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SĒDES  DARBA  KĀRTĪBA 
 
2014.gada 28.augustā          Nr. 12 
 
Sēde sasaukta pulksten 10.00, Semināra ielā 9, Valkā. 
 
DARBA KĀRTĪBA: 
1. Par barjeras atpirkšanu uz zemes gabalu Valkā, „Ķieģeļceplis 2”. 
2. Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu. 
3. Par Valkas pilsētas kultūras nama lāzerprintera Konica Magicolor 7450 II drukāšanas pašizmaksas 

apstiprināšanu Valkas novada iestāžu un struktūrvienību savstarpējiem norēķiniem. 
4. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”. 
5. Par Valkas pilsētas kultūras nama nolikuma apstiprināšanu. 
6. Par līdzekļu piešķiršanu uguns nelaimē cietušajiem. 
7. Par Valkas novada bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu. 
8. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu. 
9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ērģemes pagastā. 
10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Tālavas ielā ***. 
11. Par izsoles protokola Nr.2 „Par nekustamā īpašuma „Birzgaļi”, Vijciema pagastā izsoles gaitu” 

apstiprināšanu. 
12. Par dāvinājuma – nekustamā īpašuma „Vecšodi 1”, Zvārtavas pagastā pieņemšanu. 
13. Par dāvinājuma – nekustamā īpašuma Savienības ielā 8, Valkā pieņemšanu. 
14. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Vārpa 1” atsavināšanu. 
15. Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Bērziņi” atsavināšanu. 
16. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Mediņi” un 

atsavināšanas procesa uzsākšanu. 
17. Par Valkas novada bērnu un jauniešu centra „Mice” Valkā, Semināra ielā 27 telpu izmantošanas 

izcenojumu apstiprināšanu. 
18. Par projekta „Skaņas aparatūras iegāde Valkas pagasta Saieta namam „Lugažu muiža”” īstenošanu un 

līdzfinansējuma nodrošināšanu. 
19. Par projekta „Skaņas aparatūras iegāde Turnas tautas namam” īstenošanu un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu. 
20. Par finansējuma piešķiršanu Biedrībai „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. 
21. Par Saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” apstiprināšanu. 
22. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 31.jūlija sēdes lēmumā „Par projekta „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas 
sporta zālē” īstenošanu” (protokols Nr.12,19.§) un lēmumā „Par projekta „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Kārķu pamatskolā” īstenošanu” (protokols Nr.11,21.§). 

23. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu. 

24. Par Valkas novada domes Attīstības lietu komitejas locekļa ievēlēšanu. 
25. Par Valkas novada domes Sociālo lietu komitejas locekļa ievēlēšanu. 
26. Par izmaiņām Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas sastāvā. 
27. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā. 
28. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Braslavu (Baltkrievija) un Novodevjatkino (Krievija). 
29. Par kārtējo domes sēdi septembra mēnesī. 

 
 



1.§ 
Par barjeras atpirkšanu uz zemes gabala Valkā, „Ķieģeļceplis 2”  
_______________________________________________________ 

(A.Cekuls) 
 

Dome izskata SIA „***”, reģistrācijas Nr.***, juridiskā adrese: „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 
2014.gada 6.jūnija iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju atpirkt no SIA „***” īpašumā esošo barjeru, kas 
uzstādīta, lai ierobežotu piekļuvi zemesgabalam „Ķieģeļceplis 2”, Valkā. Uzskaites vērtība ir EUR 452,65.  [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada 11.augusta sēdes 
lēmumu (protokols Nr.9, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
2.punkta un 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, 
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atpirkt no SIA „***”, reģistrācijas Nr.***, juridiskā adrese: „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, īpašumā 

esošo barjeru, kas uzstādīta, lai ierobežotu piekļuvi zemes gabalam „Ķieģeļceplis 2” Valka, Valkas novads, 
piedāvājot cenu EUR 200,00 (divi simti euro). 

2.§ 
Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu 
_________________________________________________________________________ 

(V.KAŅEPE, V.ŠAICĀNS, U.OZOLIŅA, A.SJADEME, V.A.KRAUKLIS, V.ZARIŅŠ, A.SIMULIS) 
 

Valkas novada dome iepriekšējā apkures periodā iedzīvotāju, institūciju un organizāciju vajadzībām saražoja 
3569.207 MWh un iepirka 21636.227 MWh siltumenerģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Saskaņā ar 
noslēgto līgumu SIA ENEFIT POWER & HEAT Valka 2013.gadā piegādāja siltumenerģiju par 38.80 EUR/MWh. 

No 2014.gada 1.janvāra siltumenerģijas piegādes cena 40.00 EUR/MWh, atbilstoša  Valkas novada domes 
2010.gada 30.decembra lēmumam „Par cenu sliekšņu apstiprināšanu siltumenerģijas iepirkumam no SIA 
„Valkas Bioenergo Kompānija” pēc koģenerācijas stacijas pieņemšanas ekspluatācijā un par siltumtrases 
izbūvi”. 

2014.gadā mainījās minimālā stundas tarifa likme. 
2015.gadā pieaugs siltumenerģijas izdevumi, jo paredzamas elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu 

tarifa izmaiņas. 
Iepazīstoties ar sagatavotajiem dokumentiem, novada dome konstatē, ka šādu faktora ietekmē 

2014./2015.gada apkures periodā palielināsies siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales zudumu 
izmaksas. 

Izvērtējot sagatavoto lēmuma projektu un tam pievienotos dokumentus, uzklausot speciālistu viedokli, dome 
uzskata, ka sagatavotais lēmuma projekts ir atbalstāms. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada 
11.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 14.punkta d)apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne,  
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt 2013./2014.gada apkures periodā faktisko ražošanas vienas megavatstundas cenu 44.22 

EUR/MWh bez PVN, pārvadei – 12.14 EUR/MWh bez PVN, tirdzniecībai – 0.21 EUR/MWh bez PVN. 
Vienas MWh siltumenerģijas faktiskā gala cena – 56.57 EUR/MWh bez PVN. 

2. Apstiprināt 2014./2015.gada apkures periodā vienas saražotās MWh cenu dzīvokļu īpašniekiem un 
īrniekiem dzīvojamās ēkās ar centralizēti piegādāto siltumenerģiju ražošanai – 43.00 EUR/MWh bez PVN, 
pārvadei – 10.87 EUR/MWh bez PVN, tirdzniecībai – 0.18 EUR/MWh bez PVN. Vienas MWh 
siltumenerģijas plānotā gala cena – 54.05 EUR/MWh bez PVN.  

3. Apstiprināt siltumenerģijas patēriņu viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai apkures sezonā – 0.122446 
MWh/m3, vasaras periodā – 0.159858 MWh/m3. 

4. Apstiprināt maksu par viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju apkures periodā – 
6.62 EUR/m3 bez PVN, vasaras periodā – 8.64 EUR/m3 bez PVN.  

5. Apstiprināt maksu dzīvojamās mājas Rīgas 16 dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par karstā ūdens 
sagatavošanai mājas siltummainī un piegādei pēc siltumenerģijas uzskaites mēraparāta rādījumiem. 
Aprēķinu metodiku par siltumenerģijas sadali un izmaksu aprēķināšanu Rīgas 16 apstiprināt ar Valkas 
novada domes izpilddirektora rīkojumu. 

6. Noteikt, ka maksa par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju vienai dzīvoklī dzīvojošai 
personai, ja dzīvokļos nav uzstādīti karstā ūdens patēriņa skaitītāji, bet mājas ievadā ir uzstādīts karstā 
ūdens patēriņa skaitītājs un karsto ūdeni padod visu diennakti, norēķinu periodā aprēķināma kā starpība, 



ņemot  vērā  kopējā  karstā  ūdens  patēriņa  rādījumu  un  patērēto  karstā  ūdens  rādījumu  dzīvokļos  ar 
skaitītājiem. Maksimālais karstā ūdens patēriņš mēnesī, par ko tiek aprēķināta maksa vienai dzīvoklī 
dzīvojošai personai dzīvokļos bez karstā ūdens skaitītājiem - 4 m3. 

7. Ja apkures sezonā mēnesī aprēķinu gaitā kopējais ūdens uzsildīšanai patērētais siltumenerģijas 
daudzums pārsniedz atsevišķu patērētāju grupu ūdens uzsildīšanai aprēķināto siltumenerģiju, 
pārsniegums tiek iekļauts siltumenerģijas patēriņā apkurei. 

8. Noteikt sekojošu karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai dzīvojamo māju telpu iekšējos tīklos 
vasaras periodā (ūdens sildītājā, dvieļu žāvētājos un no ūdens atdzišanas stāvvados un sadales sistēmā) 
dzīvojamās mājās, kurās māju ievados uzstādīti siltumenerģijas un karstā ūdens skaitītāji: maksājumu 
starpību par dzīvojamās ēkas patērēto siltumu, kas rodas starp ēkas siltummezgla skaitītāja rādījumu un 
pēc dzīvokļu karstā ūdens skaitītāju rādījumiem (vai dzīvoklim pēc normatīviem aprēķinātā karstā ūdens 
patēriņu, ja karstā ūdens skaitītājs nav uzstādīts) summas sadalīt proporcionāli dzīvokļu skaitam 
dzīvojamā mājā, bet ne vairāk kā EUR 4.99 no dzīvokļa mēnesī un uzrādīt dzīvokļu īpašniekiem un 
īrniekiem nosūtāmajos rēķinos ar atsevišķu ierakstu. 

9. Apstiprināt atlaidi 30 % apmērā no maksas par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju 
iedzīvotājiem dzīvojamās mājās, kurās nav recirkulācijas līnijas: Raiņa 12a; Rīgas 5; Rīgas 6a; Tirgus 14, 
Varoņu 30. Siltumenerģijas starpība tiek iekļauta siltumenerģijas patēriņā apkurei. 

10. Apstiprināt 2014./2015.gada apkures periodā siltumenerģijas pārdošanas cenu juridiskām personām – 
54.05 EUR/MWh bez PVN. 

11. Apstiprināt juridiskām personām un Valkas novada domes institūcijām apkures sezonā maksu par viena 
m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju – 6.62 EUR/m3 bez PVN un 8.64 EUR/m3  bez 
PVN vasaras periodā. 

12. Apstiprināt dzīvojamās mājas Valkā, Rīgas ielā 5 nedzīvojamo telpu nomniekiem un īpašniekiem 
paaugstinošo koeficientu par patērēto siltumenerģiju apkurei – 1,3. 

13. Noteikt dzīvoklī tekošā mēnesī ūdens patēriņu kā vidējo ūdens patēriņu pēdējos trijos mēnešos, ja 
dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks līdz tekošā mēneša 26.datumam neiesniedz informāciju par ūdens skaitītāju 
rādījumiem. 

14. Uzdot SIA ’’Valkas Namsaimnieks’’ valdes priekšsēdētājam brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus un 
Siltumapgādes nodaļas vadītājam - telpu nomniekus un īpašniekus, kuri saņem no pašvaldības minētos 
pakalpojumus, par apkures un karstā ūdens sagatavošanas cenām. 

15. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.  
16. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

3.§ 
Par Valkas pilsētas kultūras nama lāzerprintera Konica Minolta Magicolor 7450 II  

drukāšanas pašizmaksas apstiprināšanu  
Valkas novada iestāžu un struktūrvienību savstarpējiem norēķiniem 

_______________________________________________________ 
(V.Kaņepe ) 

 
Valkas pilsētas kultūras nama rīcībā ir lāzerprinteris Konica Minolta Magicolor 7450 II, ar kuru, pēc Valkas 

novada iestāžu un struktūrvienību pieprasījuma var sniegt atbilstošas kvalitātes drukas pakalpojumus. Lai 
drukāšanas izmaksas segtu no tās iestādes izdevumiem, kura veic pasūtījumu, nepieciešams apstiprināt 
lāzerprintera lietošanas pašizmaksu. 

Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi. 
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 15.augusta 

sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt pašizmaksu drukāšanai ar lāzerprinteri Konica Minolta Magicolor 7450 II atbilstoši izcenojumam 

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

Pielikums 
Valkas novada domes  

2014.gada 28.augusta sēdes lēmumam  
(protokols Nr.12, 3.§) 

 



Cenrādis drukāšanai, krāsu lāzerprinteris Konica Minolta magicolor 7450 II 
 

 

*Kopējā cena = attiecīgās drukas cena + attiecīgā papīra cena 

4.§ 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumā  

„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 
______________________________________________________________________ 

(R.Rastaks, V.Šaicāns, E.Bērziņa, V.Zariņš, R.Priede, A.Simulis, V.A.Krauklis) 
 

1. Lai nodrošinātu normatīvos aktos noteikto prasību izpildi izglītības iestādēs, nepieciešams pārskatīt 
lietveža amata vienības slodzi novada izglītības iestādēs. 

Iestādes lietveža – sekretāra amata galvenie pienākumi ir iestādes arhīva uzturēšana, dokumentu 
sagatavošana un to plūsmas nodrošināšana, personu lietu sagatavošana un uzturēšana, atbalsts iestādes 
vadītājam iestādes darbības nodrošināšanā (komunikācija un informācijas aprites nodrošināšana, biroja 
tehnikas lietošana).  

Amata vienība lietvedis uz pilnu slodzi ir Valkas pamatskolā, Valkas ģimnāzijā, Ērģemes pamatskolā, Kārķu 
pamatskolā. Ozolu pamatskolā un Vijciema pamatskolā lietvedis ir uz 0,25 lielu slodzi, tāpēc lielāko daļu 
lietveža pienākumus veic direktors. Šis tehniskais darbs aizņem daudz laika un kavē direktora tiešo pienākumu 
veikšanu. Lai izpildītu ar ēdināšanu saistīto normatīvos aktos noteikto prasību izpildi par kaloriju aprēķinu 
ēdienkartē, skolās sāks izmantot datorprogrammu. Skolu ēdnīcās darbinieki nav pietiekami kvalificēti darbam 
ar datorprogrammām. Ar 2014.gada 1.septembri paplašinās brīvpusdienu saņēmēju skaits un tāpēc 

Nr. 
p. 
k.  

Pakalpojuma veids Mērvienība 
Pašizmaksa, 

EUR 

Krāsainā druka (attēls)* 
1. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 100% 1 lpp 0.70 
2. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 100% 1 lpp 1.40 
3. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 75% 1 lpp 0.53 
4. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 75% 1 lpp 1.06 
5. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 50% 1 lpp 0.35 
6. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 50% 1 lpp 0.70 
7. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 25% 1 lpp 0.18 
8. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 25% 1 lpp 0.35 

9. 
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta 
dokuments) 1 lpp 0.04 

10. 
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta 
dokuments) 1 lpp 0.07 

Melnbaltā druka (attēls)* 
11. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 100% 1 lpp 0.65 
12. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 100% 1 lpp 1.31 
13. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 75% 1 lpp 0.49 
14. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 75% 1 lpp 0.98 
15. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 50% 1 lpp 0.33 
16. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 50% 1 lpp 0.65 
17. Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 25% 1 lpp 0.16 
18. Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 25% 1 lpp 0.33 

19. 
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta 
dokuments) 1 lpp 0.03 

20. 
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta 
dokuments) 1 lpp 0.07 

Drukāšanas papīra cenas 

21. A4 80g/m2 1 lapa 0.0058 

22. A3 80g/m2 1 lapa 0.0155 

23. A4 120g/m2 1 lapa 0.0246 

24. A3 120g/m2 1 lapa 0.0507 

25. A4 200g/m2 1 lapa 0.0489 

26. A3 200g/m2 1 lapa 0.0965 



nepieciešams sagatavot vairāk pārskatu un atskaites. Ar katru gadu vairāk informācijas ir jāievada un 
jākontrolē arī skolvadības informatīvajā sistēmā VIIS. 

Tehnisko darbu veikšanai nepieciešams palielināt lietveža amata slodzi Ozolu pamatskolā un Vijciema 
pamatskolā no 0,25 uz 0,5 slodzēm.  

Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Pasaciņa nav amata vienības Lietvedis. Iestādē lietveža 
pienākumus veic vadītājs, atsevišķus tehniskos darbus saistītus ar atskaišu un dokumentu sagatavošanu veic 
metodiķis un medmāsa. 

Lai iestādē varētu pilnvērtīgi sakārtot un uzturēt arhīvu nepieciešams izveidot amata vietu lietvedis ar amata 
slodzi 0,5. 

2. Ar 2014.gada 1.septembri Valkas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē Pasaciņa ir licencēta programma 
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Lai nodrošinātu šajā programmā uzņemtajiem bērniem atbilstošu 
atbalstu, ir nepieciešams nodrošināt atbalsta personāla pakalpojumu. Iestādē strādā logopēde, kurai ir iespēja 
palielināt darba slodzi par 0.2 un psihologam par 0.1, kā arī metodiķim palielināt likmi par EUR 50.00. 

3. Izglītības iestāžu amatvienību sarakstos nepieciešams precizēt pedagoģisko amatu nosaukumus un 
algas likmes atbilstoši LR normatīvajiem dokumentiem. 

4. Saņemts Sociālās aprūpes nama vadītājas Eleonoras Bērziņas 2014.gada 18.jūlija iesniegums ar 
lūgumu izveidot papildus amata vietas Sociālā aprūpes nama darbības nodrošināšanai. Sociālā aprūpes namā 
ir strauji pieaudzis klientu skaits un arī nākotnē ir prognozējams klientu skaita pieaugums, tādēļ nepieciešams 
palielināt apkopēju skaitu līdz divām apkopējām. Līdz šim Sociālajā aprūpes namā strādāja tikai viena 
apkopēja, kā rezultātā bija apgrūtinoši nodrošināt telpu uzkopšanu brīvdienās un svētku dienās. Ir priekšlikums 
noteikt apkopējam stundu likmi, tādējādi regulējot apkopēju noslodzi pēc summētā darba laika. 

Pieaugot klientu skaitam ir nepieciešams palielināt arī medmāsas amata vietu par 0,5 slodzēm. 
5. Saņemts Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja Raita Priedes 2014.gada 18.augusta iesniegums par 

nepieciešamību izveidot amata vietu - autobusa vadītājs un noteikt algas likmi, jo Zvārtavas pagasta pārvaldei 
ir iegādāts autobuss. 
      6. Saņemts Valkas pamatskolas 2014.gada 25.augusta iesniegums ar lūgumu palielināt pedagoga palīga 
darba slodzi. Valkas pamatskolā 1.klasē mācīsies 14 izglītojamie, kuriem ģimenē ikdienā nelieto latviešu 
valodu, vasaras brīvlaikā ir pieteikušies mācīties divi izglītojamie, kuri iepriekš ir apguvuši mazākumtautību 
izglītības programmu, trīs izglītojamie ir atgriezušies no ārzemēm, kur izglītību apguva angļu valodā. Minētajiem  
izglītojamajiem  ir  nepieciešams  atbalsts latviešu  valodas  apguvei. Pamatskolā esošā pedagoga palīga 
slodze tiek izmantota atbalstam speciālās pamatizglītības programmas apguvē 23 izglītojamajiem. Izglītojamo 
atbalsta nodrošināšanai nepieciešams palielināt pedagoga palīga darba slodzi no 1 uz 1,5 un atbilstoši 
palielināt darba samaksu. 
     7. Saņemts Ozolu pamatskolas iesniegums ar lūgumu palielināt pirmsskolas skolotāja darba slodzi. Ozolu 
pamatskolā ir palielinājies 2 -4 gadu vecu pirmsskolas bērnu skaits no 3 uz 6. Obligātā pirmsskolas vecuma 
bērnu skaits samazinājies no 3 uz 1 un tāpēc būs nepietiekams valsts finansējums. Lai nodrošinātu vienlaicīgi 
obligātā izglītības vecuma pirmsskolas bērnu apmācību un mazāku bērnu apmācību, nepieciešami divi 
darbinieki. Nepieciešams palielināt pašvaldības finansētā pirmsskolas skolotāja – skolotāja palīga darba slodzi 
no 0,66 uz 0,88 un atbilstoši palielināt darba samaksu. 
     8. Saņemts Ērģemes pamatskolas iesniegums ar lūgumu palielināt pirmsskolas skolotāja darba slodzi. 
Ērģemes pamatskolā nav mainījies kopējais pirmsskolas bērnu skaits, bet ir samazinājies obligātā izglītības 
vecuma pirmsskolas bērnu skaits no 17 uz 9 un tāpēc samazināsies valsts finansējums. Lai nodrošinātu 
pirmsskolas darbu ir nepieciešams palielināt pirmsskolas skolotāja darba slodzi par 0,7 slodzēm no 3,3 uz 4,0 
un atbilstoši palielināt darba samaksu. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 15.augusta 
sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 2.§) un Sociālo lietu komitejas 2014.gada 15.augusta lēmumu (protokols Nr.5, 
1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) šādus grozījumus: 
1.1. Apstiprināt 17.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikumā); 
1.2. Apstiprināt 18.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikumā); 
1.3. Apstiprināt 19.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikumā); 
1.4. Apstiprināt 20.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikumā); 
1.5. Apstiprināt 23.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikumā); 
1.6. Apstiprināt 24.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikumā); 
1.7. Apstiprināt 25.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikumā); 
1.8. Apstiprināt 31.pielikumu jaunā redakcijā (8.pielikumā); 
1.9. Apstiprināt 34.pielikumu jaunā redakcijā (9.pielikumā); 
1.10. Apstiprināt 59.pielikumu jaunā redakcijā (10.pielikumā); 
1.11. Apstiprināt 63.pielikumu jaunā redakcijā (11.pielikumā); 



1.12. Papildināt lēmumu ar 70.pielikumu (12.pielikumā). 
2. Uzdot iestāžu vadītājiem veikt darbinieku darba līgumos grozījumus, izbeigt darba tiesiskās attiecības vai 

noslēgt jaunus darba līgumus atbilstoši amatvienību sarakstam. 
3. Par lēmuma izpildi atbild iestādes vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī. 
 

 
1.pielikums 

Valkas novada domes 
2014.gada 28.augusta sēdes lēmumam  

(protokols Nr.12,4.§) 
 

17.pielikums 
Valkas novada domes 

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

 
 
 

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas  
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts 

 
 

Nr. 
p.k. Amats 

Amata 
vietu 
skaits 

Algas likme 
(EUR) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

(EUR) 

Piemaksa 
par papildus 
pienākumu 
veikšanu 

(EUR) 

1 Direktors 1 716 716 64.03 

2 
Direktora 
vietnieks mācību 
darbā 

0,5 548 548  

3 
Profesionālās 
ievirzes izglītības 
skolotājs 

2,5 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba 

samaksas noteikumiem 
Nr.836  

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba 

samaksas noteikumiem 
Nr.836 

 

4 Apkopējs 2 320 320  

5 
Saimniecības 
pārzinis 

1 392 322.82  

6 Sekretārs 1 328 328  

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                                                   V.A.Krauklis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 28.augusta sēdes lēmumam  
(protokols Nr.12,4.§) 

 
18.pielikums 

Valkas novada domes 
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.1, 21.§) 
 
 

Valkas Mākslas skolas  
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts 

 
 

Nr. 
p.k. Amats 

Amata 
vietu 
skaits 

Algas likme 
(EUR) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

(EUR) 

1 Direktors 1 762 762 

2 Direktora vietnieks 
mācību darbā 

1 565 565 

3 
Profesionālās ievirzes 
izglītības skolotājs 

2,1 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba 

samaksas noteikumiem 
Nr.836 + EUR 50 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba 

samaksas noteikumiem 
Nr.836+ EUR 50 

4 Apkopējs 1 320 320 

5 Lietvedis 0.5 427 352.52 

6 Sekretārs - dežurants 1 462 380.33 

 
 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs                     V.A.Krauklis 
 



3.pielikums 
Valkas novada domes 

    2014.gada 28.augusta sēdes lēmumam  
(protokols Nr.12,4.§) 

 
19.pielikums 

Valkas novada domes 
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.1, 21.§) 
 
 

Valkas pamatskolas darbinieku 
amata vietu un darba samaksas saraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Amats Amata 
vietu 
skaits 

Algas likme 
EUR mēnesī/ stundas tarifa 

likme (EUR/h) 

Algas likme ar samazinājumu 
(EUR mēnesī/ stundas tarifa 

likme (EUR/h)  

1 Sociālais pedagogs 1 

Zemākā mēnešalga + piemaksa 
par kvalitātes pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + piemaksa 
par kvalitātes pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

2 
Interešu izglītības 
skolotājs 0,4 

Zemākā mēnešalga + piemaksa 
par kvalitātes pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + piemaksa 
par kvalitātes pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

3 Pedagoga palīgs  1,5 

Zemākā mēnešalga + piemaksa 
par kvalitātes pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + piemaksa 
par kvalitātes pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

4 Apkopējs 8 320 320 

5 Apsargs 3 1,933 EUR/h 1,933 EUR/h 

6 Ārsta palīgs 1 449 
369.78 + 87.78 

piemaksa par papildus darbu 
0.22 slodze no 420 euro 

7 Dienas dežurants 1 320 320 

8 Garderobists 1 320 320 

9 Koriģējošās 
vingrošanas pedagogs 

0,22 420 420 

10 Laborants 0,5 320 320 

11 Laborants datorklasē 0,5 320 320 

12 Saimniecības pārzinis 1 499 410.85 

13 Sekretārs 1 427 352.52 

14 Sētnieks 1 320 320 

15 Strādnieks 1 320 320 

 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                     V.A.Krauklis 



4.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 28.augusta sēdes lēmumam  
(protokols Nr.12,4.§) 

 
20.pielikums 

Valkas novada domes 
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.1, 21.§) 
 
 

Valkas ģimnāzijas  darbinieku  
amata vietu un darba samaksa saraksts 

 

Nr. 
p.k. Amats 

Amata 
vietu 
skaits 

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

Algas likme ar 
samazinājumu 

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

Piemaksa 
par 

papildus 
pienākumu 
veikšanu 

1 Pedagoga palīgs 1 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

 

2 
Interešu izglītības 
skolotājs 1 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

 

3 Apkopēji 4,5 320 320  

4 Apsargs 3 1,933 EUR/h 1,933 EUR/h  

5 Datoru tehniķis 0,5 434 358.04  

6 Galdnieks 1 320 320  

7 Garderobists 1 320 320  

8 Komandants – apkopējs 1 342 342  

9 Laborants 1 320 320  

10 Medmāsa 1 442 421.03 92.49 

11 Mēdiju centra vadītājs 1 399 399  

12 Saimniecības pārzinis 1 541 446.07  

13 Sekretārs 1 427 352.52  

14 Sētnieks – dārznieks 1 320 320  

15 Strādnieks – elektriķis 0,5 320 320  

      
 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs                              V.A.Krauklis 
 
 
 



5.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 28.augusta sēdes lēmumam  
(protokols Nr.12,4.§) 

 
23.pielikums 

Valkas novada domes 
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.1, 21.§) 
 
 

Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš”  
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts 

 

Nr. 
p.k. Amats 

Amata 
vietu 
skaits 

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

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

Piemaksa 
EUR 

1 Apkopējs 1 320 320  

2 Automašīnas vadītājs-
kurjers 

1 641 527.46  

3 Dažādu darbu strādnieks 0,5 320 320  

4 Masieris 1 320 320 128.06 

5 Nakts aukle 2 335 335 

piemaksa pēc 
MK 

noteikumiem 
10% EUR 

33.50 

6 Saimniecības pārzinis 1 584 481.29  

7 Sētnieks 1,5 320 320  

8 Skolotāja palīgs 3 335 335 

piemaksa pēc 
MK 

noteikumiem 
10% EUR  

33.50 

9 Vecākā medmāsa 1 335 335 154.95 

 
 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                         V.A.Krauklis 
 



6.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 28.augusta sēdes lēmumam  
(protokols Nr.12,4.§) 

 
24.pielikums 

Valkas novada domes 
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.1, 21.§) 
 

Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” 
tehnisko darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts  

 

Nr. 
p.k. Amats 

Amata vietu 
skaits 

Algas likme 
(EUR) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

(EUR) 

1 Dežurants- apkopējs 1 333 333 

2 Lietvedis 0,5 333 333 

3 Pirmsskolas skolotāja palīgs 9 321 321 

4 Saimniecības pārzinis 1 406 334.56 

5 Sētnieks 1 320 320 

6 Strādnieks 1 333 333 

7 Vecākā medmāsa 1 442 363.90 

8 Veļas mazgātājs 1 333 333 

 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                                                   V.A.Krauklis 
 



7.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 28.augusta sēdes lēmumam  
(protokols Nr.12,4.§) 

 
25.pielikums 

Valkas novada domes 
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.1, 21.§) 
 

Valkas  pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” 
pedagoģisko darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts  

 
Nr. 
p.k. 

Amats Amata vietu 
skaits 

Algas likme 
(EUR) 

1. Vadītājs 1 738 

2. Pirmsskolas izglītības metodiķis 1 

Zemākā mēnešalga + piemaksa par 
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu 

darba samaksas noteikumiem Nr.836 + 
EUR 50.00 

3. Izglītības psihologs 1.1 

Zemākā mēnešalga + piemaksa par 
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu 

darba samaksas noteikumiem Nr.836 + 
EUR 30.00 

4. Skolotājs logopēds 1,2 

5. Pirmsskolas izglītības sporta 
skolotājs 

1 

6. Pirmsskolas izglītības mūzikas 
skolotājs 

1,8 

7. 
Pirmskolas izglītības skolotājs ( 5-
gadīgo un 6-gadīgo bērnu 
apmācībā) 

6,5 

8. Pirmskolas izglītības skolotājs  12 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                                                   V.A.Krauklis 



8.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 28.augusta sēdes lēmuma  
(protokols Nr.12,4.§) 

      
 31.pielikums 

Valkas novada domes 
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam 

 (protokols Nr.1, 21.§) 
 

Valkas novada Sociālās aprūpes nama 
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts  

 
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs      V.A.Krauklis 
 

 
Nr. 
p.k. 

 
 

Amats 

 
 

Amata 
vietu 
skaits 

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

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

Piemaksa par 
papildus 

pienākumu 
veikšanu 

1. Vadītājs 1 890 733.68  

2. Sociālais darbinieks 1 534 440.92  

3. Apkopējs 2 2 EUR/h 2 EUR/h  

4. Medicīnas māsa 1.5 442 363.90  

5. Aprūpētājs 6 2,134 EUR/h 2,134 EUR/h  

6. Aprūpētājs 1 534 440.92  

7. Sētnieks 0.5 320 320 
 

8. Sociālais aprūpētājs 0.2 477 393.25 
 

9. Veļas pārzinis 1 420 346.30 
 

10. 
Saimniecības 
pārzinis 0.5 399 399 

 



9.pielikums  
Valkas novada domes 

2014.gada 28.augusta sēdes lēmumam  
( protokols Nr.12,4.§) 

 
34.pielikums 

Valkas novada domes 
2014.gada 27.janvāra. sēdes lēmumam  

( protokols Nr.1, 21.§) 
 

Ērģemes pamatskolas  
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts 

 

Nr. 
p.k. Amats 

Amata 
vietu 
skaits 

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

Algas likme ar 
samazinājumu 

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

1. Pirmsskolas izglītības 
metodiķis 0,25 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba 

samaksas noteikumiem 
Nr.836 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba 

samaksas noteikumiem 
Nr.836 

2. Pirmsskolas izglītības 
skolotājs 4,0 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba 

samaksas noteikumiem 
Nr.836 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba 

samaksas noteikumiem 
Nr.836 

3. Interešu izglītības skolotājs 0,4 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba 

samaksas noteikumiem 
Nr.836 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK 
Pedagogu darba 

samaksas noteikumiem 
Nr.836 

4. Apkopējs 2 320 320 

5. 
Asistents personām ar 
invaliditāti 1 1,933 EUR/h 1,933 EUR/h 

6. Datortīklu administrators 0.5 320 320 
7. Lietvedis  1 356 356 
8. Pavāra palīgs 1 320 320 
9 Pavārs  1 417 390 

10. Pirmsskolas izglītības 
skolotāja palīgs 1 320 320 

11. Pirmsskolas izglītības 
skolotāja palīgs 

1 363 363 

12. Skolotāja palīgs 1 320 320 
13. Sētnieks 1 320 320 

 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs  V.A.Krauklis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.pielikums 

Valkas novada domes 
2014.gada 28.augusta sēdes lēmumam  

(protokols Nr.12,4.§) 
 

59.pielikums 
Valkas novada domes 

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

 
Vijciema pamatskolas 

darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts 
 

Nr. 
p.k. Amats 

Amata 
vietu 
skaits 

Algas likme 
(LVL mēnesī/ stundas 

tarifa likme (LVL/h) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

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

1. Pirmsskolas izglītības 
skolotājs (2-4 g.vec.) 

1 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

2. 

Pirmsskolas izglītības 
mūzikas skolotājs 

0,4 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

3. 

Interešu izglītības 
skolotājs 

0,12 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

4. Apkopēji 2,4 320 320 

5. Kurinātāji (sezona 7 mēn.) 4 1,933 EUR/h 1,933 EUR/h 

6. Lietvedis 0,5 328 328 

7. 
Pamatskolas ēdnīcas 
pavārs 

1 2,49 EUR/h 2,49 EUR/h 

8. 
Pirmsskolas izglītības 
skolotāja palīgs 

2 320 320 

9. Sētnieks 0,5 320 320 

10. Virtuves strādnieks 1 320 320 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                                                     V.A.Krauklis 
 



11.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 28.augusta sēdes lēmumam  
(protokols Nr.12,4.§) 

 
63.pielikums 

Valkas novada domes 
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.1, 21.§) 
 

Ozolu pamatskolas 
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts 

 

Nr. 
p.k. Amats 

Amata 
vietu 
skaits 

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

Algas likme ar 
samazinājumu 

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

1. 
Pirmskolas skolotājs, 
skolotāja palīgs 

0,88 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

2. Interešu izglītības 
skolotājs 

0,285 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

3. Apkopējs 1,5 320 320 

4. Lietvedis 0,5 328 328 

5. Pavārs 1 328 328 

6. Saimnieks-kurinātājs 1 385 385 

7. Sētnieks 0,5 320 320 

8. Virtuves strādnieks 0,5 320 320 

 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                                                   V.A.Krauklis 

 
12.pielikums 

Valkas novada domes 
2014.gada 28.augusta sēdes lēmumam  

(protokols Nr.12,4.§) 
 

70.pielikums 
Valkas novada domes 

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

 
Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes 

Autotransporta darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts 
 
 
 

Nr. 
p.k. Amats 

Amata 
vietu 
skaits 

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

Algas likme ar 
samazinājumu 
(EUR mēnesī/ 

stundas tarifa likme 
(EUR/h) 

1.  Autobusa vadītājs 0,5 420 392.47 
 

 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                                                   V.A.Krauklis 



 
 

5.§ 
Par Nolikuma Nr.20 „Valkas pilsētas kultūras nama nolikums” apstiprināšanu 

_______________________________________________________________ 
(R.Rastaks) 

 
Valkas novada dome izskata sagatavoto Valkas pilsētas kultūras nama nolikuma projektu atbilstoši 

kultūras ministrijas izstrādātajam paraugnolikumam, ietverot izmaiņas novada administrācijas struktūrā. 
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 15.augusta 

sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 8.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.20 „Valkas pilsētas kultūras nama nolikums” (pielikumā). 
2. Atcelt Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra sēdes lēmumu “Valkas novada Valkas pilsētas 

Kultūras nama nolikuma apstiprināšana” (protokols Nr.13, 33.§). 
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi  
 

N O L I K U M S 
Valkā 

2014.gada 28.augustā                                    Nr.20 
 

APSTIPRINĀTS 
 ar Valkas novada domes 

2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.12,5.§) 

Valkas pilsētas kultūras nama  
nolikums  

Izdots saskaņā ar 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

28.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 8.punktu. 

 
I Vispārīgie jautājumi 

1. Valkas pilsētas kultūras nams (turpmāk – Kultūras nams) ir Valkas novada domes (turpmāk – Dome)  
izveidota pašvaldības kultūras iestāde, kuras mērķis ir rūpēties par kultūru, nodrošināt Valkas novada un 
Valkas pilsētas kultūras dzīves norišu daudzveidību un pieejamību, vietējo un nacionālo kultūras vērtību un 
tradīciju pārmantošanu, un kultūras mantojuma mērķtiecīgu izmantošanu, un kultūras aktivitāšu 
koordinēšanu un plānošanu. 

2. Kultūras iestādes pilns nosaukums latviešu valodā ir: Valkas pilsētas kultūras nams. 
3. Kultūras namam ir savs zīmogs, kā arī noteikta parauga veidlapas. Kultūras namam Domes 

Grāmatvedības un finanšu nodaļā ir atsevišķa budžeta tāme un atsevišķa izdevumu uzskaite.  
4. Kultūras nama juridiskā adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701, Latvijas Republika. 
5. Kultūras nams ir tiešā Domes administrācijas pārraudzībā. 
6. Kultūras nams veic savas funkcijas un uzdevumus sadarbībā ar Domes administrāciju, struktūrvienībām, 

un valsts institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām.  
7. Kultūras nama struktūrshēma noteikta iestādes nolikuma pielikumā. 
8. Kultūras nama darbību regulē Latvijas Republikas likumi, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, 

Domes lēmumi, šis nolikums. 
 

II Kultūras nama mērķis, funkcijas un uzdevumi 
9. Kultūras nama mērķis Valkas pilsētā un Valkas novadā ir: 

9.1.  kvalitatīvas kultūrvides veidošana, uzturēšana,  
9.2. kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana,  
9.3. mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšana, nodrošināšana,  
9.4. starpkultūru dialoga un sadarbības veicināšana,  
9.5. labvēlīgas vides veidošana jaunradei, sociālajai līdzdalībai, mūžizglītības procesā. 

10. Kultūras nama funkcijas un uzdevumi ir: 



10.1. īstenot Latvijas Republikas kultūras politikas pamatvirzienus, pamatojoties uz iedzīvotāju 
dažādo sociālo, nacionālo un interešu grupu iespējām un vajadzībām; 

10.2. apzināt Valkas pilsētas sabiedrības pašdarbības kolektīvu un vietējās iedzīvotāju kopienas 
ierosinājumus, sagatavot priekšlikumus kultūrpolitikas veidošanai un efektīvai problēmu risināšanai 
sabiedrības viedokļa veidošanā, pašdarbības kolektīvu atbalstīšanā un darbībā; 

10.3. izstrādāt, realizēt un piedalīties pilsētas, novada, reģiona, nacionālajos un starptautiskajos 
kultūras pasākumos, procesos, programmās, festivālos, konkursos u.c.; 

10.4. nodrošināt valsts svētku, piemiņas dienu, latviešu tautas tradicionālo svētku, novada svētku, 
festivālu, koncertu, izstāžu un citu kultūras norišu kvalitatīvu realizēšanu Valkas pilsētā un novadā; 

10.5. veicināt profesionālās mākslas pieejamību; 
10.6. veicināt un atbalstīt nacionālo kultūras biedrību un Valkas pilsētas pārstāvēto mazākumtautību 

jaunrades kolektīvu darbību; 
10.7. veikt metodisko darbu kompetences ietvaros Valkas novadā; 
10.8. izskatīt Valkas pilsētas iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus par kultūras jautājumiem, 

sniegt skaidrojumus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt pasākumus sūdzību izraisījušo apstākļu 
novēršanā; 

10.9. nodrošināt kultūras pasākumu reklāmu sadarbībā ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem; 
10.10. veikt kultūras norišu un saimnieciskās darbības savlaicīgu plānošanu; 
10.11. nodrošināt Kultūras nama darbību, risināt tā materiāli tehniskās apgādes jautājumus; 
10.12. realizēt Domes iniciatīvas, kultūras pasākumu, norišu, programmu un projektu jomā; 
10.13. veidot līgumattiecības ar sadarbības partneriem, iesaistīt pašvaldības iestādes, 

nodibinājumus, biedrības, amatieru un profesionālos kolektīvus, individuālos izpildītājus nozīmīgu 
Valkas pilsētas un novada pasākumu un projektu veidošanai; 

10.14. veicināt Kultūras nama kolektīvu piedalīšanos pilsētas, novada, valsts un starptautiskajos 
kultūras pasākumos; 

10.15. dokumentēt un analizēt Kultūras nama radošo un saimniecisko darbību; 
10.16. iesniegt Domei Kultūras nama budžeta projektu, sniegt atskaites par budžeta izpildi; kultūras 

projektiem pašvaldības piešķirtos līdzekļus izlietot saskaņā ar pašvaldības apstiprinātām ieņēmumu – 
izdevumu tāmēm, kā arī nodrošināt piešķirto līdzekļu efektīvu izlietošanu un atbildēt par līdzekļu 
izlietojumu; 

10.17. iesniegt Domei izskatīšanai un sagatavot akceptēšanai priekšlikumus vai lēmumu projektus ar 
kultūru saistītos jautājumos; 

10.18. nodrošināt abpusēju informācijas apriti starp Kultūras namu un Kultūras ministriju, kāda 
nepieciešama Kultūras institūciju likuma 1. pantā norādīto mērķu sasniegšanai. 

11. Nolikumā neparedzētus jautājumus Kultūras nams risina normatīvo aktu noteiktā kārtībā un saskaņā ar 
Domes lēmumiem un rīkojumiem. 

 
III Kultūras nama organizatoriskā struktūra un darbība 

12. Kultūras namu izveido, reorganizē vai likvidē Dome.  
13. Kultūras nama saturisko darbību pārrauga Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa. 
14. Kultūras namu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome. Darba līgumu ar direktoru 

slēdz Domes izpilddirektors. 
15. Kultūras nama direktora pienākumus, atbildību un tiesības nosaka normatīvie akti, Domes lēmumi un 

rīkojumi, šis Nolikums. 
16. Kultūras nama direktors atbild par Kultūras nama darbību un atbilstoši savām funkcijām un tiesībām: 

16.1. plāno un organizē Kultūras nama darbību un kontrolē noteikto uzdevumu izpildi; 
16.2. plāno Kultūras nama budžetu, sniedz atskaites par budžeta izpildi; 
16.3. izstrādā Kultūras nama funkcijām atbilstošas attīstības programmas un starptautiskās 

sadarbības projektus; 
16.4. sagatavo priekšlikumus par Kultūras nama un tā amatierkolektīviem nepieciešamajiem 

amatiem un atbilstošajiem darbinieka amata aprakstiem, saskaņo darbinieku pieņemšanu darbā, 
nodrošina darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu; 

16.5. nodrošina amatierkolektīvu darbībai nepieciešamās telpas, materiāli tehnisko bāzi, metodisko 
atbalstu repertuāra apguvei; 

16.6. atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus un norādījumus Kultūras nama darbiniekiem; 
16.7. atbilstoši savai kompetencei rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, nodrošina 

Kultūras nama materiālo vērtību saglabāšanu, atbild par budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu 
izmantošanu apstiprinātā budžeta ietvaros; 

16.8. nodrošina Kultūras nama sadarbību ar citām pašvaldības iestādēm, nodibinājumiem, 
biedrībām; 

16.9. regulāri rakstveidā sagatavo Domes noteiktās atskaites par padarīto darbu; 
16.10. ierosina kolektīvu vadītāju un dalībnieku, Kultūras nama darbinieku apbalvošanu. 

17. Kultūras nama struktūru, darbinieku amatu vietu skaitu deleģēto funkciju veikšanai un atalgojumu 
apstiprina Dome. 



18. Kultūras nama direktors ir tiesīgs pārstāvēt Kultūras namu bez īpaša pilnvarojuma par Kultūras namam 
deleģētajiem jautājumiem apstiprinātā budžeta ietvaros, tajā skaitā slēgt līgumus apstiprinātā budžeta 
ietvaros par līguma summu līdz EUR 4000,-. 

19. Kultūras nama direktora prombūtnes vai atvaļinājuma laikā viņu aizvieto pilnvarota persona. 
 

IV Kultūras nama darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati 
20. Kultūras nama direktors un darbinieki nodrošina Kultūras nama darbības tiesiskumu atbilstoši Kultūras 

nama nolikumam un amata aprakstos noteiktajai kompetencei. 
21. Kultūras nama direktora izdoto sākotnējo administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona apstrīd, 

vēršoties ar iesniegumu Domē. Domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz 
Administratīvajā rajona tiesā. 

22. Kultūras nams līdz nākamā gada 15.janvārim sagatavo un iesniedz Domei pārskatu par Kultūras nama 
funkciju izpildi kārtējā gadā. Amatiermākslas kolektīvi līdz 1.oktobrim sagatavo un iesniedz Kultūras nama 
direktoram sezonas pārskatu par darbības laiku no iepriekšēja gada 1.septembra līdz kārtējā gada 
31.augustam. 

23.  Kultūras nama direktoram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Kultūras nama darbinieka pārskatu par 
atsevišķu darbu izpildi. 

24.  Kultūras nams kārto lietvedību un veic dokumentu arhivēšanu saskaņā ar Kultūras nama lietu 
nomenklatūru Domes noteiktā kārtībā. 

 
V Kultūras nama finansējums 

25. Kultūras nams tiek finansēts no Domes budžeta līdzekļiem.  
26. Kultūras namam ir tiesības iegūt līdzekļus no pamatdarbības, kas noteikta normatīvajos aktos.  
27. Kultūras nams var saņemt finanšu līdzekļus no: 

27.1.  pašvaldībai piešķirtajām mērķdotācijām; 
27.2. pašvaldību budžetu līdzekļiem, kas piešķirti konkrētu kultūras funkciju veikšanai; 
27.3. juridisko un fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem; 
27.4. Valsts Kultūrkapitāla fonda; 
27.5. citiem normatīvajos aktos paredzētajiem finanšu līdzekļiem. 

28. Kultūras nams var piesaistīt valsts un ārvalstu finanšu instrumentus (struktūrfondi, pārrobežu sadarbības 
programmas u.c.) un realizēt ar tā darbību, attīstību un pētniecību saistītus projektus un programmas. 

29. Līdzekļu iegūšana un izlietojums tiek veikts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Domes 
noteiktajā kārtībā.  

30. Par Kultūras nama saimnieciski finansiālo darbību atbild Kultūras nama direktors. 
31. Kultūras nama finanšu līdzekļu uzskaiti veic Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 

PIELIKUMS 
Nolikumam Nr.20„Valkas pilsētas kultūras nama nolikums” 

Valkas pilsētas kultūras nama 
struktūrshēma 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.§ 

DIREKTORS 

KULTŪRAS 
METODIĶIS 

KULTŪRAS 
PASĀKUMU 

ORGANIZĀTORS 

SAIMNIECĪBAS 

PĀRZINIS 

DEŽURANTS 

APKOPĒJS 

ELEKTRIĶIS 

GARDEROBISTS 

AMATIERMĀKSLAS 
KOLEKTĪVU  
VADĪTĀJI,  

SPECIĀLISTI 



Par līdzekļu piešķiršanu uguns nelaimē cietušajiem 
_______________________________________________________ 

(A.Cekuls) 
 

Valkas novada dome 2014.gada 28.jūlijā ir saņēmusi iesniegumu no ***, dzīvojoša Valkas novada Kārķu 
pagasta „***” par uguns nelaimi 2014.gada 20.jūlijā, kurā cieta dzīvojamās mājas jumts un stāvbūves 
apšuvums. 

[..]Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2014.gada 15.augusta sēdes 
lēmumu (protokols Nr.5, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
9.punkta un likuma “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 13.panta 1.daļas un 4.daļas 
1.punkta b) apakšpunkta un Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.22 „Par 
sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā” 14.2.apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu EUR 414,12 (četri simti četrpadsmit euro un 12 centi) ***, personas 

kods ***-***, kokmateriālu iegādei, lai atjaunotu uguns nelaimē cietušo dzīvojamo māju. 
 

7.§ 
Par Valkas novada bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu 
__________________________________________ 

(V.Zariņš) 
 

Deputāts Valdis Šaicāns lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Valkas novada dome 2009.gada 27.augustā pieņēma lēmumu „Par Valkas novada bāriņtiesas 

izveidošanu un bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu” (protokols Nr.6, 8.§), izveidojot Valkas novada bāriņtiesu ar 
2009.gada 1.oktobri. Lēmums noteica, ka bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieks un trīs bāriņtiesas locekļi. 

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 9.panta 1.daļai bāriņtiesas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un 
bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgās pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Līdz ar to 2014.gada 30.septembrī 
beidzas Valkas novada bāriņtiesas sastāva pilnvaru termiņš. 

Kopš 2009.gada 1.oktobra Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētājs ir Kārlis Briedis, Valkas novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece ir Sandra Lauciņa, Valkas novada bāriņtiesas locekļi ir Daila Cekula, Inta 
Kruška un Ligita Šaicāne. 

Tā kā Valkas novada domei nav pretenziju par līdzšinējo Valkas novada bāriņtiesas darbību un visi 
bāriņtiesas locekļi ir izteikuši piekrišanu turpināt darbu Valkas novada bāriņtiesā, tad Sociālo lietu komiteja 
Valkas novada domei ir izteikusi priekšlikumu atkārtoti apstiprināt amatos līdzšinējo Valkas novada bāriņtiesas 
sastāvu. 
Ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2014.gada 15.augusta lēmumu (protokols Nr.5., 3.§) un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 9.panta 1.daļu, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Ievēlēt Valkas novada bāriņtiesu šādā sastāvā: 

Kārlis Briedis - bāriņtiesas priekšsēdētājs; 
Sandra Lauciņa - bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece; 
Daila Cekula - bāriņtiesas locekle; 
Inta Kruška - bāriņtiesas locekle; 
Ligita Šaicāne - bāriņtiesas locekle. 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.oktobrī. 
 

8.§ 
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana 
___________________________ 

(A.JURJĀNE) 
 

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada 
domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 19.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8), vadoties no Latvijas 
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 



Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta  *** ielā ***, Valkā, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas 

reģistrā, 2- istabu dzīvokli  Domes bulvārī 1-27, Valkā, 2.stāvs, kopējā platība 54,4 m2, dzīvojamā platība 
32,9 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots . 

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

9.§ 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ērģemes pagastā 

____________________________________________________ 
(A.Jurjāne) 

 
Valkas novada dome saņēma Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktores iesniegumu ar 

lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** “Čiekuriņi”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, pamatojoties 
uz to, ka viņa sasniedzot pilngadību no 29.11.2013. iestādē faktiski vairs nedzīvo. 2013.gada 28.novembrī 
Valkas novada dome *** piešķīrusi dzīvokli Valkā, Tirgus ielā 12-29. [..] 

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 – 14 
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu “Čiekuriņi”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711, ***, 

personas kods ***-***, jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētai minētajā dzīvesvietā. 
 

10.§ 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Tālavas ielā *** 
____________________________________________________ 

(A.Jurjāne) 
 

Valkas novada dome saņēma īpašuma Tālavas ielā ***, Valkā, Valkas novadā, īpašnieces *** iesniegumu 
par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** un *** Tālavas ielā ***, Valkā. [..] 

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 – 14 
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Tālavas ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, ***, personas kods ***-*** un 

***, personas kods ***-***, jo zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
 

11.§ 
Par Izsoles protokola Nr.2 par nekustamā īpašuma  

„Birzgaļi”, Vijciema pagastā izsoles gaitu, apstiprināšanu  
________________________________________________________ 

(L.ENGERE) 
 

Pamatojoties uz 2014.gada 26.jūnija Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.9.,15.§) 
ar kuru tika apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Valkas novada Vijciema pagastā „Birzgaļi”, 
izsoles noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē un norēķiniem par atsavināmo 
objektu pieņemt 100% euro, kā arī apstiprināt izsoles objekta nosacīto cenu EUR 1590.00 (viens tūkstotis 
pieci simti deviņdesmit euro), šā gada 26.augustā, plkst: 11:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole. 

Sludinājumi par nekustamā īpašuma Valkas novada Vijciema pagastā „Birzgaļi”, izsoles noteikumu 
apstiprināšanu tika publicēti laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” 09.07.2014. laidienā Nr.132(51920)) un  
„Ziemeļlatvija” .  

Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēts viens pretendents – ***. Pretendents iesniedza visus, Izsoles 
noteikumu 11. punktā minētos dokumentus un tika reģistrēts Izsoles dalībnieku sarakstā. 

Šā gada 26.augustā Valkā, Semināra ielā 9, Valkas novada domes ēkā notika nekustamā īpašuma 
Valkas novada Vijciema pagastā „Birzgaļi”, izsole, kuras gaita tika protokolēta (Izsoles protokols). 

Pamatojoties uz Valkas novada domes nekustamā īpašuma Valkas novada Vijciema pagastā „Birzgaļi” 
izsoles noteikumu 13.3.punktu, ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles 
komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt 



objektu, nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties objektu, nosolot vienu soli, 
uzskatāms par izsoles uzvarētāju.  

Saskaņā ar Izsoles protokolu, *** nosolīja minēto nekustamo īpašumu par EUR 1690.00 (viens tūkstotis 
seši simti deviņdesmit euro) un parakstījās Izsoles protokolā par to, ka samaksa par nekustamo īpašumu 
veicama 100% apmērā no pirkuma maksas. Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības 
nauda EUR 159.00. Pircējam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu 
jāiemaksā trīs mēnešu laikā no Izsoles dienas. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2014.gada 26.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma 
“Par pašvaldībām” 14.panta un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma”, un, ņemot vērā Valkas 
novada domes Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2014.gada 26.augusta Izsoles 
protokolu Nr.2, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

1. Apstiprināt 2014.gada 26.augusta Izsoles protokolu Nr.2, par nekustamā īpašuma „Birzgaļi”, Vijciema 
pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9492 006 
0110, platība 1.92ha, izsoles procesu. 

 
12.§ 

Par dāvinājuma - nekustamā īpašuma: “Vecšodi 1”, Zvārtavas pagastā pieņemšanu  
__________________________________________________________________________ 

(L.ENGERE, A.SJADEME, V.ŠAICĀNS, V.ZARIŅŠ, R.PRIEDE, V.A.KRAUKLIS) 
 

2014.gada 23.jūlijā Valkas novada domē saņemts iesniegums no ***, dzīvo *** ielā ***, Rīgā, ar piedāvājumu 
Valkas novada domei uzdāvināt nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Vecšodi 1”. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2014.gada 26.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atlikt *** 2014.gada 23.jūlija iesnieguma izskatīšanu un atkārtoti skatīt septembra mēneša domes sēdē. 

 
13.§ 

Par dāvinājuma - nekustamā īpašuma: Savienības ielā 8, Valkā pieņemšanu  
___________________________________________________________ 

(L.ENGERE) 
 

2014.gada 18.augustā Valkas novada domē saņemts iesniegums no ***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, ar 
piedāvājumu Valkas novada domei uzdāvināt nekustamo īpašumu Valkā, Savienības iela 8.  

Attiecībā uz nekustamo īpašumu Valkā, Savienības iela 8 tika konstatēts:  
1. Saskaņā ar ierakstu Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.211, nekustamais īpašums Valkā, 

Savienības iela 8, kadastra numurs 9401 008 0429, sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 9401 008 034, platība 0.5363ha. Nekustamais īpašums reģistrēts uz *** vārda. 

2. Zemes gabala kadastrālā vērtība uz 01.08.2014. ir EUR 2029.00. 
3. Zemes gabala lietošanas mērķis: 0600, neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
4. Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14, „Valkas novada teritorijas plānojuma 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi”, (apstiprināts ar Valkas novada domes 26.05.2011. 
sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 6.§), publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 09.06.2011.) zemes gabals 
Valkā, Savienības ielā 8, kadastra apzīmējums 9401 008 0429, atrodas individuālo dzīvojamo māju 
apbūves teritorijā. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu tikai dome var lemt par nekustamās 
mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2014.gada 26.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (V.Šaicāns), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 



1. Pieņemt kā dāvinājumu Valkas novada domes īpašumā nekustamo īpašumu Valkā, Savienības iela 8, 
kadastra numurs 9401 008 0429, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0034, 
platība 0.5363ha, reģistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.211. 

 
14.§ 

Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Vārpa 1” atsavināšanu 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
Izskatot SIA “***”, reģistrācijas numurs ***, juridiskā adrese: “***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 

2014.gada 15.augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma „Vārpas 1”, Valkas pagastā atsavināšanu, tika 
konstatēts: [..] 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2014.gada 26.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 4.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma „Par 
zemes  privatizāciju  lauku  apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma  „Par  valsts  un  pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu; Ministru kabineta 
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”;  likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Vārpa 1” sastāvā reģistrēto pašvaldībai piekrītošo apbūvētu zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumiem 9488 006 0396, platība 0.3159ha un 9488 009 0087, platība 0.5ha, kas atrodas 
Valkas novada Valkas pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas 
veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

2. [..] 
15.§ 

Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Bērziņi” atsavināšanu 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Izskatot ***, personas kods ***-***, pilnvarotās personas ***, personas kods ***-***, dzīvo: “***”, Ērģemes 
pagasts, Valkas novads, 2014.gada 14.augusta iesniegumu par zemes gabala “Bērziņi”, Ērģemes pagastā, 
atsavināšanu, tika konstatēts: [..] 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2014.gada 26.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 5.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma „Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 
1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”;  likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Bērziņi” sastāvā reģistrētā, pašvaldībai piekrītoša, apbūvēta zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 9452 008 0218, platība 0.2369ha, kas atrodas Valkas novada Ērģemes pagastā, 
atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 
 

16.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada  
Valkas pagastā „Mediņi” un atsavināšanas procesa uzsākšanu 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, ***, Valkas pagasts, Valkas novads 2014.gada 19.augusta 

iesniegumu par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Mediņi”, kadastra apzīmējums 9488 010 0220 
nomas līguma noslēgšanu, kā arī izskatīt iespējas minēto zemes gabalu nodot atsavināšanai, tika konstatēts: 

Zemes gabals „Mediņi”, kadastra apzīmējums 9488 010 0220, platība 0.1587ha atrodas Valkas novada Sēļi, 
Valkas pagasta teritorijā. [..] 



Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2014.gada 26.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 6.§) un vadoties no Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punkta; 5.panta 4.daļas, 37.panta 4.daļas un 44.panta; likuma 
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļas, 28.panta 1.daļas; likuma „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2.punkta; Ministru 
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; 
likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar 
likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku 
un kārtību” 14.panta ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas 
Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt Nomas līgumu ar *** par zemes gabalu Valkas pagasta Sēļos, „Mediņi”, kadastra apzīmējums 9488 

010 0220, platība 0.1587ha nomu, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim. 
2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5 % apmērā no Valsts zemes 

dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.  
3. Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Valkas pagasta, Sēļos „Mediņi”, kadastra apzīmējums 9488 

010 0220, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 2.punktu, stājas spēkā ar 2008.gada 2.septembri. 

4. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala nomas līgumu, 
vadoties no 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.  

5. Pēc Nomas līguma parakstīšanas, uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Mediņi”, kadastra apzīmējums 
9488 010 0220, platība 0.1587ha, kas atrodas Valkas novada Valkas pagasta, Sēļi, atsavināšanas procedūru, 
nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

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

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

 
 

17.§ 
Par Valkas novada bērnu un jauniešu centra „Mice” Valkā, Semināra ielā 27  

telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu 
_______________________________________________________ 

(V.Kaņepe) 
 

Valkas novada Bērnu un jauniešu centra „Mice” rīcībā ir nepieciešamās telpas un resursi, lai pēc iedzīvotāju 
un iestāžu pieprasījuma sniegtu atbilstošas kvalitātes pakalpojumus.  

Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi. 
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt izcenojumus telpu izmantošanas pakalpojumiem atbilstoši cenrādim (pielikumā). 
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada bērnu un jauniešu centra „Mice” direktors. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 
 
 
 
 

Pielikums 
Valkas novada domes  



2014.gada 28.augusta sēdes lēmumam  
(protokols Nr.12, 17.§) 

Izcenojums Bērnu un jauniešu centra "Mice" Semināra ielā 27 telpu izmantošanai  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Telpām tiek piemērots izmaksu paaugstinošais koeficients 1.4 sakarā ar telpu labiekārtotības pakāpi 

 
 
 

18.§ 
Par projekta „Skaņas aparatūras iegāde Valkas pagasta  

Saieta namam “Lugažu muiža”” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 
_______________________________________________________ 

(T.Simtiņš) 
 

Lai Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža” varētu kvalitatīvi funkcionēt, ir nepieciešams iegādāties 
tehnisko aprīkojumu – skaņu aparatūru. Tādēļ tika iesniegts projekta pieteikums „Skaņas aparatūras iegāde 
Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža”” Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 
413.pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā" aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību 
un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem” 1. rīcībā „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un 
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”. Projekta ietvaros plānots iegādāties skaņas aparatūru (tumbas, tumbu 
statīvus, radiomikrofonus). Paredzētais projekta kopējais budžets EUR 3262,16. 

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta 2014.gada 18.jūlija vēstuli Nr.09.6-11/14/2180 par papildus 
informāciju projekta iesniegumam, tika veikta atkārtota iepirkuma procedūra, atbilstoši Publisko iepirkumu 
likuma prasībām. Saskaņā ar iepirkumu „Skaņas aparatūras iegāde Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas 
tautas namam un Valkas pagasta saietu namam „Lugažu muiža”” (Nr.VND/2014/35M/LEADER), projekta 
kopējais budžets ir EUR 3262,16, nevis kā iepriekš plānots EUR 2999,00. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 2. un 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
 
 
N O L E M J : 

Nr.  
p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība 
Cena bez 
PVN, EUR 

1. Stāvs 
1. Nr. 10 nodarbību telpa* 1h 2.73 
2. Nr. 11 nodarbību telpa* 1h 3.34 
3. Nr. 12 nodarbību spēļu telpa* 1h 3.32 
4. Nr. 14 nodarbību spēļu telpa* 1h 2.08 
5. Nr. 15 nodarbību telpa* 1h 2.00 
6. Nr. 16 virtuve 1h 1.26 

7. Nr. 17 nodarbību telpa 1h 1.67 
8. Nr. 4 labierīcības 1h 0.28 

2. Stāvs 
9. Nr. 21 nodarbību telpa, virtuve 1h 2.56 
10. Nr. 26 lielā zāle 1h 6.51 
11. Nr. 20 labierīcības 1h 1.06 

3. Stāvs 
12. Nr. 31 nodarbību telpa 1h 2.27 
13. Nr. 34 nodarbību telpa 1h 3.19 
14. Nr. 36 nodarbību telpa 1h 3.13 



 
1. Atbalstīt projektu „Skaņas aparatūras iegāde Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža””, kas tika 

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

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 3262,16 (trīs tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro un 16 centi), no kurām 
attiecināmās izmaksas ir EUR 2478,51 (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi euro un 51 cents). Eiropas 
Savienības finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 2230,66 (divi tūkstoši divi simti 
trīsdesmit euro un 66 centi). Valkas novada domes līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir EUR 
247,85 (divi simti četrdesmit septiņi euro un 85 centi) un neattiecināmo izmaksu segšanai ir EUR 783,65 
(septiņi simti astoņdesmit trīs euro un 65 centi). Kopā EUR 1031,50 (viens tūkstotis trīsdesmit viens euro un 
50 centi). 

3. Atcelt Valkas novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmumu „Par projekta „Skaņas aparatūras iegāde 
Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža”” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols 
Nr.4, 40.§). 

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

 
 

19.§ 
Par projekta „Skaņas aparatūras iegāde Turnas tautas namam” 

īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 
_______________________________________________________ 

(T.Simtiņš) 

Lai Ērģemes pagasta Turnas tautas nams varētu kvalitatīvi funkcionēt, ir nepieciešams iegādāties tehnisko 
aprīkojumu – skaņu aparatūru. Tādēļ tika iesniegts projekta pieteikums „Skaņas aparatūras iegāde Turnas 
tautas namam” Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 413.pasākuma "Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātes 
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 1. rīcībā 
„Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”. 
Projekta ietvaros plānots iegādāties skaņas aparatūru (tumbas, tumbu statīvus, mikserpulti, radiomikrofonus, 
mikrofonu statīvus). Paredzētais projekta kopējais budžets EUR 4595,58. 

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta 2014.gada 18.jūlija vēstuli Nr.09.6-11/14/2180 par papildus 
informāciju projekta iesniegumam, tika veikta atkārtota iepirkuma procedūra, atbilstoši Publisko iepirkumu 
likuma prasībām. Saskaņā ar iepirkumu „Skaņas aparatūras iegāde Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas 
tautas namam un Valkas pagasta saietu namam „Lugažu muiža”” (Nr.VND/2014/35M/LEADER), projekta 
kopējais budžets ir EUR 4595,58, nevis kā iepriekš plānots EUR 3630,00. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 2. un 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt projektu „Skaņas aparatūras iegāde Turnas tautas namam”, kas tika iesniegts izsludinātās vietējās 

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

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 4595,58 (četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro un 58 centi), no 
kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro). Eiropas Savienības finansējums ir 90% no 
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 2700,00 (divi tūkstoši septiņi simti euro). Valkas novada domes 
līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir EUR 300,00 (trīs simti euro) un neattiecināmo izmaksu 
segšanai ir EUR 1595,58 (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit pieci euro un 58 centi). Kopā EUR 1895,58 
(viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit pieci euro un 58 centi).  

3. Atcelt Valkas novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmumu „Par projekta „Skaņas aparatūras iegāde 
Turnas tautas namam” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.4, 11.§). 

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

20.§ 



Par finansējuma piešķiršanu Biedrībai „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 
_______________________________________________________ 

(I.Markova, A.Sjademe) 
 

2014.gada 29.jūlijā ir saņemts Biedrības „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, reģ. Nr.40008039712, 
juridiskā adrese: Rīgas iela 35, Valka, Valkas novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt papildus budžeta 
līdzekļus EUR 360.99 (trīs simti sešdesmit euro un 99 centi), malkas iegādei 2014.gadā. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 7.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Piešķirt Biedrībai „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” papildus līdzekļus EUR 360.99 (trīs simti 

sešdesmit euro un 99 centi) malkas iegādei, apmaksājot piestādīto rēķinu. 
 

21.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” apstiprināšanu 
_______________________________________________________ 

(A.Jurjāne) 
 

Apkopojot informāciju par situāciju novada kapos, ir konstatēts, ka reizēm apbedīšana objektīvu iemeslu dēļ 
notiek citā laikā, nekā tas noteikts Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 
„Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”. Tāpat ir bijuši vairāki gadījumi, kad miršanas apliecība 
tuviniekiem ir izsniegta citā pašvaldībā un Valkas novada dzimtsarakstu nodaļa nesaņem informāciju par 
apbedījumu Valkas pilsētas Cimzes kapos vai Meža kapos un līdz ar to šī informācija netiek savlaicīgi 
ierakstīta attiecīgajā kapu reģistrā. Lai nepieļautu tuvinieku savstarpējos strīdus, ir jānosaka, ka tikai 
kapavietas uzturētājs var atļaut vai aizliegt jaunu apbedījumu viņa nomātajā kapavietā. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 31.marta  saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”  (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi” triju dienu laikā pēc parakstīšanas 
rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

Valkā 
2014.gada 28.augustā          Nr. 16 

 
 APSTIPRINĀTI 

ar Valkas novada domes 
2014.gada 28.augustā sēdes lēmumu 

 (protokols Nr.12,21.§) 

 

Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos  
Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu 
 un 21.panta 1.daļas 16.punktu 

 
Izdarīt Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas un 

izmantošanas noteikumi” šādus grozījumus:  
1. Izteikt 4.5.punktu šādā redakcijā:  



„4.5. Kapavietas uzturētājam ir tiesības viņam ierādītajā kapavietā apbedīt savus piederīgos, kā arī tikt tur 
apglabātam, citus mirušos var apglabāt tikai ar kapavietas uzturētāja piekrišanu (rakstisku vai mutisku, kas 
tiek apliecināta ar kapavietas uzturētāja parakstu kapu reģistrā (Kapu grāmatā)).”      
2. Izteikt 5.1.punktu šādā redakcijā:  
“5.1. Apbedīšana notiek otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās no pulksten 09:00 
līdz 17:00, izņēmuma gadījumā objektīvu iemeslu dēļ apbedīšana var notikt arī citā laikā.” 
3. Svītrot 5.2.punktu.  
4.  Papildināt noteikumus ar 5.31.punktu šādā redakcijā: 
„5.31. Ja miršanas apliecību vai izziņu (urnas pavadvēstuli u.tml.) ir izdevusi cita atbildīgā institūcija, kas 
nav Valkas novada dzimtsarakstu nodaļa, un apbedīšana paredzēta Valkas pilsētas Cimzes kapos vai 
Meža kapos, bēru rīkotājam vai kapavietas uzturētājam ir pienākums šo dokumentu (kopiju) iesniegt arī 
Valkas novada dzimtsarakstu nodaļā, lai savlaicīgi tiktu izdarīts attiecīgs ieraksts kapu reģistrā (Kapu 
grāmatā). Izņēmuma gadījumā, ja puses vienojušās, to var izdarīt kapu pārvaldnieks.”     
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                       V.A.Krauklis  
 

 

Valkas novada domes saistošo noteikumu  Nr.16 
„Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 „Kapsētu 

uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” 
paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Lai nepieļautu tuvinieku savstarpējos strīdus, nepieciešams 
noteikt, ka tikai kapavietas uzturētājs var atļaut jaunu apbedījumu 
viņa nomātajā kapavietā.     
Ir konstatēts, ka Valkas novada kapsētās reizēm apbedīšana 
objektīvu iemeslu dēļ notiek citā laikā, nekā tas noteikts 
saistošajos noteikumos Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas un 
izmantošanas noteikumi”.  
Ir bijuši vairāki gadījumi, kad miršanas apliecību vai citu 
pielīdzināmu dokumentu ir izsniegusi cita vai pat citas valsts 
atbildīgā institūcija un Valkas novada dzimtsarakstu nodaļa 
nesaņem informāciju par kārtējo apbedījumu Valkas pilsētas 
Cimzes kapos vai Meža kapos un līdz ar to šī informācija netiek 
savlaicīgi ierakstīta attiecīgajā kapu reģistrā.  

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Papildināt kapavietas uzturētāja tiesības ar tiesību atteikt 
nomātajā kapavietā veikt apbedījumus citām personām. 
2. Papildināt apbedīšanai noteikto laiku, ja radusies objektīva 
nepieciešamība un apbedīšana nevar notikt normatīvajā laikā.    
3. Ja apbedīšana paredzēta Valkas pilsētas Cimzes kapos vai 
Meža kapos un miršanas apliecību vai tai pielīdzināmo dokumentu 
ir izdevusi cita (t.sk., citas valsts) institūcija, noteikt pienākumu 
bēru rīkotājam vai kapavietas uzturētājam paziņot Valkas novada 
dzimtsarakstu nodaļai. Gadījumos, kad tas nav iespējams (bēres 
notiek brīvdienā u.tml.) attiecīgo dokumentu (kopiju) dzimtsarakstu 
nodaļā var nogādāt kapu pārzinis, ja viņš piekritis to darīt. Tas 
nepieciešams mirušo reģistra vešanai.     

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu. 

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

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Administratīvās procedūras netiek mainītas. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām. 

 
 

 
 
 



 
22.§ 

Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 31.jūlija sēdes lēmumā „Par projekta „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes 

sporta skolas sporta zālē” īstenošanu” (protokols Nr.11, 19.§) un lēmumā „Par projekta 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Kārķu pamatskolā” 

īstenošanu” (protokols Nr.11, 21. §) 
_______________________________________________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 
        Valkas novada dome 2014.gada 31.jūlijā pieņēma lēmumu „Par projekta „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” 
īstenošanu” (protokols Nr.11, 19.§) un lēmumu „Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Kārķu pamatskolā” īstenošanu” (protokols Nr.11, 21. §). 

Valkas novada domē no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ir saņemta 2014.gada 
28.augusta vēstule Nr. 4.1.-47/7834 „Par projekta iesnieguma „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas sporta zālē” (identifikācijas Nr. KPFI-
15.4/83) precizēšanu” un 2014.gada 28.augusta vēstule Nr. 4.1.-47/7894 „Par projekta iesnieguma „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Kārķu pamatskolā” (identifikācijas Nr. KPFI-15.4/32) 
precizēšanu”. 

Ņemot vērā minētajās vēstulēs norādīto informāciju, ir jāveic grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 
31.jūlija lēmumā „Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas 
novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” īstenošanu” (protokols Nr.11, 19.§) un lēmumā „Par 
projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Kārķu pamatskolā” īstenošanu” 
(protokols Nr.11, 21. §) 
      Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, S.Pilskalne, V.Šaicāns, 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. Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmumā „Par projekta „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” 
īstenošanu” (protokols Nr.11, 19.§) grozījumus, izsakot 3.un 4.punktu šādā redakcijā: 
„3. Projekta kopējās izmaksas ir 429263,85 EUR (četri simti divdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešdesmit 

trīs euro un 85 centi), no kurām 429263,85 EUR ir attiecināmās izmaksas. 52,450000 % vai 225148,89 
EUR (divi simti divdesmit pieci tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro un 89 centi)  no projekta 
attiecināmajām izmaksām ir finanšu instrumenta līdzfinansējums, 47,550000% vai 204114,96 EUR (divi 
simti četri tūkstoši viens simts četrpadsmit euro un 96 centi) apmērā no kopējām attiecināmajām 
projekta izmaksām ir Valkas novada domes līdzfinansējums. 

4. Projekta atbalstīšanas gadījumā Valkas novada dome nodrošinās projekta izmaksu līdzfinansēšanu 
429263,85 EUR (četri simti divdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešdesmit trīs euro un 85 centi), ņemot 
aizņēmumu LR Valsts kasē.” 

2. Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmumā „Par projekta „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Kārķu pamatskolā” īstenošanu” (protokols Nr.11, 21.§) 
grozījumus, izsakot 3.un 4.punktu šādā redakcijā: 

„3. Projekta kopējās izmaksas ir 434701,07 EUR (četri simti trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti viens 
euro un 7 centi), no kurām 155613,71 EUR ir attiecināmās izmaksas. 52,50 % vai 81697,20 EUR 
(astoņdesmit viens tūkstotis seši simti deviņdesmit septiņi euro un 20 centi) no projekta attiecināmajām 
izmaksām ir finanšu instrumenta līdzfinansējums, 47,50% vai 73916,51 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši 
deviņi simti sešpadsmit euro un 51 cents) apmērā no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām ir 
Valkas novada domes līdzfinansējums. 

4. Projekta atbalstīšanas gadījumā Valkas novada dome nodrošinās projekta izmaksu līdzfinansēšanu 
434701,07 EUR (četri simti trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti viens euro un 7 centi), ņemot aizņēmumu 
LR Valsts kasē.” 

3. Par lēmuma izpildi atbild sporta skolas direktors un Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

 
 
 
 
 



23.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija  

saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
_______________________________________________________ 

(V.Zariņš) 
 

Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punkta un 24.panta, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET – 1 deputāts (V.Šaicāns), 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.17 „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. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

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

 
2014.gada 28.augustā                     Nr.17 

 
 APSTIPRINĀTI 

                                                                                                              ar Valkas novada domes  
2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu 

                                                                                                         (protokols Nr.12,23.§) 
 
  

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 
                                                                           

Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 
nolikums” šādus grozījumus: 
 

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 
7.1.11, 7.1.12. apakšpunktiem šādā redakcijā: 
„7.1.1 Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Pumpuriņš”; 
 7.1.2 Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”; 
 7.1.3 Valkas ģimnāzija; 
 7.1.4 Valkas pamatskola; 
 7.1.5 Kārķu pamatskola; 
 7.1.6 Ērģemes pamatskola; 
 7.1.7 Vijciema pamatskola; 
 7.1.8 Ozolu pamatskola; 
 7.1.9 J.Cimzes Valkas Mūzikas skola; 
 7.1.10 Valkas Mākslas skola; 
 7.1.11 Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola; 
7.1.12 Valkas novada Bērnu un jauniešu interešu centrs „Mice”;” 
 

2. Izteikt 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„7.3. Kārķu tautas nams”. 

 
3. Izteikt 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„7.6. Mierkalna tautas nams”. 
 



4. Izteikt 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14. un 7.15. apakšpunktus šādā redakcijā: 
„7.7. Valkas novada Centrālā bibliotēka; 
7.8. Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka; 
7.9. Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēka; 
7.10. Valkas novada Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēka; 
7.11. Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka; 
7.12. Valkas novada Kārķu pagasta bibliotēka; 
7.13. Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēka; 
7.14. Valkas novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēka; 
7.15. Valkas novada Vijciema pagasta bibliotēka;” 
 

5. Svītrot 31.punktā vārdus „bet ne ātrāk kā 18 dienas pirms kārtējās domes sēdes”. 
6. Aizstāt 89. un 90.punktā vārdus un skaitli „Semināra ielā 9” ar vārdiem un skaitli „Beverīnas ielā 3”. 
7. Aizstāt 92.punktā skaitli „29” ar skaitli „9”. 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                    V.A.Krauklis 

 
 

24.§. 
Par Valkas novada domes Attīstības lietu komitejas locekļa ievēlēšanu 

_______________________________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
    Deputāts V.Rogainis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
     2013.gada 20.jūnija Valkas novada domes  sēdē tika izveidota Attīstības lietu komiteja 7 locekļu sastāvā 
(protokols Nr.9, 1.§) un 2013.gada 25.jūlija novada domes sēdē ievēlēti Attīstības lietu komitejas locekļi 
(protokols Nr.15, 12.§). 
    2014.gada 31.jūlija Valkas novada domes sēdē tika izbeigtas deputāta  Ernesta Lībieša pilnvaras (protokols 
Nr.11, 37.§). Līdz ar to Attīstības lietu komitejā ir vakanta viena komitejas locekļa vieta (iepriekš bija Ernests 
Lībietis). 
    Valkas novada vēlēšanu komisijas 2014.gada 1.augusta sēdē (protokols Nr.3) Ernesta Lībieša vietā par  
Valkas novada domes deputātu tika apstiprināts Valdis Rogainis. 
    V.Rogainis devis savu piekrišanu darboties Attīstības lietu komitejā. 
     Likuma „Par pašvaldībām” 55.panta 1.daļa nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz vienas domes 
komitejas loceklim. 

     Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.pantu, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Attīstības lietu komitejā ievēlēt deputātu Valdi Rogaini. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

25.§ 
Par Valkas novada domes Sociālo lietu komitejas locekļa ievēlēšanu 

_______________________________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
    Deputāts V.Rogainis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
    2013.gada 31.janvāra Valkas novada domes  sēdē tika apstiprināta Sociālo lietu komiteja 7 locekļu sastāvā 
(protokols Nr.1,16.§) un 2013.gada 25.jūlija novada domes sēdē ievēlēti Sociālo lietu komitejas locekļi 
(protokols Nr.15,12.§). 

2014.gada 31.jūlija Valkas novada domes sēdē tika izbeigtas deputāta  Ernesta Lībieša pilnvaras (protokols 
Nr.11,37.§). Līdz ar to Sociālo lietu komitejā ir vakanta viena komitejas locekļa vieta (iepriekš bija Ernests 
Lībietis). 

Valkas novada vēlēšanu komisijas 2014.gada 1.augusta sēdē (protokols Nr.3) Ernesta Lībieša vietā par  
Valkas novada domes deputātu tika apstiprināts Valdis Rogainis. 

V.Rogainis devis savu piekrišanu darboties Sociālo lietu komitejā. 
    Likuma „Par pašvaldībām” 55.panta 1.daļa nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz vienas domes 
komitejas loceklim. 

    Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 



 
1. Sociālo lietu komitejā ievēlēt deputātu Valdi Rogaini. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 

26.§ 
Par izmaiņām Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas sastāvā 

_______________________________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
Deputāts V.Rogainis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Pamatojoties uz to, ka Ernests Lībietis ir nolicis Valkas novada domes deputāta mandātu un ir izteicis 

vēlēšanos pārtraukt darbu Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijā ir priekšlikums atcelt E.Lībieti no 
komisijas priekšsēdētāja amata un iecelt par Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētāju 
Valdi Rogaini. 

Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta un 61.panta 1.daļas, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbrīvot no Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētāja amata Ernestu Lībieti ar 

2014.gada 29.augustu. 
2. Ievēlēt par Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētāju Valdi Rogaini, Valkas novada 

domes deputātu. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

27.§ 
Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 

_____________________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
Deputāts V.Rogainis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Pamatojoties uz to, ka Ernests Lībietis ir nolicis Valkas novada domes deputāta mandātu un ir izteicis 

vēlēšanos pārtraukt darbu Dzīvokļu komisijā ir priekšlikums atcelt E.Lībieti no komisijas priekšsēdētāja amata 
un iecelt par Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Valdi Rogaini. 

Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta un 61.panta 1.daļas, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbrīvot no Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amata Ernestu Lībieti ar 2014.gada 29.augustu. 
2. Ievēlēt par Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Valdi Rogaini, Valkas novada domes deputātu. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

28.§. 
Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Braslavu (Baltkrievija) un Novodevjatkino (Krievija) 

________________________________________________________________________ 
(V.Zariņš, A.Sjademe) 

 
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis un deputāte U.Ozoliņa lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par 

to nepiedalās. 
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2014.gada 26.augusta 

iesniegumu ar lūgumu komandēt uz Braslavu Baltkrievijā un Novodevjatkino Krievijā. 
 Valgas apriņķa savienība 2014.gada 24.-26.septembrī viesosies Baltkrievijā, Braslavas apkaimē un aicina 

pievienoties arī Valkas novada domes pārstāvjus. Valkas novada dome un Valgas apriņķis  tradicionāli reizi 
gadā rīko kopēju pieredzes apmaiņas braucienu.  
      Laikā no 2014.gada 8.septembra līdz 10.septembrim Igaunijas – Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības 
programmas projekta "Be good at sport through three countries", Nr. ELRII -227 („Esi aktīvs sportā visās 
trijās valstīs”) ietvaros domes priekšsēdētājs aicināts apmeklēt Novodevjatkino Krievijā.                        
Komandējuma mērķis – pārstāvēt domi projekta noslēguma konferencē.  

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 27.punkta un 2010.gada 12.oktobra MK Noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 



komandējumiem saistīti izdevumi”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (A.Simulis, V.Rogainis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Novodevjatkino Krievijā no 
2014.gada 8.septembra līdz 10.septembrim (ieskaitot). 

2. Apmaksāt dienas naudu par lēmuma 1.punktā minētajām 3 komandējuma dienām. 
3. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Braslavu Baltkrievijā no 

2014.gada 24.septembra līdz 26.septembrim (ieskaitot). 
4. Apmaksāt dienas naudu par lēmuma 3.punktā minētajām 3 komandējuma dienām. 
5.  Domes priekšsēdētāja Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt komandējuma atskaiti 

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

 
29.§ 

Par kārtējo domes sēdi septembra mēnesī 
_______________________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 

Domes priekšsēdētājs informē deputātus, ka Valgas apriņķa savienība 2014.gada 24.-26.septembrī 
viesosies Baltkrievijā, Braslavas apkaimē un aicina pievienoties arī Valkas novada domes pārstāvjus. Tā kā 
Valkas novada dome un Valgas apriņķis jau tradicionāli reizi gadā rīko kopēju pieredzes apmaiņas braucienu, 
tad braucienā ir plānots piedalīties arī Valkas novada domes pārstāvjiem. Tā kā saskaņā ar Valkas novada 
domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” 57.punktu kārtējā 
domes sēde notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.10:00, tad nākamā kārtējā  domes sēde ir paredzēta 
25.septembrī. Tā kā domes sēde sakrīt ar pieredzes apmaiņas braucienu, tad ir ierosinājums pārcelt domes 
sēdi uz 2014.gada 23.septembri. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 27.pantu, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS – 
1.deputāts (A.Sjademe), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Noteikt Valkas novada domes kārtējo domes sēdi 2014.gada 23.septembrī, plkst.10.00, Valkas novada 
domē, Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā. 

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

 
 

 


