
  X   

 
Plānotie ieņēmumi, ja tādi ir paredzēti:   

Informācija par autortiesību atlīdzību (ja attiecināms):         
 
Esmu iepazinies(usies) ar Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikumu un 
piekrītu nolikuma noteikumiem. 
 
Projekta pieteicējs  ………………………………………… /___________________/ 

           Paraksts  Paraksta atšifrējums – vārds, uzvārds 
z.v. 
 
Projekta vadītājs  ………………………………………… /___________________/ 
                                                                   Paraksts   Paraksta atšifrējums – vārds, uzvārds 

 
Datums 
 
 
 

2.pielikums 
pie Valkas novada domes 

2014.gada 27.februāra Nolikuma Nr.6 
 
 

ATSKAITE 
par Valkas novada domes piešķirto finansējumu kultūras projektiem 

 
 
1.Atskaites iesniedzējs_________________________________________________________________ 
                         
2. Atskaite sagatavota par Valkas novada domes ______.gadā piešķirto finansējumu, kas piešķirts projektam
           un realizēts laikā no 
_______________________ līdz ________________________. 
 
3. Valkas novada domes piešķirtais finansējums EUR _________ izlietots sekojoši: 
 
Nr. Datums Izmaksu apliecinošā dokumenta 

nosaukums (maksājuma uzd.Nr., 
kases izd. ordera vai čeka Nr.) 

Summa 
(EUR) 

Pozīcija, par ko 
maksāts 
 

Maksājuma 
saņēmējs 

      
      
 
4. Ziņas par projekta līdzfinansējuma avotiem: 
Nr. Finansētājs Summa, EUR % 
1. Valkas novada dome   
2. Citu atbalstītāju ziedojums   
3. Gūtie ienākumi   
4. Projekta pieteicēja pašfinansējums   

 
 
Atskaiti sagatavoja _________________  __________________________ 

(paraksts)    (paraksta atšifrējums)                   
 

Z.v.        
   __________________________   __________________________                                     

                         (vadītāja paraksts)    (paraksta atšifrējums) 
                       

20___. gada _____ ._________________ 

 

 
 



 
34.§ 

Par finansiālu atbalstu 
_____________________________________ 

(M.KOOPS, A.SJADEME, M.GERKE, V.A.KRAUKLIS) 
 

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no vieglatlēta – vidējo distanču skrējēja ***, kurš lūdz 
atmaksāt pilnībā vai daļēji treniņnometni Spānijā (2014.gada 1.aprīlis – 23.aprīlis), lai sasniegtu izvirzīto 
mērķi, pārstāvot Valkas novadu valsts līmeņa sacensībās. *** mērķis čempionātā iekļūt vismaz sešiniekā un 
izpildīt meistara kandidāta normatīvu 800m distancē. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 
27.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 5.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
6.punkta un 21.panta 1.daļas 2.punkta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis,  
A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – 2 deputāti (A.Sjademe, 
A.Gailis), ATTURAS – 1 deputāts (A.Simulis), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Piešķirt vieglatlētam – vidējo distanču skrējējam *** (personas kods ***-***) EUR 220,- (divi simti 
divdesmit eiro) treniņnometnei (2014.gada 1.aprīlis – 23.aprīlis) Spānijā, lai sekmīgi sagatavotos 
pilnvērtīgai vasaras sezonai un pārstāvētu Valkas novadu valsts līmeņa sacensībās. 

2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no sporta pasākumiem paredzētiem 
līdzekļiem. 

3. [..] 
35.§ 

Par *** iesniegumu 
_______________________________ 

 (V.A.Krauklis) 
 

Dome izskata *** iesniegumu par finansiāla atbalsta EUR 600-700 apmērā piešķiršanu grāmatas „Visādi 
gājis un visādi bijis” izdošanai. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 
14.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 7.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
5.punkta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt grāmatas „Visādi gājis un visādi bijis” izdošanu EUR 300 (trīs simti) pēc piestādītā rēķina. 
2. Par lēmuma par izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. [..] 

36.§ 
Par *** iesnieguma izskatīšanu 

_______________________________________________ 
(V.A.Krauklis, A.Sjademe) 

 
Valkas novada dome 2014. gada 24. janvārī ir saņēmusi ***, dzīvo ***, iesniegumu ar lūgumu piešķirt 

naudas līdzekļus degvielas iegādei.[..] 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2014.gada 13.februāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.2, 3.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, deputātiem 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
A.Sula, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Atteikt piešķirt finanšu līdzekļus degvielas iegādei ***. 
2. [..] 

37.§ 
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana 

_________________________________ 
(E.Lībietis) 

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada 
domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 18.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2), vadoties no Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta, 14., 15.pantiem, deputātiem 



atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1- istabas 

dzīvokli Merķeļa ielā 13-11, 4.stāvs, 25,2 m², dzīvojamā platība 13,0 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe 
– labiekārtots. 

 
38.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** 
____________________________________________________ 

(E.Lībietis) 
 
Valkas novada dome saņēma dzīvokļa ***, Valkā, Valkas novadā, īpašnieces *** iesniegumu ar lūgumu 

anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k.***-***) ***, pamatojoties uz to, ka minētā persona šajā dzīvoklī vairs 
nedzīvo, dzīvo ārzemēs. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 
2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra 
noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, deputātiem atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, ***, personas kods ***-***, jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētam 
minētajā dzīvesvietā. 

 
39.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Kārķu pagastā 
_________________________________________________ 

(E.Lībietis) 
 
Valkas novada dome saņēma īpašuma ’’***”, ***, *** (dzīvo “***”, ***) iesniegumu ar lūgumu anulēt 

deklarēto dzīvesvietu *** (p.k.***-***) ’’***”, ***, pamatojoties uz to, ka viņš minētajā adresē faktiski nedzīvo un 
īres līgums arī nav noslēgts. [..] 

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

deklarētam minētajā dzīvesvietā. 
 

40.§ 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** 

___________________________________________________ 
(E.Lībietis) 

 
Valkas novada dome saņēma SIA „Valkas Namsaimnieks” iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto 

dzīvesvietu *** (p.k.***-***) ***, Valkas novadā pamatojoties uz to, ka zudis tiesiskais pamats būt deklarētam 
minētajā adresē.[..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 
2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra 
noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, deputātiem atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, ***, LV-4701, *** personas kods ***-***, jo zudis tiesiskais pamats dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā. 
 

 



41.§ 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** 

_____________________________________________________ 
(E.Lībietis) 

 
Valkas novada dome saņēma SIA „Valkas Namsaimnieks” iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu *** (p.k.***-***), *** (p.k.***-***), *** (p.k.***-***) un *** (p.k.***-***), pamatojoties uz to, ka zudis 
tiesiskais pamats būt deklarētiem minētajā adresē. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 
2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra 
noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, deputātiem atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Varoņu ielā 39A-5, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, jo zudis tiesiskais pamats 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, šādām personām: 
1.1. *** (p.k.***-***); 
1.2. *** (p.k.***-***); 
1.3. *** (p.k.***-***); 
1.4. *** (p.k.***-***). 

42.§ 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

___________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Pamatojoties uz 2013.gada 27.decembra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokola izraksts 

Nr.22,18.§) ar kuru tika apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā 
„Ķīši”, izsoles noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē un norēķiniem par atsavināmo 
objektu pieņemt 100% eiro, kā arī apstiprināt izsoles objekta nosacīto cenu, 2014.gada 19.februārī plkst. 
10:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole. [..] 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, un ņemot vērā 2014.gada 
19.februārī notikušās izsoles rezultātus (protokols Nr.1), kā arī to, ka SIA „Vārpas 1” saskaņā ar 2014.gada 
19.februra Izziņu norēķiniem par izsolē iegūto īpašumu ir veicis maksājumu par objekta pirkumu kopsummā 
EUR 27 305.00 (divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti pieci eiro un 00 centu) apmērā, deputātiem atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Ķīši”, izsoles rezultātus par zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu: 9488 002 0116, platība 23.7ha, nosakot par izsoles uzvarētāju attiecībā uz minēto zemes 
gabalu - SIA „Vārpas 1”, reģistrācijas Nr. 44103011066, kas izsolē nosolīja augstāko cenu: EUR 27 
305.00 (divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti pieci eiro un 00 centu). 

2. [..] 
 

43.§ 
Par projekta „Sporta inventāra iegāde Valkas novada vispārējās izglītības iestādēm” īstenošanu 

___________________________________________________________ 
(G.Smane) 

 
      Izglītības un zinātnes ministrija 20.02.2014 ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu „Sporta inventāra 
iegāde vispārējās izglītības iestādēs”. 
Konkursa mērķis – atbalstīt nepieciešamā sporta inventāra iegādi vispārējās izglītības iestādēs (pirmsskolas, 
pamatskolas un vidējās izglītības iestādēs) attiecīgā vispārējā izglītības posma prasībām atbilstošu 
vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei, lai veicinātu izglītojamo izpratni  par veselīgu dzīvesveidu 
un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, 
sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību. 
Viena pieteiktā projekta finansējuma apmērs no ministrijas nedrīkst būt mazāks par 1500 EUR (viens tūkstotis 
pieci simti euro) un lielāks par 5500 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro). Projekta iesniedzējam projekta 
īstenošanā jāpiedalās ar līdzfinansējumu ne mazāk kā 50% (piecdesmit procenti) apmērā no kopējā projekta 
ietvaros pieprasītā finansējuma apmēra. 
      Valkas novada dome izstrādā projekta iesniegumu „Sporta inventāra iegāde Valkas novada vispārējās 
izglītības iestādēm”. Projektā plānots iegādāties sporta inventāru Ērģemes, Kārķu, Vijciema un Ozolu 
pamatskolām, Valkas ģimnāzijai un Valkas pamatskolai.  



Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 20.marts, īstenošanas termiņš – 2014.gada 
15.septembris. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Izstrādāt un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātu projektu konkursā „Sporta 
inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” projektu „Sporta inventāra iegāde Valkas novada 
vispārējās izglītības iestādēm” ar kopējo finansējumu 8600 EUR, tai skaitā Valkas novada domes 
līdzfinansējums 50% vai 4300 EUR. 

2. Projekta ieviešanai no Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasīt valsts budžeta maksājumu 4300 
EUR apmērā un līdzfinansēt 4300 EUR apmērā no Valkas novada domes budžeta līdzekļiem. 

 
44.§ 

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai  
Valkas pamatskolā” īstenošanu 

___________________________________________________________ 
(G.Smane) 

 
  Valkas novada Valkas pamatskolai ir izstrādāts projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā” iesniegšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 4. kārtā līdz 
2014.gada 28.februārim SIA „Vides investīciju fondā”.  

  Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot kompleksus energoefektivitātes 
pasākumus Valkas pamatskolas ēkā Ausekļa ielā 5, Valkā, t.i., veicot ēkas energoefektivitāti paaugstinošus 
renovācijas darbus (ārsienu siltināšana, cokola siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, logu nomaiņa, 
ārdurvju nomaiņa), iekšējās apkures sistēmas modernizāciju, nomainot radiatorus, siltummezgla 
modernizācija un decentralizētās ventilācijas sistēmas ar rekuperācijas sistēmu ierīkošana skolas sporta un 
aktu zālē. 

  Projekta kopējās izmaksas ir 965935,10 EUR, no kurām 965935,10 EUR ir attiecināmās izmaksas. 
58,000000 % no projekta attiecināmajām izmaksām (560242,36 EUR) ir finanšu instrumenta līdzfinansējums 
un 42,000000 % vai 405692,74 EUR Valkas pamatskolas līdzfinansējums, kuru, kā iestādes dibinātājs, 
nodrošina Valkas novada dome. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt Valkas pamatskolas dalību projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Valkas pamatskolā”, kas tiks iesniegts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 4.kārtā līdz 
2014.gada 28.februārim. 

2. Apliecināt, ka Valkas pamatskolas ēkai ar kad. apzīmējumu 9401-008-0211-001, Valkā, Ausekļa ielā 5 
attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas 
netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta. 

3. Projekta kopējās izmaksas ir 965935,10 EUR, no kurām 965935,10 EUR ir attiecināmās izmaksas. 
58,000000 % no projekta attiecināmajām izmaksām (560242,36 EUR) ir finanšu instrumenta 
līdzfinansējums. 

4. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 42,000000 % vai 405692,74 
EUR (Četri simti pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit divi eiro 74 centi) apmērā no kopējām 
attiecināmajām projekta izmaksām ņemot aizņēmumu LR Valsts kasē. 

 
45.§ 

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas novada 
Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” īstenošanu 

___________________________________________________________ 
(G.Smane) 

 
    Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolai ir izstrādāts projekts „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” 
iesniegšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 4. kārtā līdz 2014.gada 28.februārim SIA „Vides investīciju 
fondā”.  



    Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot kompleksus energoefektivitātes 
pasākumus Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zāles ēkā Varoņu ielā 35B, Valkā, t.i., 
veicot ēkas energoefektivitāti paaugstinošus renovācijas darbus (ārsienu siltināšana, cokola siltināšana, 
grīdas siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, logu nomaiņa, ārdurvju nomaiņa), iekšējās apkures sistēmas 
modernizāciju, nomainot radiatorus, cauruļvadus optimālas telpu temperatūras nodrošināšanai, siltummezgla 
modernizācija un decentralizētās ventilācijas sistēmas ar rekuperācijas sistēmu ierīkošana. 

Projekta kopējās izmaksas ir 429263,85 EUR, no kurām 429263,85 EUR ir attiecināmās izmaksas. 
57,514687 % vai 246889,76 EUR no projekta attiecināmajām izmaksām ir finanšu instrumenta 
līdzfinansējums un 42,485313% vai 182374,09 EUR Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas 
līdzfinansējums, kuru kā iestādes dibinātājs, nodrošina Valkas novada dome. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Atbalstīt Valkas pamatskolas dalību projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē”, kas tiks iesniegts 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 4.kārtā līdz 2014.gada 28.februārim. 

2. Apliecināt, ka Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zāles ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 9401-007-0222-003, Valkā, Varoņu ielā 35B attīstības un investīciju stratēģija ir 
saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un 
tā netiks demontēta. 

3. Projekta kopējās izmaksas ir 429263,85 EUR (Četri simti divdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešdesmit 
trīs eiro 85 centi), no kurām 429263,85 EUR  ir attiecināmās izmaksas. 57,514687 % vai 246889,76 
EUR (divi simti četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi eiro 76 centi)  no projekta 
attiecināmajām izmaksām ir finanšu instrumenta līdzfinansējums. 

4. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 42,485313% vai 
182374,09 EUR (Viens simts astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri eiro 09 
centi)  EUR apmērā no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām, ņemot aizņēmumu LR Valsts 
kasē. 

 
46.§ 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta 
„Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā” 

(identifikācijas Nr.13-09-LL03-L413201-000012) 
_________________________________________________________ 

(I.Markova) 
 

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ar 17.01.2014.gada 
vēstuli Nr.09.6-11/14/199 ir apstiprinājusi Valkas novada domes iesniegto projektu  Nr. 13-09-LL03-L413201-
000012 „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā”. Projekta ietvaros ir iespēja saņemt publisko 
finansējumu EUR 19208.72. Projekta īstenošana jāveic līdz 2014.gada 31.augustam. 
    Projektā apstiprinātas izmaksas: 

1) Projekta kopējās izmaksas EUR 67257.10 
2) Projekta publiskais finansējums EUR 19208.72 
3) Avansa maksājums  ir EUR 3841.74. 

Valkas novada dome ir izlietojusi  EUR  998.75 projekta realizācijai. Lai realizētu projektu, nepieciešams 
aizņēmums EUR   62416.61. 

Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, deputātiem 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, 
A.Gailis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – 2 deputāti (A.Sjademe, M.Kreilis), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Lai realizētu projektu „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā „ (identifikācijas Nr. 13-09-LL03-

L413201-000012), ņemt aizņēmumu  EUR 62416.61 (Sešdesmit divi tūkstoši četri simti sešpadsmit eiro 61 
centi ) apmērā 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. 



 
47.§ 

Par *** iesniegumu 
_____________________________ 

(V.Zariņš) 
 

Dome izskata Administratīvās komisijas locekļa *** iesniegumu, kurā viņš lūdz atbrīvot no darba Valkas 
novada domes Administratīvajā komisijā uz paša vēlēšanos ar 2014.gada 28.februāri.  

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 61.panta 
1.daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbrīvot no Administratīvās komisijas locekļa amata *** ar 2014.gada 28.februāri.  
2. Ievēlēt par Administratīvās komisijas locekli Inesi Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas 

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

 
48.§ 

Par grozījumu izdarīšanu Valkas novada domes 2010.gada 24.marta instrukcijā Nr.1 
“Dokumentu aprite Valkas novada pašvaldībā”  

___________________________________________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
   2014.gada 27.janvāra domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Valkas novada 

domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes pašvaldības nolikums” kurš 
tika papildināts ar iestādi „Saieta nams „Lugažu muiža””. Ir nepieciešams izdarīt grozījumus Valkas novada 
domes 2010.gada 24.marta instrukcijā Nr.1 „Dokumentu aprite Valkas novada pašvaldībā”. 

Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta, deputātiem atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 24.marta instrukcijā Nr.1 “Dokumentu aprite Valkas novada 
pašvaldībā” šādus grozījumus: 
1.1. izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 
      “4. Dokumentu saņemšanā, sagatavošanā, noformēšanā un nosūtīšanā tiek ievēroti tiesību akti: 
Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Valsts valodas likums un Ministru kabineta 
2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
kārtība”, Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.445 “Pasta noteikumi” Valkas novada 
pašvaldības nolikums u.c.” 
1.2. papildināt ar 37.44. un 41.44. apakšpunktiem šādā redakcijā: 
     “37.44. Saieta nams “Lugažu muiža” – valkatn@valka.lv. 
      41.44. Saieta nams “Lugažu muiža”- LM”. 

2.    Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

49.§ 
Par  nekustamo īpašumu Kalna ielā 1, Valkā 

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

 Ar MK 2010.gada 24.februāra rīkojumu Nr. 105 Valkas novada domes īpašumā tika nodots Iekšlietu 
ministrijas valdījumā esošs valsts nekustamais īpašums - Kalna iela 1, kadastra Nr. 9401 001 0936 606m2 ar 
biroju ēku (kadastra apzīmējums 9401 001 0936 001).  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu pildot savas funkcijas, 
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt 
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Tā kā īpašums atrodas netālu no pašvaldības specializētās pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš”, to 
bija paredzēts izmantot „Pumpuriņa” paplašināšanai. Tomēr šāds plāns netika realizēts sakarā ar pašvaldības 
budžeta iespējām. Arī objekta nomas tiesību izsoles ir bijušas nesekmīgas, jo interesenti nevēlējās ieguldīt 
līdzekļus pašvaldības īpašumā.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 24.daļas kārtībā dome lūdza Iekšlietu ministriju 
veikt nepieciešamās darbības, lai nekustamo īpašumu Kalna ielā 1, Valkā, pašvaldība varētu bez atlīdzības 
nodot atpakaļ valstij, ja valsts to pieprasa, vai arī atļaut pašvaldībai to atsavināt.  



VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Īpašumu izvērtēšanas komisijas 2014.gada 30.janvāra sēdē tika 
pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt Kalna ielas 1 pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā Finanšu 
ministrijas valdījumā un tā tālāku virzīšanu atsavināšanai.  

Šobrīd īpašums Kalna ielā 1 netiek izmantots pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju veikšanai, 
taču pēc J.Cimzes Valkas mūzikas skolas remonta to varētu izmantot mūzikas skolas vajadzībām. Līdz ar to 
būtu lietderīgi Kalna ielu 1 saglabāt pašvaldības īpašumā un atsaukt iepriekšējo atsavināšanas ierosinājumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 42.panta 1.daļā ir noteikts, ka Valsts nekustamo 
īpašumu var nodot bez atlīdzības pašvaldību īpašumā. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek 
izmantots norādīto funkciju veikšanai, pašvaldība šo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, 
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Saglabāt pašvaldības īpašumā Kalna ielu 1, kadastra Nr. 9401 001 0936, kas sastāv no zemes 
gabala ar kopējo platību 606m2 un biroja ēkas, un atsaukt Iekšlietu ministrijai adresēto ierosinājumu 
nodot šo īpašumu atpakaļ valstij. 

2. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

50.§ 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „ Ziemeļvidzemes volejbola skola”   
_________________________________________________________________ 

(V.Zariņš) 
 

 2012.gada 27.decembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
biedrībai „ Ziemeļvidzemes volejbola skola” (protokols Nr.14, 30.§). Lēmumā tika nolemts piešķirt finanšu 
līdzekļus biedrībai „Ziemeļvidzemes volejbola skola” biedru naudas nomaksai Ls 200,- (divi simti lati) apmērā 
mēnesī par 2013.gadu no Valkas novada domes budžeta līdzekļiem. 

Šobrīd Ziemeļvidzemes volejbola skolā volejbola spēli apgūst apmēram 60 audzēkņi. Apmācības notiek 
Valkā. Atsevišķa grupa ir izveidota Kārķos. Vecākā audzēkņu grupa trenējas 3-6 reizes nedēļā. 

Lai iesāktais darbs turpinātos, nepieciešams lemt par biedra naudas apmēru 2014.gadā. Lēmuma 
projektā sagatavots priekšlikums saglabāt līdzšinējo biedru naudas apmēru pārrēķinot euro – EUR 285,- 
mēnesī.   

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 6.punkta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 

1. Piešķirt biedrībai „Ziemeļvidzemes volejbola skola” finanšu līdzekļus Valkas novada domes biedru naudas 
nomaksai EUR 285,- (divi simti astoņdesmit pieci euro) apmērā  mēnesī par 2014.gadu no Valkas novada 
domes budžeta līdzekļiem.  

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

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


