
Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas 
aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

                                             
LATVIJAS  REPUBLIKA 

VV  AA  LL  KK  AA  SS      NN  OO  VV  AA  DD  AA      DD  OO  MM  EE  
Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB banka” Valkas filiāle   kods UNLALV2X 

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads,  LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493,  E-pasts: novads@valka.lv 
 

 

 
 

2014.gada 27.janvārī                                                          Protokols Nr.1  
 
Sēde sasaukta pulksten 10:00 
 
 
Darba kārtība: 
 
1. Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „***”. 
2. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu individuālajam uzņēmumam „***”. 
3. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances. 
4. Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. 
5. Par atļauju pieņemt un pārdot Valkas novadpētniecības muzejā dažāda veida ar novada kultūrvēsturisko 

mantojumu un simboliku saistītus informatīvos materiālus un preces (suvenīrus). 
6. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu. 
7. Par noteikumu  Nr.1„Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu cenas aprēķināšanas metodika Valkas 

novada Valkas pilsētā” apstiprināšanu. 
8. Noteikumu Nr.2 „Vasaras sezonā un apkures sezonā viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai 

dzīvojamās mājas siltummainī patērētās siltumenerģijas maksas aprēķināšanas noteikumi Valkas novada 
Valkas pilsētā” apstiprināšana. 

9. Noteikumu Nr.3 „Valkas novada domes īpašumā vai valdījumā Valkas pilsētā esošās daudzdzīvokļu  
dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi” apstiprināšanu. 

10. Noteikumu Nr.4 „Valkas novada, Valkas pilsētā, Rīgas 16 dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas 
sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi” apstiprināšanu. 

11. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ***. 
12. Par dzīvojamās mājas Varoņu ielā 39A tehnisko stāvokli. 
13. Par Komisijas koku ciršanai ārpus meža izveidošanu. 
14. Saistošo noteikumu Nr.2 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšana. 
15. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2014.gada 

1.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam. 
16. Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu izglītojamajiem 2014.gadā. 
17. Par finansiālu atbalstu. 
18. Saistošo noteikumu Nr.3 „Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem” apstiprināšana. 
19. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu. 
20. Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra nolikumā Nr.12 "Valkas novada 

pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums". 
21. Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu.  
22. Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai. 
23. Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada 

pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta. 
24. Par dabas resursu nodokļa izlietošanu. 
25. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2014.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem. 
26. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Valkas Namsaimnieks". 
27. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvēta zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „***” 

atsavināšanai. 
28. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „***” atsavināšanu. 
29. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „***” atsavināšanu. 



30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „***”***, Stepi, Zvārtavas pagastā, Valkas novadā atsavināšanas 
noteikumiem. 

31. Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Ērģemē, ***. 
32. Par zemes gabala Zvārtavas pagastā „***” atsavināšanu. 
33. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana. 
34. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***. 
35. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***. 
36. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***. 
37. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, ***. 
38.  Par saistošo noteikumu Nr.5 „Valkas novada domes 2014.gada pamatbudžets” apstiprināšanu. 
39.  Par saistošo noteikumu Nr.6 „Valkas novada domes 2014.gada speciālais budžets” apstiprināšanu. 
40. Par pienākumu pieņemt administratīvo aktu. 
41. Kārķu pamatskolas nolikuma apstiprināšana. 
42. Ozolu pamatskolas nolikuma apstiprināšana. 
   

1.§ 
Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „***”  
_______________________________________________ 

(I.Meļķis) 
 

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „***”, reģistrācijas Nr. ***, juridiskā adrese: ***, Valka, 
iesniegumu par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 22, Valka (kopējā platība 109,5 m2 t.sk. telpas pamatdarbībai 
73,2 m2, palīgtelpas 36,3 m2, nomas maksa EUR 2,56 (LVL 1,80) par vienu kvadrātmetru mēnesī par 
pamatdarbības telpām (bez PVN), EUR 1,42 (LVL 1,00) par vienu kvadrātmetru mēnesī par palīgtelpām (bez 
PVN)) nomas maksas samazināšanu sakarā ar logu nomaiņu nomātās telpās Rīgas ielā 22, Valkā, ņemot 
vērā Finanšu komitejas 2014.gada 13.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 1.§), Saimniecisko lietu 
komitejas 2014.gada 9.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Piemērot atlaidi 75% apmērā no nomas maksas mēnesī līdz tiek segts Nomnieka veiktais ieguldījums LVL 

604,01 (seši simti četri lati un 1 santīms) vai EUR 859,43 (astoņi simti piecdesmit deviņi eiro un 43 centi) 
apmērā par logu nomaiņu nomātās telpās Rīgas ielā 22, Valkā.  

2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas 
līgumā ar SIA  „***”  un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai. 

3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivo Meļķis. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

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

 
2.§ 

Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 individuālam uzņēmumam „***”  

_______________________________________________ 
(I.Meļķis) 

 
Izskatot individuālā uzņēmuma „***”, reģistrācijas Nr. ***, juridiskā adrese: *** iela ***, Valka, iesniegumu 

par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu nomātām telpām Rīgas ielā 24, Valkā, ņemot 
vērā Finanšu komitejas 2014.gada 13.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 2.§) un vadoties no Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Pagarināt ar individuālo uzņēmumu „***” noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 (kopējā 

platība 52,0 m2 t.sk. telpas pamatdarbībai 47,3 m2, palīgtelpas 4,7 m2) nomas līguma termiņu līdz 
2014.gada 31.decembrim (ieskaitot). 

2. Saglabāt neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 nomas maksu esošajā līmenī: 
2.1. EUR 0,71 (LVL 0,50) par vienu kvadrātmetru mēnesī par pamatdarbības telpām (bez PVN); 
2.2. EUR 0,50 (LVL 0,35) par vienu kvadrātmetru mēnesī par palīgtelpām (bez PVN). 

3. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas 
nomas līgumā ar individuālo uzņēmumu „***”  un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai. 

4. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivo Meļķis. 



5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā 
rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201. 

 
3.§ 

Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances 
_______________________________________________ 

(I.Grandava) 
 

Dome izskata SIA „Valkas Namsaimnieks” 2014.gada 6.janvāra un 9.janvāra iesniegumus „Par 
pašvaldības dzīvojamo māju mirušo īrnieku komunālo maksājumu parādiem”. SIA „Valkas Namsaimnieks” 
lūdz izskatīt jautājumu par pašvaldības dzīvojamo māju mirušo īrnieku komunālo maksājumu parādiem, kas 
radušies līdz 2009.gada 1.aprīlim. Izvērtējot parādus konstatēts, ka to piedziņa nav iespējama, tāpēc 
nepieciešams attiecīgos parādus izslēgt no bilances. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 13.janvāra sēdes lēmumu            
(protokols Nr.1., 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Izslēgt no bilances sekojošus debitoru parādus: 

1.1. ***, *** iela ***  - LVL 59.23; 
1.2. ***, *** iela ***  - LVL 150.36; 
1.3. ***, *** iela ***  - LVL 7.32; 
1.4. ***, *** iela ***  - LVL 513.35; 
1.5. ***, *** iela ***  - LVL 13.04; 
1.6. ***, *** iela ***  - LVL 412.81. 
                     KOPĀ  - LVL 1156.11  

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

 
4.§ 

Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 
_______________________________________________ 

(G.Dubrovska) 
 
   Dome izskata Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktores Gintas Dubrovskas sagatavotos Valkas 

novada Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 13.janvāra sēdes lēmumu             

(protokols Nr.1, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta 
a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt Valkas novada Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus (pielikumā). 
2. Atcelt Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra sēdes lēmuma (protokols Nr.9, 35.§) 4.punktu. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktors. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
Pielikums 

Valkas novada domes  
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.1,4.§) 
 

Valkas novada Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumi 

 
Nr. 
p. 
k. 

Pakalpojuma 
veids 

Mērvienība Pakalpojuma 
cena (latos) 

bez PVN 

Pakalpoju-
ma cena 
(latos) ar 

PVN 

Pakalpojuma 
cena EUR bez 

PVN 

Pakalpojuma 
cena EUR ar 

PVN 

1. Izdruka 
Melnbalta 

A4 lapa (teksts) 
A4 (attēls) 

0.04 
0.08 

0.05 
0.10 

0.06 
0.115 

0.07 
0.14 



 
 
 
 
 
Krāsaina 

A4 lapa no abām 
pusēm (teksts) 
A4 lapa no abām 
pusēm (attēls) 
 
A4 lapa (teksts). 
A4 lapa (attēls) 

 
0.07 

 
0.12 

 
0.26 
0.42 

 
0.08 

 
0.15 

 
0.31 
0.51 

 
0.09 

 
0.17 

 
0.36 
0.60 

 
0.11 

 
0.21 

 
0.44 
0.73 

2. Kopēšana 
Melnbalta 
 
 
 
 
 
Krāsaina 
 
 

A5 lapa 
A5 lapa no abām 
pusēm 
A4 lapa 
A4 lapa no abām 
pusēm 
A3 lapa  
A3 lapa no abām 
pusēm 
 
A5 lapa (teksts) 
A5 lapa (attēls) 
A4 lapa (teksts) 
A4 lapa (attēls) 

0.03 
 

0.04 
0.04 

 
0.07 
0.08 

 
0.12 

 
0.17 
0.26 
0.26 
0.42 

0.04 
 

0.05 
0.05 

 
0.08 
0.10 

 
0.15 

 
0.21 
0.31 
0.31 
0.51 

0.05 
 

0.06 
0.06 

 
0.09 

0.115 
 

0.17 
 

0.25 
0.36 
0.36 
0.60 

0.06 
 

0.07 
0.07 

 
0.11 
0.14 

 
0.21 

 
0.30 
0.44 
0.44 
0.73 

3. Attēla un 
teksta 
skenēšana 

A4 lapa 
0.12 0.14 0.165 0.20 

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

5.§ 
Par atļauju pieņemt un pārdot Valkas novadpētniecības muzejā dažāda veida ar novada 

kultūrvēsturisko mantojumu un simboliku saistītus informatīvos materiālus un preces (suvenīrus)  
___________________________________________________________________________________ 

(M.Cimdiņa) 
 
     Dome izskata iespēju, kādā veidā Valkas novadpētniecības muzejs varētu nodrošināt muzeja 

apmeklētājiem iespējas iegādāties dažāda veida ar novada kultūrvēsturisko mantojumu un simboliku saistītus 
informatīvos materiālus un  preces (suvenīrus). Suvenīru tirdzniecības mērķis – paplašināt kultūras tūrisma 
piedāvāto pakalpojumu klāstu. 

     Suvenīru piedāvājumu plānots veidot atšķirīgām mērķauditorijām un atbilstoši kvalitatīva  kultūras 
suvenīra kritērijiem – idejai, saturam, kvalitātei, pieejamībai. Suvenīru izstrādē var tikt izmantota muzeja 
kolekciju reproducēšana un atdarināšana. Valkas muzejā glabājas nacionālās bagātības, kas ir pelnījušas, lai 
ar tām lepotos, lai aicinātu tās aplūkot un izzināt. 

    Ierīkojot muzejā informatīvo materiālu un suvenīru tirdzniecības vietu būtu iespējams nodrošināt 
2009.gada 29.oktobra Valkas novadpētniecības muzeja NOLIKUMA 13.5.apakšpunkta „Veikt izdevējdarbību” 
un 13.6.apakšpunkta „Nodarboties ar Muzeja profilam atbilstošu suvenīru tirdzniecību” izpildi. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 13.janvāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.1, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 10.punkta, 
21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atļaut pieņemt un pārdot Valkas novadpētniecības muzejā dažāda veida ar novada kultūrvēsturisko 

mantojumu un simboliku saistītus informatīvos materiālus un preces (suvenīrus) ar mērķi – paplašināt 
kultūras tūrisma piedāvāto pakalpojumu klāstu (Piecenojuma aprēķins pielikumā). 

2. Noteikt pārdošanā pieņemtajām precēm (suvenīriem) 15% piecenojumu kā kompensāciju par pašvaldības 
resursu izmantošanu. Aprēķinot pārdošanas cenu piemērot pievienotās vērtības nodokļa likmi atbilstoši 
Pievienotās vērtības nodokļa likumam. 

3. Nodrošināt pārdošanai pieņemtām precēm pārdošanas cenas aprēķinu un izvietošanu, kā arī veikt 
pārdošanai pieņemto preču (suvenīru) uzskaiti. 

4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novadpētniecības muzeja direktors. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 



 
Pielikums  

Valkas novada domes 
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.1,5.§) 
 
 

Tirdzniecības piecenojuma aprēķins, pieņemot Valkas novadpētniecības muzejā pārdošanai  
dažāda veida ar novada kultūrvēsturisko mantojumu un simboliku saistītus informatīvos materiālus 

un preces (suvenīrus) 
 
 

1. Suvenīru pārdošanas apjoms – 1000 EUR  gadā  

2.  Tirdzniecības izmaksas: 

2.1. Muzeja uzraugs: 

2.1.1. Darba alga - 320,15,00 EUR x 12 mēn.=3841,80 EUR x 2 %* =76,85 EUR 

2.1.2. Darba devēja soc.nodoklis – 96,05 EUR x 23,59%= 18,13 EUR 

2.2. Izdevumi apkurei -  130,09 EUR/vid.mēn x 7=910,63 EUR x 1,5%* =13,66 EUR 

2.3. Elektroenerģija – 83,27 EUR/ vid.mēn.  x12 mēn. = 999,24 EUR x  2%*= 19,98 EUR 

2.4. Kancelejas preces, inventārs, saimniecības preces - 156,52 EUR/vid.mēn x 12 mēn.=1878,24 EUR  x 

0,5 %*= 9,39 EUR  

2.5. Apsardze – 71,14 EUR/vid.mēn. x 12=853,68 x 1%*= 8,54 EUR 

    Kopā gadā  - 146,55 EUR  

3. Uzcenojuma apmērs – 146,55 EUR  :1000 EUR  x100 = 14,66% ~ 15 % 

 
*preču (suvenīru) pārdošanas īpatsvars 

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

6.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.1„Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos 

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

(V.Zariņš, A.Sjademe, V.A.Krauklis, A.Simulis) 
 
  Valkas novada dome 2013.gada 31.oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.32 „Grozījumi Valkas novada 

domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi””, 
ar kuriem izdarīja izmaiņas saistošo noteikumu 7.2. un 7.3.punktos, pārrēķinot noteikumos noteiktās soda 
naudas no latiem uz euro. 

   2013.gada 3.decembrī Valkas novada dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas 2013.gada 2.decembra atzinumu Nr.18-1e/11748, kurā norādīts, ka Saeima 2013.gada 15.oktobrī ir 
izsludinājusi grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
Minēto grozījumu 26.panta trešā daļa noteic, ka pašvaldību domes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros 
par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus fiziskajām personām līdz 350 euro, bet juridiskajām personām – 
līdz tūkstoš četrsimt euro. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 13.janvāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.1, 6.§.) un vadoties no Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 
12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi””. 
2. Atcelt Valkas novada domes 2013.gada 31.oktobra sēdes lēmuma „Par tehniskajiem grozījumiem 

saistošajos noteikumos sakarā ar pielāgošanu euro” (protokols Nr.20, 10.§) 11.punktu.  
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 



7.§ 
Par noteikumu Nr. 1„Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu cenas aprēķināšanas metodika  

Valkas novada Valkas pilsētā” apstiprināšanu  
__________________________________________________________________________ 

(G.Spiridonova) 
 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2014.gada 13.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 7.§), 
Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada 9.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 6.§) un vadoties no Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 14.punkta d)apakšpunkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Siltumenerģijas pakalpojumu cenas aprēķināšanas metodika Valkas novada 

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

 
 

N O T E I K U M I 
 

2014.gada 27.janvārī                                                                                                                      Nr.1 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2014.gada 27.janvāra sēdes  lēmumu 
(protokols Nr.1,7.§ ) 

 
 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu cenas aprēķināšanas metodika Valkas novada  
Valkas pilsētā 

 
 

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

41.panta 1.daļas 2.punktu 
 
 

1. Siltumapgādes pakalpojumu cenu Valkas novada Valkas pilsētā aprēķina pamatojoties uz Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 „Siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.  

2. Metodika nosaka kārtību, kādā pašvaldība aprēķina cenu šādiem siltumenerģijas apgādes  
pakalpojumiem: siltumenerģijas ražošanai, siltumenerģijas pārvadei un sadalei un siltumenerģijas 
tirdzniecībai.  

3. Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma cenu apstiprina Valkas novada dome. 
4. Siltumapgādes cenas projektu aprēķina balstoties uz izmaksām apkures periodā  no tekošā gada 

1.oktobra līdz nākošā gada 30.septembrim. 
5. Cenas veids - viendaļīgā siltumenerģijas cena. 
6. Valkas pilsētā cenu projektu aprēķina atsevišķi katram siltumenerģijas apgādes pakalpojumam- 

siltumenerģijas ražošanai, pārvadei un tirdzniecībai. 
7. Cenas projektā neiekļauj no valsts, ārvalsts, Eiropas Savienības institūciju finanšu atbalstu (finanšu 

palīdzību), par attiecīgu summu samazinot pamatlīdzekļu nolietojumu. 
8. Aprēķinot nolietojumu pamatlīdzekļiem, kas finansēti no valsts, ārvalsts, Eiropas Savienības institūciju 

saņemtā finanšu atbalsta, pamatlīdzekļu vērtību samazina par attiecīgā finanšu atbalsta vērtību, kas 
norādīta domes bilances postenī „Nākamo periodu ieņēmumi” un noteikta atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajai kārtībai, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, ārvalstu, Eiropas Savienības institūciju 
finansiālais atbalsts, ziedojumi un dāvinājumi naudā. 

9. Siltumenerģijas cenas izmaiņas siltumapgādes nodaļa var iesniegt, ja par 10% mainās cenas  aprēķinam 
izmantotie prognozētie apjoma rādītāji vai par 5% mainās cenas aprēķinā iekļautās kopējās izmaksas. 

10.  Siltumenerģijas bilanci un kurināmā patēriņu aprēķina saskaņā ar tabulu „Siltumenerģijas daudzums un    
kurināmā patēriņš”.  

       1.tabula 
Siltumenerģijas daudzums un kurināmā patēriņš 

 
Nr.p.k.  Mērvienība Apzīmējums, formula 

10.1               Uzstādītā siltuma jauda MW QJuzst 

10.2 Kopējā pieprasītā siltuma jauda MW QJpiepr 



10.3 Lietotājiem nodotais siltumenerģijas daudzums MWh Qpiepr 

10.4 Pārvades un sadales zudumi MWh Qzud 

10.5 Iepirktā siltumenerģija MWh Qiep 

10.6 Siltumtīklos nodotā siltumenerģija MWh Qneto = Qpiepr + Qzud 

10.7 No katlu mājas nodotais siltumenerģijas daudzums MWh Qk.m.=Qneto - Qiep 

10.8 Katlu mājas siltuma pašpatēriņš MWh Qpašp 

10.9 Saražotais siltumenerģijas daudzums MWh Qbruto = Qk.m.+Qpašp 

10.10 Pārvades un sadales zudumi %  Qzud%=Qzud/Qneto x 100 

10.11 Uzstādītās jaudas izmantošanas stundu skaits stundas/gadā H = Qbruto/QJuzst 

10.12 Siltumenerģijas ražošanas lietderības koeficients % LK 

 
11. Kurināmā patēriņš naturālās vienībās un kurināmā aprēķinam piemērotās cenas jāparāda  atsevišķā 

aprēķinā.     
12. Atsevišķu  1.tabulas rindu skaidrojumi: 

12.1. tabulas rinda 10.3. - siltumenerģijas patēriņu nosaka, izmantojot faktiskos stacionāru siltuma 
skaitītāju mērījumu rādītājus siltuma avotā , ņemot vērā energoefektivitātes pārmaiņas un jaunus 
pieslēgumus centralizētajai siltumapgādes sistēmai;  

12.2. tabulas rinda 10.4. - prognozējamos siltuma zudumus nosaka, izmantojot faktiskos aprēķinus pēc 
siltuma skaitītāju mērījumu rādītājiem avota izvadā un ēku ievados un ņemot vērā ergoefektivitātes 
pārmaiņas; 

12.3. tabulas rinda 10.7. - no katlu mājas nodotās siltumenerģijas daudzumu nosaka uz siltumenerģijas 
ražotāja piederības robežas; 

13. Cenas projektu siltumenerģijas ražošanai aprēķina saskaņā ar 2.tabulu, klāt pievienojot iekļauto  izmaksu 
pamatojošos dokumentus. 

 
2.tabula  

Siltumenerģijas ražošanas cena 
 
 

Nr.p.k.  Mērvienība Apzīmējums, apr.izteiksme 

 Mainīgās izmaksas   

13.1 Kurināmā izmaksas EUR IK 

13.2 Dabas resursu nodoklis EUR NDR 

13.3 Emisijas kvotu izmaksas EUR IKV  

13.4 Elektroenerģijas izmaksas EUR IEL1 

13.5 Ūdens un ķimikāliju izmaksas EUR IŪ 

13.6 Iepirktās siltumenerģijas izmaksas, ja siltumenerģija tiek 
iepirkta pēc viendaļīgās cenas 

EUR IIEP  

13.7 Pārējās mainīgās izmaksas EUR PM1 

13.8 Mainīgās izmaksas kopā EUR IM1=IK+NDR+IKV+ 
   +IEL1+IŪ+IIEP+PM1  
 Pastāvīgās izmaksas   

13.9 Darba samaksa ar sociālo nodokli EUR Idarbs1 

13.10 Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas EUR Irem1 

13.11 Pamatlīdzekļu nolietojums EUR NOL1 

13.12 Apdrošināšana EUR Iapdr1 

13.13 Procentu maksājumi EUR Kproc1 

13.14 Pārējās izmaksas EUR Ipp1 

13.15 Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopā EUR IRp=Idarbs1+Irem1+ 
   +NOL1+Iapdr1+Kproc1+Ipp1 
 Pastāvīgās izmaksas kopā EUR IP1 = IRp  

13.16 Ražošanas izmaksas kopā EUR IR=IM1 + IP1 

13.17 Ražošanas cena viendaļīgās cenas gadījumā EUR /MWh T1 =IR x 1000 / Qneto 



 
 
14. Atsevišķu 2.tabulas rindu skaidrojumi: 
       14.1. tabulas rinda 13.2. - aprēķina saskaņā ar likumu „Par dabas resursu nodokli”; 
       14.2. tabulas rinda 13.4. - ietver pirktās elektroenerģijas izmaksas siltumenerģijas ražošanai; 
       14.3.tabulas rinda 13.13. - kredīta procentu maksājumu grafiku un līguma pamatojošos dokumentus; 
       14.4.tabulas rinda 13.14. - atspoguļo pārējās 2.tabulā neminētās izmaksas. 
15. Cenas projektu Siltumenerģijas pārvades un sadales zudumu izmaksas aprēķina saskaņā ar 3.tabulu. 

 
 

3.tabula 
Siltumenerģijas pārvades un sadales zudumu izmaksas 

 
Nr.p.k.  Mērvienība Apzīmējums, 

apr.izteiksme 
 Mainīgās izmaksas   

15.1 Siltumenerģijas pārvades un sadales zudumu izmaksas EUR Izud = Qzud x T1/1000 

15.2 Ūdens, ķimikāliju izmaksas EUR IEL2 

15.3 Elektroenerģijas izmaksas EUR PM2 

15.4 Mainīgās izmaksas kopā EUR IM2=Izud+IEL2+PM2 

 Pastāvīgās izmaksas   

15.5 Darba samaksa ar sociālo nodokli EUR Idarbs2 

15.6 Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas EUR Irem2 

15.7. Pamatlīdzekļu nolietojums EUR NOL2 

15.8 Apdrošināšana EUR Iapdr2 

15.9 Procentu maksājumi  EUR Kproc2 

15.10 Pārējās izmaksas   EUR Ipp2 

15.11 Sadales pastāvīgās izmaksas kopā EUR ISp=Idarbs2+Irem2+NOL2
+ 

   +Iapdr2+Kproc2+Ipp2 
15.12 Pastāvīgās izmaksas kopā EUR IP2 = ISp  

15.13 Pārvades un sadales izmaksas kopā EUR IS=IM2 + IP2  

15.14 Pārvades un sadales cena viendaļīgas cenas gadījumā EUR/MWh T2 =IS x 1000 / Qpiepr 

 
16. Cenas projektu siltumenerģijas tirdzniecībai aprēķina saskaņā ar 4.tabulu, klāt pievienojot  

nepieciešamos aprēķinus.   
 

4.tabula 
Siltumenerģijas tirdzniecības cena 

 
Nr.p.k.  Mērvienība Apzīmējums, apr.izteiksme 

16.1 Mainīgās izmaksas tūkst. EUR IM3 

 Pastāvīgās izmaksas   

16.2 Darba samaksa ar sociālo nodokli EUR Idarbs3 

16.3 Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas EUR Irem3 

16.4 Pamatlīdzekļu nolietojums  EUR NOL3 

16.5 Procentu maksājumi EUR Kproc3 

16.6 Pārējās izmaksas EUR Ipp3 

16.7 Tirdzniecības pastāvīgās izmaksas kopā EUR ITp=Idarbs3+Irem3+NOL3+ 
   Kproc3+Ipp3 

16.8 Tirdzniecības izmaksas kopā EUR IT=IM3+ITp 
16.9 Tirdzniecības cena viendaļīgas cenas gadījumā EUR/MWh T3 = IT*1000/Qpiepr. 

 
 
17. Siltumenerģijas gala cenu aprēķina saskaņā ar 5.tabulu.          



5.tabula 
Siltumenerģijas gala cena 

 
Nr.p.k.  Mērvienība Apzīmējums, aprēķina izteiksme 

17.1 Kopējās izmaksas EUR I = IR + IS + IT - Izud 

17.2 Gala cena viendaļīgas cenas gadījumā EUR/MWh T = T1 + T2 + T3  

17.3 Pastāvīgās izmaksas uz siltumenerģijas vienību EUR/MWh IPv = (IP1+IP2+ITp/Qpiepr 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                                                    V.A. Krauklis 
 

8.§ 
Noteikumu Nr.2 „Vasaras sezonā un apkures sezonā viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai 
dzīvojamās mājas siltummainī patērētās siltumenerģijas maksas aprēķināšanas noteikumi Valkas 

novada Valkas pilsētā” apstiprināšana  
___________________________________________________________________________________ 

(G.Spiridonova) 
 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2014.gada 13.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 8.§), 
Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada 9.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 7.§) un vadoties no Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 14.punkta d)apakšpunkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt noteikumus Nr.2 „Vasaras sezonā un apkures sezonā viena kubikmetra aukstā ūdens 

uzsildīšanai dzīvojamās mājas siltummainī patērētās siltumenerģijas maksas aprēķināšanas noteikumi 
Valkas novada Valkas pilsētā” (pielikumā). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

 
N O T E I K U M I 

2014.gada 27.janvārī                                                                                                                      Nr.2 
 

  APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes  

2014.gada 27.janvāra sēdes  lēmumu  
(protokols Nr1,8.§)                              

 
Vasaras sezonā un apkures sezonā viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai dzīvojamās 

mājas siltummainī patērētās siltumenerģijas maksas aprēķināšanas noteikumi Valkas 
novada Valkas pilsētā 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

15.panta pirmās daļas 1.punktu un  
41.panta 1.daļas 2.punktu 

 
I Vasaras sezonā 

1.  viena kubikmetra  aukstā ūdens uzsildīšanai mājas siltummainī patērēto siltumenerģijas daudzumu karstā 
ūdens sagatavošanai vasaras sezonas norēķina periodā (mēnesis)aprēķina pēc formulas [1]: 

qk.ū.= (tk.ū – t a.ū. ) : (1000 * 0. 8598) * c * k1 = 0.04652 * k2 , kur           [1] 
    q k.ū. - viena kubikmetra  aukstā ūdens uzsildīšanai mājas siltummainī patērēto siltumenerģijas daudzums 
karstā ūdens sagatavošanai vasaras sezonas norēķina periodā (mēnesis), MWh/m3; 
    c – ūdens siltumietilpība, MWh/kg 
    k1 - koeficients, kas nosaka siltuma zudumus no siltummaiņa korpusa apkārtējā vidē,- 1,00; 
    k2 - koeficients, kas nosaka siltuma patēriņu cirkulācijai un siltumenerģijas zudumus karstā ūdens       
apgādes sistēmā aprēķina pēc formulas [2] :  
                                k2 = ((Q k.ū.vas.  : (V a.ū.vas. *  (55-15))* 103),                                     [2] 
    ta.ū. – ūdensvada ūdens temperatūra vasarā , 15°C 
    tk.ū  – apstiprināta karstā ūdens temperatūra, 55°C 
    Qk.ū.vas. –prognozētais  karstā ūdens sagatavošanai patērētās siltumenerģijas daudzums vasaras sezonas 
norēķina periodā, MWh,  



    V-  prognozētais aukstā ūdens apjoms karstā ūdens sagatavošanai siltummainī vasaras sezonas norēķina 
periodā, m3   

2. maksa  par viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju vasaras sezonas norēķina 
periodā  EUR/m 3aprēķina pēc formulas  [3]: 

                                                  m= qk.ū * T , kur                                                          [3]             
     m - maksa  par viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju vasaras sezonas      
norēķina periodā  EUR/m3  

T apstiprinātā siltumenerģijas cena, EUR/MWh, bez PVN, 
 qk.ū.vas. - viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai mājas siltummainī patērētais siltumenerģijas daudzums 
karstā ūdens sagatavošanai vasaras sezonas norēķina periodā, MWh/m3,  
m bez recirk - maksa  par viena m3 aukstā ūdens uzsildīšanai patērēto  siltumenerģiju vasaras sezonas 
norēķina periodā, EUR/m3 , mājās, kurās nav karstā ūdens cirkulācijas līnijas aprēķina pēc formulas [4]: 
    m bez recirk.  = T * qk.ū * 0.7                                                                                       [4]:  
    0.7 -koeficients, kas nosaka viena kubikmetra ūdensvada ūdens uzsildīšanai nepieciešamo siltumenerģijas 

daudzumu, ja dzīvojamā  mājā nav karstā ūdens cirkulācijas līnijas. Patērētājam nepieciešams izlietot par 30% 
vairāk ūdens.     

T apstiprinātā siltumenerģijas cena, EUR/MWh bez PVN, 
  
      Karstā ūdens cirkulācijai patērēto siltumenerģijas daudzumu un zudumus karstā ūdens pārvades tīklā 
aprēķina no mājas patērētas siltumenerģijas kopējā daudzuma, ko uzrāda kopējais siltumenerģijas skaitītājs 
vasaras sezonas norēķinu mēnesī, atrēķinot karstā ūdens sagatavošanai patērēto siltumenerģijas daudzumu 
un sadalot to uz dzīvokļu skaitu mājā.            
 

II Apkures sezonā 

 3. Viena m3 aukstā ūdens uzsildīšanai mājas siltummainī patērētais siltumenerģijas daudzums karstā         
ūdens sagatavošanai apkures sezonas norēķina periodā ( mēnesis) aprēķina pēc formulas [5]: 

qk.ū.= (tk.ū – t a.ū. ) : (1000 *0.8598) * c * k1 * k2 = 
{(55 – 5 ):(1000 * 0.8598)} * 1.0 *1.0 = 0.05815 MWh/m3 * k2 , kur                    [5]: 

                c – ūdens siltumietilpība, c= 1.0 MWh/kg 
k1 - koeficients, kas nosaka siltuma zudumus no siltummaiņa korpusa apkārtējā vidē, 1.0 

0.8598 – koeficients gigakalorijas pārveidošanai megavatstundā. 
       k2 - koeficients, kas nosaka siltuma patēriņu cirkulācijai un siltumenerģijas zudumus karstā ūdens     
apgādes sistēmā aprēķina pēc formulas [6],kur 

 
k2=  ((Qk.ū.apk.:  (Va.ū. *(55-5))103                                                                    [6] 

       ta.ū. – ūdensvada ūdens temperatūra , 5°C 
       Qk.ū – prognozētais siltumenerģijas daudzums, kas tiks izlietots karstā ūdens sagatavošanai apkures 
sezonas norēķina periodā, MWh; 
       Va.ū. – karstā ūdens sagatavošanai prognozētais aukstā ūdens apjoms apkures sezonas norēķina 
periodā, m3; 
       tk.ū  – apstiprināta karstā ūdens temperatūra, 55°C 
 4. Maksa par viena m3 ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju apkures sezonas norēķina periodā, 

EUR/m3, aprēķina pēc formulas  [3]:                  
m= T * qk.ū. ,                                                                                                         [3] 

      T apstiprinātā siltumenerģijas cena, EUR/MWh bez PVN, 
      q k.ū. - viena kubikmetra  ūdensvada ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētais siltumenerģijas daudzums 
apkures sezonas norēķinu periodā, MWh/m3,  
5. Maksa  par viena m3 ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju apkures sezonas norēķina periodā, 

EUR/m3, mājās,kurās nav karstā ūdens cirkulācijas līnijas aprēķina pēc formulas  [4]:                  
                 m = T * qk.ū. * 0.7                                                                                                        [4] 
                 0.7 –  koeficients, kas nosaka viena kubikmetra ūdensvada ūdens uzsildīšanai nepieciešamo 
siltumenerģijas daudzumu, ja dzīvojamā mājā nav karstā ūdens cirkulācijas līnijas. Patērētājam nepieciešams 
izlietot par 30% vairāk ūdens.      
     
 6. Maksa par karstā ūdens sagatavošanai patērēto siltumenerģiju par katru īpašumā deklarēto vai dzīvojošo 

personu, ja dzīvoklī nav uzstādīti karstā ūdens patēriņa skaitītāji, bet mājas ievadā ir  uzstādīts karstā 
ūdens sagatavošanai siltummainī patērētā aukstā ūdens skaitītājs un karsto ūdeni  padod visu diennakti, 
norēķina periodā aprēķina kā starpību, ņemot vērā kopējā aukstā  ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu un 
patērēto karstā ūdens skaitītāju rādījumus dzīvokļos ar skaitītājiem, Maksimālais karstā ūdens patēriņš 
mēnesī, par ko tiek aprēķināta maksa vienai personai dzīvoklī bez karstā ūdens skaitītājiem - 4m3.     
                                   Vk.ūd.bez sk.= V a.ū. kop. – V k.ūd.ar skait.  

     Va.ūd.kop. -  karstā ūdens sagatavošanai patērētā aukstā ūdens kopējais apjoms dzīvojamā mājā 
norēķina periodā, m3 

     V k.ūd.ar skait. – kopējais karstā ūdens patēriņš ēkā dzīvokļos ar skaitītājiem, m3     



     Vk.ūd.pers.    -   karstā ūdens patēriņš uz vienu īpašumā deklarēto vai dzīvojošo personu, m3/cilv. 
      Vk.ūd.iedzīv. = Vk.ūd.bez sk. : n ; 
      n - deklarēto vai dzīvojošo personu skaits īpašumā (dzīvoklī) bez karstā ūdens skaitītājiem norēķina 

periodā ; 
7.   Maksa par karstā ūdens sagatavošanai patērēto siltumenerģiju vienai īpašumā deklarētai vai dzīvojošai 
personai norēķina periodā, EUR/cilv.;        
      Mk.ūd.iedzīv. = V k.ūd.iedzīv.* T * qk.ūd. 
      Mk.ūd iedzīv. - maksa par karstā ūdens sagatavošanai patērēto siltumenerģiju vienai īpašumā deklarētai vai 
dzīvojošai personai norēķina periodā, EUR/cilv.; 
     T –apstiprinātā siltumenerģijas cena, EUR/MWh bez PVN;  
      qk.ū.- viena m3 aukstā ūdens uzsildīšanai mājas siltummainī patērēto siltumenerģijas daudzumu karstā 
ūdens sagatavošanai apkures sezonas norēķina periodā, MWh/m3. 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                                   V.A.Krauklis 
 
 
 

9.§ 
Noteikumu Nr.3 „Valkas novada domes īpašumā vai valdījumā Valkas pilsētā esošās daudzdzīvokļu  

dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi” 
apstiprināšanu  

_____________________________________________________________________________ 
(G.Spiridonova) 

 
Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2014.gada 13.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 9.§), 

Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada 9.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 8.§) un vadoties no Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 14.punkta d)apakšpunkta 
un Ministru Kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt noteikumus Nr.3 „Valkas novada domes īpašumā vai valdījumā Valkas pilsētā esošās 

daudzdzīvokļu  dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi” 
(pielikumā).  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

 
N O T E I K U M I 

 
2014.gada 27.janvārī                                                                                                                      Nr.3 

 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2014.gada 27.janvāra sēdes  lēmumu 
(protokols Nr.1,9.§) 

 
 
 

Valkas novada domes īpašumā vai valdījumā Valkas pilsētā esošās daudzdzīvokļu  
dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

15.panta pirmās daļas 1.punktu un  
41.panta 1.daļas 2.punktu 

 
I Vispārīgie jautājumi 

 
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā: 

1.1. Valkas novada domes pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā Valkas pilsētā Valkas novada domes 
Siltumapgādes nodaļas piegādātās siltumenerģijas daudzumu esošai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 
(turpmāk – dzīvojamā māja) sadala pa patēriņa veidiem – apkurei un karstā ūdens apgādei; 

1.2. aprēķina maksu par siltumenerģijas patēriņa veidiem dzīvojamai mājai.  



2. Šie noteikumi ir saistoši SIA "Valkas Namsaimnieks", ar kuru Valkas novada dome ir noslēgusi līgumu par 
siltumenerģijas piegādi SIA "Valkas Namsaimnieks" apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām. 

3. Noteikumi piemērojami līdz brīdim, kamēr šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētie īpašnieki, likumā 
noteiktajā kārtībā izveido īpašnieku sabiedrību vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota 
persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu pārņem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības un dzīvokļu 
īpašnieki nav savstarpēji vienojušies par to, kā tiek noteikta katra īpašnieka apmaksājamā daļa par apkuri, 
karstā ūdens apgādi un karstā ūdens cirkulāciju un par šo pakalpojumu sniegšanas kārtību. 

4. SIA "Valkas Namsaimnieks": 
4.1. kopā ar Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas pārstāvi apkopo datus par mājai piegādāto 

siltumenerģiju un kopējo karstā ūdens patēriņu mājā norēķina periodā un iesniedz tos Valkas novada 
domei līdz katra mēneša pēdējai darba dienai;  

4.2. apkopo un iesniedz Valkas novada domei datus par siltumenerģijas patēriņa sadalījumu mājā starp 
patērētājiem atbilstoši piemērojamajai pievienotās vērtības nodokļa likmei; 

4.3. apkopo un izsniedz patērētājiem rēķinus par patērēto siltumenerģiju līdz katra mēneša 10.datumam; 
4.4. nodrošina ar siltumenerģijas piegādi un patēriņu dzīvojamā mājā saistīto datu saglabāšanu.  
4.5. sniedz rakstisku atbildi patērētājiem uz pieprasījumu par mājā uzstādīto skaitītāju rādījumiem, 

saskaņā ar kuriem katra norēķinu perioda beigās tiek noteikta maksa par saņemto pakalpojumu; 
5. Valkas novada dome pēc 4.1. un 4.2.punktā minēto datu apkopošanas veic piegādātās siltumenerģijas 

aprēķinu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai pa dzīvojamām mājām un nodod SIA "Valkas 
Namsaimnieks" līdz nākošā mēneša 5.datumam, lai veiktu samaksas aprēķinus apkurei un karstā ūdens 
sagatavošanai īpašumu (dzīvokļu) un nedzīvojamo telpu īpašniekiem un īrniekiem. 

6. Siltumenerģijas piegādes periods noteikts no 1.oktobra līdz nākošā gada 30.septembrim. Apkures sezonas 
sākumu un beigas nosaka ar Valkas novada domes izpilddirektora rīkojumu. 

7. Siltumenerģijas patēriņa norēķina periods (turpmāk – norēķina periods) ir viens mēnesis, ja līgumā nav 
noteikts citādi. 

8. Siltumenerģijas patēriņu mājā pēc sezonālā rakstura iedala: 
8.1. apkures sezonā – Siltumapgādes nodaļas piegādāto siltumenerģiju izmanto mājas centrālās apkures 

un karstā ūdens apgādes sistēmās (t.sk. karstā ūdens cirkulācija); 
8.2. vasaras sezonā – Siltumapgādes nodaļas piegādāto siltumenerģiju izmanto tikai mājas karstā ūdens 

apgādes sistēmā (t.sk. karstā ūdens cirkulācija).           
 

II Piegādātās siltumenerģijas sadalījums  
 

9. Norēķina periodā kopējais dzīvojamā mājā patērētais siltumenerģijas daudzums noteikts pēc mājas 
siltumievadā uzstādītā siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem.  

10. Norēķina periodā kopējā patērētā siltumenerģija sadalās sekojošos veidos:  
Q pat. = Q k.ūd. + Q apk., kur,   
Q pat. - siltumenerģijas skaitītāja norēķina periodā uzskaitītais siltumenerģijas daudzums, MWh; 
Q k.ūd - siltumenerģijas daudzums, kas patērēts aukstā ūdens uzsildīšanai mājas siltummezglā karstā 

ūdens sagatavošanai , MWh;  
a) vasaras sezonā: Q k.ūd. = Q k.ūd.(vas.sez); 
b) apkures sezonā: Q k.ūd. = Q k.ūd.(apk.sez.) ; 
Q apk. - siltumenerģijas daudzums, kas patērēts apkurei.  
Vasaras sezonā  Q apk. = 0,  MWh. 
 

 
III Karstā ūdens apgāde 

 
11. Valkas pilsētā dzīvojamās mājās ar karstā ūdens siltummaini nav uzstādīti atsevišķi skaitītāji 

siltumenerģijas uzskaitei karstā ūdens sagatavošanai. 
12. Vasaras sezonas norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai 

aprēķina pēc formulas  
Q k. ūd. (vas.sez.)  =  Q pieg., kur 
Q k.ū. (vas. sez) - patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanai vasaras sezonas norēķina 
periodā, MWh; 
Q pieg. - siltumapgādes nodaļas piegādātās siltumenerģijas kopējais daudzums vasaras sezonas norēķina 
periodā, MWh; 

      Patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai norēķina periodā vasaras sezonā 
aprēķina pēc formulas  

          Qk.ū (vas.sez) = q k.ū. (vas.sez) * V a.ū. kop. , kur,  
 
     Qk.ū.(vas.sez)  - patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanai vasaras sezonas norēķina 

periodā,  MWh; 
     q k.ū.(vas.sez)  -viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētās siltumenerģijas daudzums 
vasaras sezonas norēķina periodā, MWh/m3 ; 



     V a.ū kop. - karstā ūdens sagatavošanai siltummainī patērētā aukstā ūdens kopējais apjoms norēķina periodā 
saskaņā ar skaitītāja rādījumiem pirms siltummaiņa, m3; 
13. Karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai, dvieļu žāvētājos un no ūdens atdzišanas stāvvados un 

sadales sistēmā dzīvojamā mājā vasaras periodā maksājumu starpību par dzīvojamās mājas patērēto 
siltumenerģiju, kas rodas starp mājas siltumievadā uzstādītā siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem un pēc 
dzīvokļu karstā ūdens skaitītāja rādījumiem nosaka ar Valkas novada domes lēmumu un summas sadala 
proporcionāli dzīvokļu skaitam dzīvojamā mājā. 

14. Dzīvojamās mājās, kurās vannas istabas sildelementi tiek apsildīti no apkures sistēmas (Raiņa 12a,) 
maksa par siltumenerģijas zudumiem vasaras sezonā netiek aprēķināta. 

15. Dzīvojamās mājās, kurās nav karstā ūdens cirkulācijas līnijas (Raiņa 12a, Rīgas 5, Rīgas 6a, Tirgus 14, 
Varoņu 36, Varoņu 38, Varoņu 39a), aprēķinot maksu par siltumenerģijas daudzumu, kas patērēts aukstā 
ūdens uzsildīšanai mājas siltummezglā neatkarīgi no sezonas, tiek samazināts par 30%, lai dzīvoklī 
nodrošinātu karstā ūdens kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Patērētājiem nepieciešams izlietot 
par 30% vairāk ūdens. 

16. Apkures sezonas norēķina periodā dzīvojamā mājā ar karstā ūdens siltummaini bez atsevišķa 
siltumenerģijas skaitītāja apkures sistēmai, patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens 
sagatavošanai aprēķina pēc formulas   

     Qk.ū (apk.sez) = q k.ū. (apk.sez. * V a.ū. kop. , kur, 
Qk.ū.(apk.sez)  - patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanai apkures sezonas  norēķina 
periodā, MWh; 
q k.ū.(vas.sez)  -viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētās siltumenerģijas daudzums 
apkures sezonas norēķina periodā,  MWh/m3; 
V a.ū kop. - karstā ūdens sagatavošanai siltummainī patērētā aukstā ūdens kopējais apjoms norēķina 
periodā saskaņā ar skaitītāja rādījumiem pirms siltummaiņa,m3 ; 

17. Maksa par karstā ūdens sagatavošanai patērēto siltumenerģiju par katru īpašumā deklarēto vai dzīvojošo 
personu, ja dzīvoklī nav uzstādīti karstā ūdens patēriņa skaitītāji, bet mājas ievadā ir uzstādīts karstā 
ūdens sagatavošanai siltummainī patērētā aukstā ūdens skaitītājs un karsto ūdeni padod visu diennakti, 
norēķina periodā aprēķina kā starpību, ņemot vērā kopējā aukstā ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu un 
patērēto karstā ūdens skaitītāju rādījumus dzīvokļos ar skaitītājiem. Maksimālais karstā ūdens patēriņš 
mēnesī, par ko tiek aprēķināta maksa vienai personai dzīvoklī bez karstā ūdens skaitītājiem - 4m3. 
Dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem aprēķinātais karstā ūdens patēriņš nevar pārsniegt dzīvojamai mājai 
piegādātā aukstā ūdens apjomu karstā ūdens sagatavošanai siltummainī. 

18. Ja norēķina periodā patērētā karstā ūdens rādījums īpašumā (dzīvoklī) ar karstā ūdens patēriņa 
skaitītājiem pārsniedz dzīvojamās mājas ievadā uzstādītā karstā ūdens sagatavošanai siltummainī 
patērētā aukstā ūdens skaitītāja rādījumus, patērētās siltumenerģijas daudzuma karstā ūdens 
sagatavošanas aprēķinos iekļauj patērētā karstā ūdens rādījums dzīvokļos ar karstā ūdens patēriņa 
skaitītājiem. 

19. Ja apkures sezonas norēķinu periodā patērētāja iesniegtā un pēc karstā ūdens sagatavošanai siltummainī 
patērētā aukstā ūdens kopējā apjoma skaitītāja rādījumiem pirms siltummaiņa ir starpība, aprēķinātā 
patērētā siltumenerģijas starpība karstā ūdens sagatavošanai tiek iekļauta siltumenerģijas patēriņā 
apkurei. 

20. Apkures sezonas norēķinu periodā un vasaras sezonas norēķinu periodā maksu par viena kubikmetra 
aukstā ūdens uzsildīšanai patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai pēc iesniegtā 
aprēķina apstiprina ar Valkas novada domes lēmumu. 

 
IV Apkure 

 
21. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās nav uzstādīti atsevišķi siltumenerģijas skaitītāji apkures sistēmai. 
22. Siltumenerģijas daudzums, kas patērēts apkurei norēķina periodā aprēķina pēc formulas, 

Qapk. = Qpieg. - Qk.ū apk.sez., kur 
Qapk. - siltumenerģijas daudzums, kas patērēts apkurei norēķina periodā, MWh; 
Qk.ū.apk.saz. - patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanai apkures sezonas norēķina 
periodā, MWh; 
Qpieg. - siltumapgādes nodaļas piegādātais siltumenerģijas kopējais daudzums apkures sezonas norēķina 
periodā, MWh; 
Sapk. = Sdz. + Sīpi., kur 
Sapk. - kopējā apkurināmā platība īpašumos, atskaitot balkonu un lodžiju platību, m2; 
Sdz. - kopējā dzīvokļu platība, atskaitot balkonu un lodžiju platību, m2; 
Sīp.i - kopējā īpašumu platība, kas noteikta, ievērojot atbilstošos siltumenerģijas patēriņa paaugstināšanas 
koeficientus; 
qapk. = Qapk. / Sapk., kur 

     qapk. - viena apkurināmās platības kvadrātmetra apkurei  patērētās siltumenerģijas daudzums, MWh/m2; 
Qapk. - siltumenerģijas daudzums, kas patērēts apkurei norēķina periodā, MWh; 
Sapk. - kopējā platība, uz kuru attiecināma apkure,m2; 

23. Norēķina periodā maksu par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru aprēķina pēc formulas,  
      mapk. = qapk. *T, kur 
      mapk. - maksa par vienu kvadrātmetru apkurināmās platības, EUR/m2 bez PVN; 



      qapk. - viena kvadrātmetra platības apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums, MWh/m2; 
 T - siltumenerģijas cena, EUR/MWh bez PVN. 
 
 

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

10.§ 
Noteikumu Nr.4 „Valkas novada, Valkas pilsētā, Rīgas ielā 16 dzīvojamā mājā patērētās 

siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi” apstiprināšana  
___________________________________________________________________________ 

(G.Spiridonova, A.Sjademe) 
 

   Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2014.gada 13.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 10.§), 
Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada 9.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 9.§) un vadoties no Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 14.punkta d)apakšpunkta 
un Ministru Kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, 
deputātiem atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt noteikumus Nr.4 „Valkas novada, Valkas pilsētā, Rīgas ielā 16 dzīvojamā mājā patērētās 

siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi” (pielikumā).  
2. SIA „Valkas Namsaimnieks” piemērot lēmuma 1.punktā apstiprinātajos noteikumos noteikto kārtību 

dzīvojamās mājas Rīgas ielā 16 siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanā un informēt dzīvokļu  
īpašniekus mēneša laikā no minēto noteikumu spēkā stāšanās dienas.   

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

 
N O T E I K U M I 

2014.gada 27.janvārī                    
Nr.4 

 
APSTIPRINĀTI 

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

(protokols Nr.1,10.§) 
 

      Valkas novada, Valkas pilsētā Rīgas ielā 16 dzīvojamā mājā patērētās  
siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi   

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’  

15.panta  pirmās daļas 1.punktu un  
41.panta pirmās daļas  2.punktu 

 
I Vispārīgie jautājumi 

 
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā: 

1.1. Valkas novada, Valkas pilsētā, Rīgas iela 16 esošai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai (turpmāk–māja) 
Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas piegādātās siltumenerģijas daudzums tiek sadalīts pa 
patēriņa veidiem – apkure, karstā ūdens apgāde un karstā ūdens cirkulācija; 

1.2. aprēķina maksu par siltumenerģijas patēriņa veidiem dzīvojamai mājai. 
2. Šie noteikumi saistoši SIA "Valkas Namsaimnieks", ar kuru Valkas novada dome ir noslēgusi līgumu par 

siltumenerģijas piegādi SIA "Valkas Namsaimnieks" apsaimniekošanā esošajai daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai. 

3. SIA "Valkas Namsaimnieks": 
3.1. kopā ar Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas pārstāvi apkopo datus par mājai piegādāto 

siltumenerģiju pēc mājas siltumievadā uzstādītā kopējā siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem, par 
patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai siltummainī pēc atsevišķi uzstādītā 
skaitītāja rādījumiem un aukstā ūdens patēriņu karstā ūdens sagatavošanai pēc skaitītāja 
rādījumiem pirms siltummaiņa un iesniedz šos datus Valkas novada domei līdz katra mēneša pēdējai 
darba dienai; 

3.2.  apkopo un iesniedz Valkas novada domei sadalījumu par siltumenerģijas patēriņu mājā starp 
patērētājiem atbilstoši piemērojamajai pievienotās vērtības nodokļa likmei; 



3.3. apkopo un izsniedz patērētājiem rēķinus par patērēto siltumenerģiju līdz nākošā mēneša 
10.datumam; 

3.4. nodrošina ar siltumenerģijas piegādi un patēriņu mājā saistīto datu saglabāšanu. 
4. Valkas novada dome pēc 3.1. un 3.2.punktā minēto datu apkopošanas veic piegādātās siltumenerģijas 

aprēķinu apkurei, karstā ūdens sagatavošanai un karstā ūdens cirkulācijas sistēmā pa māju, un nodod 
apsaimniekotājam līdz nākošā mēneša 5.datumam, lai veiktu samaksas aprēķinus apkurei un karstā 
ūdens sagatavošanai dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašniekiem, īrniekiem un nomniekiem. 

5.  Siltumenerģijas patēriņa norēķina periods (turpmāk – norēķina periods) ir viens mēnesis, ja līgumā nav 
noteikts citādi. 

6. Siltumenerģijas patēriņu mājā pēc sezonālā rakstura iedala: 
6.1. apkures sezonā – Siltumapgādes nodaļas piegādāto siltumenerģiju izmanto mājas centrālās apkures 

un karstā ūdens apgādes sistēmās (t.sk. karstā ūdens cirkulācija); 
6.2. vasaras sezonā – Siltumapgādes nodaļas piegādāto siltumenerģiju izmanto tikai mājas karstā ūdens 

apgādes sistēmā (t.sk. karstā ūdens cirkulācija).              
 

II Piegādātās siltumenerģijas sadalījums 
 

7. Kopējais dzīvojamā mājā patērētais siltumenerģijas daudzums norēķina periodā noteikts pēc mājas 
siltumievadā uzstādītā siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem. 

8. Norēķina periodā siltumapgādes nodaļas piegādātās siltumenerģijas kopējais daudzums ir vienāds ar 
patērētās siltumenerģijas kopējo daudzumu. 

9. Norēķina periodā patērētās siltumenerģijas kopējo daudzumu aprēķina pēc formulas [1]: 
[1] 

Q pat. = Q cirk. + Q k.ūd. + Q apk., kur 
Q pat -  patērētās siltumenerģijas kopējais daudzums, MWh; 
Q cirk. – siltumenerģijas daudzums, kas patērēts karstā ūdens cirkulācijai sistēmā norēķina periodā; 
Q k.ūd. – siltumenerģijas daudzums, kas patērēts aukstā ūdens uzsildīšanai mājas siltummezglā,  
MWh:  
a) vasaras sezonā: Q k.ūd. = Q k.ūd.(vas.sez.) (saskaņā ar formulu [4]); 
b) apkures sezonā: Q k.ūd. = Q k.ūd.(apk.sez.) (saskaņā ar formulu [6] ; 
Q apk.– siltumenerģijas daudzums, kas patērēts apkurei; vasaras sezonā Q apk. = 0, MWh; 
 

III Karstā ūdens cirkulācija 
 

10. Norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens cirkulācijai aprēķina pēc formulas [2]:   
[2] 

Q cirk. = C x N , kur 
Q cirk. – patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens cirkulācijai, MWh; 
C - konstants lielums, kas norēķina periodā, neatkarīgi no sezonas, ir 0,1 MWh apmērā uz vienu 

īpašumu (dzīvokli). (Siltuma daudzums, ko mēnesī patērē vannas istabas sildelements ir 70* 24st. *30 dnn = 
50400 Wh vai 0.05 MWh. Tā kā siltuma zudumi vannas istabā no sildelementiem ir puse no zudumiem mājas 
karstā ūdens sistēmā, kas attiecināmi uz vienu īpašumu, tad kopējie uz vienu īpašumu attiecināmie karstā 
ūdens cirkulācijas zudumi mēnesī ir 0.05 MWh*2 = 0.1 MWh ) 

SIA „Valkas Namsaimnieks”, izvērtējot datus par mājā patērēto siltumenerģiju karstā ūdens 
sagatavošanai un piegādei, var noteikt zemāku vai augstāku lielumu un iesniegt apstiprināšanai novada 
domei. 

N - kopējais īpašumu skaits dzīvojamā mājā (dzīvokļu skaits);  
Maksu par karstā ūdens cirkulāciju vienam īpašumam (dzīvoklim) un nedzīvojamo telpu īpašniekiem, 

īrniekiem un nomniekiem dzīvojamā mājā aprēķina SIA „Valkas Namsaimnieks’’. 
 

11. Par karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas daudzumu patērētājs maksā arī gadījumos, ja:  
11.1. Īpašums (dzīvoklis) atslēgts no mājas kopējās karstā ūdens padeves sistēmas; 
11.2. patērētājs atrodas prombūtnē vai karstā ūdens patēriņš īpašumā norēķina periodā ir vienāds ar 
nulli. 

IV Karstā ūdens apgāde 
 

12. Mājā ir uzstādīts atsevišķs skaitītājs patērētās siltumenerģijas uzskaitei karstā ūdens sagatavošanai un 
pēc šī skaitītāja rādījumiem nosaka kopējo karstā ūdens sagatavošanai un piegādei patērēto 
siltumenerģijas daudzumu, MWh. 

13. Vasaras sezonas norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai 
aprēķina pēc formulas [4]:  

[4] 
Q k. ūd. (vas.sez.) = Q pieg. – Q cirk., kur 
Q k. ūd. (vas. sez.) – patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanai vasaras sezonas 

norēķina periodā, MWh; 
Q pieg. – siltumapgādes nodaļas piegādātās siltumenerģijas kopējais daudzums vasaras sezonas 

norēķina periodā, MWh; 



Q cirk.– siltumenerģijas daudzums karstā ūdens cirkulācijai norēķina periodā, MWh. 
 

14. Viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai patērētās siltumenerģijas daudzumu vasaras sezonas 
norēķina periodā aprēķina pēc formulas [5]; 

  qk.ūd.(vas.sez.)  = Qk.ū.(vas.sez) / Va.ū.kop., kur         [5]     
qk.ūd.(vas.sez.) - viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai patērētās siltumenerģijas daudzums vasaras sezonas 
norēķina periodā, MWh/m3 

Q k. ūd. (vas. sez.) - patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanai vasaras sezonas 
norēķina periodā, MWh; 
 
Va.ū.kop.  - karstā ūdens sagatavošanai siltummainī patērētā aukstā ūdens kopējais apjoms norēķina periodā 
saskaņā ar skaitītāja rādījumiem pirms siltummaiņa, m3; 
15. Apkures sezonas norēķina periodā mājā ar atsevišķu siltumenerģijas skaitītāju siltumenerģijas uzskaitei 

karstā ūdens sagatavošanai patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai aprēķina 
pēc formulas [6]: 

[6] 
Q k. ūd. (apk. sez.) = Q pieg k.ū. – Q cirk., kur 
Q k. ūd. (apk. sez.) – patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanai apkures sezonas 

norēķina periodā , MWh; 
Q pieg.k.ū.– siltumapgādes nodaļas piegādātais siltumenerģijas kopējais daudzums norēķina periodā, 

MWh; 
Q cirk.– patērētais siltumenerģijas daudzums karstā ūdens cirkulācijai norēķina periodā, MWh; 
 

16. Viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai mājas siltummainī patērēto siltumenerģijas daudzumu karstā 
ūdens sagatavošanai aprēķina saskaņā formulu [7]. 

 [7]     
qk.ūd.(apk..sez.) = Qk.ū.(apk..sez) / Va.ū.kop., kur 

 
qk.ūd.(apk..sez.) - viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai patērētās siltumenerģijas daudzums apkures 
sezonas norēķina periodā, MWh/m3; 
Q k. ūd. (apk.. sez.) - patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanai apkures sezonas norēķina 
periodā pēc siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem, MWh. 
 
17. Neapdzīvojamām telpām ir jābūt aprīkotām ar karstā ūdens patēriņa skaitītājiem. 
18. Ja dzīvoklī nav uzstādīts karstā ūdens skaitītājs vai tam ir beidzies verificēšanas termiņš, tad karstā 

ūdens patēriņa norma ir 4 m3 norēķina periodā par katru īpašumā (dzīvoklī) dzīvojošo personu. 
19. Ja dzīvokļu īpašnieku, īrnieku vai nomnieku iesniegtie karstā ūdens skaitītāju rādījumi un karstā ūdens 

sagatavošanai siltummainī patērētā aukstā ūdens kopējais apjoms atšķiras, tad SIA „Valkas 
Namsaimnieks” pēc formulas [5] un [7] aprēķinātās viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai mājas 
siltummainī patērētās siltumenerģijas daudzumu koriģē pēc formulas [8]: 

[8] 
q i. krģ. = q i x k3, kur 
q i. krģ. – koriģētais viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētās siltumenerģijas 
daudzums norēķina periodā, MWh/m3; 
q i – viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētās siltumenerģijas daudzums karstā 
ūdens sagatavošanai norēķina periodā, MWh/m3]; 
 a) vasaras sezonā q i = q k. ūd. (vas. sez.) (saskaņā ar formulu [5]); 
 b) apkures sezonā q i = q k. ūd. (apk. sez.) (saskaņā ar formulu [6]); 
k3 - koeficients, kuru aprēķina pēc formulas [9]: 
k3 = Va.ū.kop./ Vk.ūd.pat., kur                                                                               

            [9] 
Va. ūd. kop. – karstā ūdens sagatavošanai patērētā aukstā ūdens kopējais apjoms norēķina periodā saskaņā ar 
skaitītāja rādījumiem pirms siltummaiņa, m3 
Vk. ūd. patēr. - patērētā karstā ūdens kopējais apjoms norēķina periodā saskaņā ar īpašumu (dzīvokļu) īpašnieku 
īrnieku un nomnieku iesniegtajiem rādījumiem un aprēķiniem [m3]. 
20. Norēķina periodā maksu par karstā ūdens patēriņa kubikmetru aprēķina pēc formulas [10]: 

[10] 
m k. ūd. = q k. ūd. norēķ. x T, kur 
m k.  ūd.   – maksa par karstā ūdens patēriņa norēķina vienību (viens kubikmetrs), EUR/m3 bez PVN; 
q k. ūd. norēķ.    – viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētās siltumenerģijas daudzums 
karstā ūdens sagatavošanai, ko pielieto norēķina periodā ,MWh/m3; 
a) vasaras sezonā q k. ūd. norēķ. = q k. ūd. (vas. sez.) (saskaņā ar formulu [5]); 
b) apkures sezonā q k. ūd.norēķ. = q k. ūd. (apk. sez.) (saskaņā ar formulu [6]); 
c) ja koriģē saskaņā ar šo noteikumu 20.punktu, q k. ūd. norēķ. = q i.krģ.  

(saskaņā ar formulu [8]); 
T  - siltumenerģijas cena bez pievienotās vērtības nodokļa, EUR/MWh; 
 



V Apkure 
 
21. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā nav uzstādīts atsevišķs siltumenerģijas skaitītāji apkures sistēmai. 
22. Siltumenerģijas daudzumu, kas patērēts apkurei norēķina periodā aprēķina pēc formulas, 
           Qapk. = Qpieg. - Qk.ū apk.sez., kur  
Qapk. - siltumenerģijas daudzums, kas patērēts apkurei norēķina periodā, MWh; 
Qk.ū.apk.saz. - pēc uzstādītā patērētās siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem karstā ūdens sagatavošanai nosaka 
kopējo karstā ūdens sagatavošanai un piegādei patērēto siltumenerģijas daudzumu apkures sezonas 
norēķina periodā, MWh. 
Qpieg. - kopējais dzīvojamā mājā patērētais siltumenerģijas daudzums noteikts pēc mājas siltumievadā 
uzstādītā siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem norēķina periodā un ir vienāds ar siltumapgādes nodaļas 
piegādātās siltumenerģijas kopējo daudzumu apkures sezonas norēķina periodā, MWh; 

Sapk. = Sdz. + Sīpi., kur    
Sapk. - kopējā apkurināmā platība īpašumos, atskaitot balkonu un lodžiju platību, m2; 
Sdz. - kopējā dzīvokļu platība, atskaitot balkonu un lodžiju platību, m2; 
Sīp.i  -    kopējā īpašumu platība, kas noteikta, ievērojot atbilstošos siltumenerģijas patēriņa paaugstināšanas 
koeficientus; 

qapk. = Qapk. / Sapk., kur 
qapk. - viena apkurināmās platības  kvadrātmetra apkurei  patērētās siltumenerģijas daudzums, 
             MWh/m2;    
Qapk. - siltumenerģijas daudzums, kas patērēts apkurei norēķina periodā, MWh; 
 
Sapk. - kopējā platība, uz kuru attiecināma apkure, m2; 
23. Norēķina periodā maksu par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru aprēķina pēc formulas,  

 mapk. = qapk. *T, kur 
mapk. - maksa par vienu kvadrātmetru apkurināmās platības, EUR/m2 bez PVN; 
qapk. - viena kvadrātmetra platības apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums, MWh/m2; 
T - siltumenerģijas cena, EUR/MWh bez PVN.      
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                            V.A.Krauklis 
 
 

11.§ 
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

*** 
___________________________________________________________ 

( I.MEĻĶIS) 
 

Izskatot ***, dzīvo *** iela *** dz. ***, Valka, 2014.gada 6.janvāra iesniegumu par neapdzīvojamo telpu 
nomu Valkā, Rūjienas ielā 3E, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 9.decembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.9, 2.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Pagarināt ar *** 2009.gada 1.jūnijā noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E (kopējā platība 

27,4 m2, t.sk. telpas pamatdarbībai 20,3 m2, palīgtelpas 7,1 m2)  nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 
31.decembrim (ieskaitot). 

2. Saglabāt neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E nomas maksu esošajā līmenī: 
2.1. EUR 0,35 (LVL 0,25) par vienu kvadrātmetru mēnesī par pamatdarbības telpām (bez PVN); 
2.2. EUR 0,17 (LVL 0,12) par vienu kvadrātmetru mēnesī par palīgtelpām (bez PVN). 

3. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas 
nomas līgumā un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai. 

4. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivo Meļķis. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

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

 
12.§ 

Par dzīvojamās mājas Varoņu ielā 39A tehnisko stāvokli 
____________________________________________________ 

(I.MEĻĶIS) 
 

 Valkas novada dome izskata SIA „Valkas Namsaimnieks” 2013.gada 5.decembrī iesniegto iesniegumu par 
Valkas novada domes īpašumā esošās dzīvojamās mājas Varoņu ielā 39A, Valkā tehnisko stāvokli. 2012.gada 
novembra mēnesī būvinženieris Aldis Putniņš (LBS sertifikāts Nr.20-6565) dzīvojamai ēkai izstrādāja tehnisko 



slēdzienu, lai noteiktu ēkas tehnisko stāvokli. Pēc būvinženiera slēdziena ēkas konstrukciju un elementu 
kopējais fiziskais nolietojums ir 67,63%, kas nozīmē, ka ēkai nepieciešams komplekss kapitālais remonts. Būtu 
jānomaina daļa jumta konstrukcijas un pilnībā jumta segums, kā arī pilnībā jāatjauno nokrišņu ūdeņus 
atvirzošās apmales (pa ēkas perimetru). Šiem darbiem nepieciešams LVL 8800,00.  

Dzīvojamā mājā visu 12 dzīvokļu īpašnieks ir Valkas novada dome, no kuriem 4 dzīvokļi ir apdzīvoti.   
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 9.decembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.9, 3.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Piedāvāt dzīvojamās mājas Varoņa ielā 39A, Valkā dzīvokļu īrniekiem citus pašvaldībai piederošus brīvus 

dzīvokļus Valkas pilsētas teritorijā. 
2. Pēc īrnieku pārcelšanās SIA „Valkas Namsaimnieks” organizēt ēkas konservācijas darbus.  
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivo Meļķis. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
13.§ 

Par Komisijas koku ciršanai ārpus meža izveidošanu 
_________________________________________________ 

(A.JURJĀNE) 
 

A.Simulis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Ņemot vērā to, ka ir stājušies spēkā Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošie noteikumi Nr.12 

„Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”, kuru 5.punkts nosaka, ka Valkas novada domes izveidota 
komisija koku ciršanai ārpus meža veic teritorijā augošu koku ciršanas izvērtējumu gadījumos, kad MK „Koku 
ciršanas noteikumu” 4.punkta kārtībā ir nepieciešama ciršanas atļauja, kā arī gadījumos, kad koku ciršana ir 
neatliekama, nepieciešams izveidot komisiju koku ciršanai ārpus meža. Ir priekšlikums minēto komisiju 
izveidot 4 locekļu sastāvā. Ir sagatavots arī komisijas nolikuma projekts.   

Ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 9.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 4.§) un 
vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta un 61.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 
11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt nolikumu Nr.1 „Valkas novada domes Komisijas koku ciršanai ārpus meža nolikums” 

(pielikumā). 
2.  Apstiprināt Komisiju koku ciršanai ārpus meža četru locekļu sastāvā: 

1.1. Komisijas priekšsēdētājs: 
Agris Simulis, Valkas novada domes deputāts. 

1.2. Komisijas locekļi: 
Guntis Bašķis, Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks – atbildīgais par Valkas pilsētu; 
Inese Vehi, Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja; 
Ritvars Ozoliņš, Valsts meža dienesta meža reproduktīvā materiāla vecākais inspektors. 

3. Apstiprināt Valkas novada domes juristi Aiju Jurjāni par Komisijas koku ciršanai ārpus meža sekretāri. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 

N O L I K U M S 
Valkā 

2014.gada 27.janvārī          Nr.1 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Valkas novada domes  

2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.1,13.§)  

 
VALKAS NOVADA DOMES  

KOMISIJAS KOKU CIRŠANAI ĀRPUS MEŽA  
N O L I K U M S 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 
1. Valkas novada domes komisiju koku ciršanai ārpus meža (turpmāk tekstā – Komisija) izveido ar novada 

domes lēmumu ar mērķi operatīvi veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu ārpus meža 
augošu koku racionālu apsaimniekošanu Valkas novadā. 



2. Komisija savā darbībā vadās no Latvijas Republikas Satversmes, likumiem, Ministru Kabineta 
noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā domes pieņemtiem saistošiem noteikumiem, 
domes lēmumiem, pašvaldības nolikuma un šī nolikuma. 

3. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, sadarbojoties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām. 
4. Komisijas darbības pārraudzību un darbības finansiālo nodrošinājumu veic Valkas novada dome. 

 
2. Komisijas uzdevumi 

 
5. Komisijas galvenie uzdevumi ir veikt darbības, kas saistītas ar Valkas novada pašvaldības administratīvās 

teritorijas apdzīvotajās vietās - Valkas pilsētā un novada pagastu centros un ciemos (turpmāk – Teritorija) 
augošo koku stādījumu (grupas, alejas, birzis, u.c.), kā arī atsevišķi augošu introducētu koku, lielu izmēru 
vai īpatnēji veidotu koku (turpmāk – Objekts) stāvokļa novērtējumu pēc zemes vienības apsaimniekotāja 
ciršanas pieteikuma saņemšanas: 
5.1. iepazīties ar Objekta vietas zemes robežu plānu un īpašuma piederības dokumentiem; 
5.2. nepieciešamības gadījumā apskatīt Objektu dabā:  

5.2.1. precizēt Objekta īpašuma piederību; 
5.2.2. novērtēt Objekta sugu, vecumu, izmērus, augtspēju un estētisko vērtību saistībā ar apkārtējo 

ainavu; 
5.2.3. novērtēt Objekta iespējamo avārijas situācijas izraisīšanas apdraudējumu. 

6. Komisija sagatavo atzinumu par atsevišķi augoša koka ciršanu arī pēc domes amatpersonas, kura tiesīga 
izsniegt ciršanas atļauju: domes izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka vai pagasta pārvaldes vadītāja 
lūguma, domes lēmuma vai domes priekšsēdētāja rīkojuma. 

7. Komisija nepieciešamības gadījumā ciršanas pieteikuma iesniedzējam nosaka atbilstošāko sabiedriskās 
apspriešanas procedūru, ja koku ciršana varētu skart sabiedrības intereses esošās ainavas rakstura un 
vērtības saglabāšanā.  Sabiedrisko apspriešanu par saviem līdzekļiem veic ciršanas pieteikuma 
iesniedzējs. 

8. Komisija pēc informācijas apkopošanas pieņem lēmumu par Objekta ciršanas atļaujas izsniegšanu vai 
atteikumu izsniegt ciršanas atļauju. 

9. Komisija kompetences ietvaros sagatavo lēmuma projektus novada domes sēdēm. 
10. Komisija atbild uz iesniegumiem, vēstulēm, sūdzībām, kas saistītas ar ārpus meža zemes augošu koku 

ciršanu. 
 

3. Komisijas struktūra un darbība 
 

11. Komisijas sastāvu un komisijas sekretāru apstiprina Valkas novada dome. Komisijas darbu vada 
Komisijas priekšsēdētājs. 

12. Darba grupas priekšsēdētājs: 
12.1. sasauc un vada Komisijas sēdes, ir atbildīgs par Komisijas uzdevumu un lēmumu izpildi; 
12.2. pārstāv Komisiju citās institūcijās un iestādēs; 
12.3. paraksta Komisijas lēmumus; 
12.4. nosaka Komisijas locekļu pienākumus. 

13. Komisijas sekretārs: 
13.1. izziņo komisijas sēžu laiku; 
13.2. protokolē komisijas sēdes; 
13.3. gatavo protokolu izrakstus domes sēdēm; 
13.4. kārto Komisijas sēžu lietvedību; 
13.5. sagatavo un izsniedz Komisijas pieņemtos lēmumus. 

14. Komisija darbu veic koleģiāli. Komisijas sēde var notikt, ja no Komisijas sastāva uz to ieradušies ne 
mazāk kā trīs Komisijas locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja 
balsis dalās vienlīdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt 
Komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu viedokli. 

15. Komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības. 
16. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, visi sēdē piedalījušies 

Komisijas locekļi un sekretārs. 
  

4. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība 
 

17. Komisijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada domē, iesniedzot 
iesniegumu novada pašvaldībā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 
5. Citi noteikumi 

 
18. Komisijas priekšsēdētājs un locekļi par darbu Komisijā saņem atlīdzību saskaņā ar Valkas novada 

pašvaldības Darba samaksas un  sociālo garantiju nolikumu. 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                   V.A.Krauklis 
2014.gada 27.janvārī 



 
14.§ 

Saistošo noteikumu Nr.2  
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”  

apstiprināšana 
____________________________________________________ 

( A.JURJĀNE) 
 

2010.gada 28.oktobrī pieņemtajā Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 8.punktā ir 
noteikts, ka pašvaldības izvērtē spēkā esošos saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
atbilstību likuma prasībām un nepieciešamības gadījumā izdod jaunus saistošos noteikumus. Līdz ar to ir 
pamats izdot jaunus noteikumus 2010.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.23 „Atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi Valkas novadā” (protokols Nr.7, 13.§) vietā. 

Ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 9.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 5.§) un 
vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
8.panta 3.daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.2 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” triju dienu laikā pēc parakstīšanas 

rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
3. Saistošos noteikumus pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā publicēt 

laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv.  
4. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītāja. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 

15.§ 
Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā 

no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam 
_____________________________________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 

Ministru kabinets 2013.gada 16.decembrī ir izdevis rīkojumu Nr.636 “Par mērķdotāciju sadalījumu 
pašvaldībām – pašvaldības izglītības iestādēm 2014.gadam”.  Finansējums noteikts astoņiem mēnešiem, t.i. 
no 1.janvāra līdz 31.augustam. Kopējais finansējums Valkas novadam ir EUR 894517. Pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
iedalīti EUR 672680, bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām iedalīti EUR 50712, interešu izglītības programmu 
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām iedalīti EUR 
28184, speciālās pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām iedalīti EUR 58664 un tās pārējiem izdevumiem EUR 84277.  

Finanšu apjoms mēnesī ir izmainījies tikai sakarā ar pāreju no latiem uz euro, jo tas ir iedalīts, 
pamatojoties uz izglītojamo skaitu novadā uz 2013.gada 2.septembri. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 10.janvāra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 2.punkta un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un 
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
sadali Valkas novadā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam (pielikumā). 

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

 



 
1.pielikums 

Valkas novada domes 
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.1,15.§) 
 

Valsts mērķdotācijas sadale  
pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu  

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā 
no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 

 

Izglītības iestāde 
Darba alga 1 

mēnesī, 
EUR 

Piemaksa 
par 

kvalitātes 
pakāpi 

Kopā 1 
mēnesī 

tarifik., EUR 
VSAOI  

Kopā 1 
mēnesī, 

EUR 

Kopā 8 
mēnešos, 

EUR 

Ērģemes pamatskola 6014,18 278,77 6292,95 1485 7777 62220 

Kārķu pamatskola 4966,56 87,6 5054,16 1192 6246 49971 

Ozolu pamatskola 5696,52 127,71 5824,23 1374 7198 57585 

Vijciema pamatskola 5247,12 138,11 5385,23 1270 6656 53245 

Valkas pamatskola 26362,97 913,56 27276,53 6435 33711 269689 

Valkas ģimnāzija 17442,92 340,14 17783,06 4195 21978 175825 

Rezerve 387,56 31,75 419,31 99 518 4146 

Kopā 66117,83 1917,64 68035,47 16390 84425 672680 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                          V.A.Krauklis 

 
 

2.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.1,15.§) 

 

 
Valsts mērķdotācijas sadale pašvaldību izglītības iestādēs 

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

no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 
 

Izglītības iestāde 
Darba alga 1 

mēnesī, 
EUR 

Piemaksa 
par 

gatavošanos 
nodarbībām 

Kopā 1 
mēnesī 

tarifik., EUR 
VSAOI  

Kopā 1 
mēnesī, 

EUR 

Kopā 8 
mēnešos, 

EUR 

Ērģemes pamatskola 625,58 34,74 660,32 156 816 6529 

Kārķu pamatskola 331,19 21,53 352,72 83 436 3487 

Ozolu pamatskola 71,83 4,66 76,49 18 95 756 

Vijciema pamatskola 542,67 38,42 581,09 137 718 5745 



Pasaciņa 2660,57 177,95 2838,52 670 3508 28065 

BJC “Mice” 478,38 22,41 500,79 118 619 4951 

Rezerve 118,66   118,66 29 147 1178 

Kopā 4828,88 299,71 5128,59 1210 6339 50712 
 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                     V.A.Krauklis  

 
 

3.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.1,15.§) 

 
Valsts mērķdotācijas sadale 

interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un  
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā 

no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 
 

Izglītības iestāde 
Darba alga 
1 mēnesī, 

EUR 

Piemaksa 
par 

kvalitātes 
pakāpi 

Kopā 1 
mēnesī 

tarifik., EUR 
VSAOI  

Kopā 1 
mēnesī, 

EUR 

Kopā 8 
mēnešos, 

EUR 

BJC "Mice" 2728,25 58,26 2786,51 657 3444 27551 

Valkas novada BJSS 128   128 30 158 633 

Kopā 2856,25 58,26 2914,51 688 3602 28184 
 
 
Interešu izglītības programmu īstenošanai piešķirtās stundas un pedagoģiskās likmes Valkas novadā (valsts 
mērķdotācija) 
 

Interešu izglītības 
programmas veids 

Stundu 
skaits 

Likmju 
skaits 

Kori 6 0,29 

Tautas deju kolektīvi 26 1,24 

Folkloras kopas 3 0,14 

Vokālie ansambļi 13 0,62 

Vizuālā un lietišķā 
māksla 8 0,38 

Vides izglītība 16 0,76 

Teātri 17 0,81 

Citas programmas 17 0,81 

Kopā BJC "Mice" 106 5,05 

Sports 7 0,33 

Kopā BJSS 7 0,33 

Pavisam kopā 113 5,38 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                           V.A.Krauklis  



4.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.1,15.§) 

 
Valkas novada izglītības iestāžu vadītāju amata algas 

no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 
 

Nr. 
p.k. 

Izglītības 
iestāde 

Izglītoja-
mo skaits 

skolā 

Izglītoja-
mo skaits 

pirms 
skolā 

Peda- 
gogu 
skaits 

iestādē 

Algas 
likme 

atbilstoši 
MK not. 

Algas likme 
EUR, 

no 
01.01.2014. 

1. Valkas ģimnāzija 249  37 737,05 853,72 
2. Valkas 

pamatskola 
402  37 795,39 867,95 

3. Ērģemes 
pamatskola 

54 37 18 700,05 700,05 

4. Kārķu pamatskola 38 
 

14 15 700,05 700,05 

5. Ozolu pamatskola 47 6 11 700,05 700,05 
6. Vijciema 

pamatskola 
49 26 15 700,05 700,05 

7. SPII “Pumpuriņš”  59 12 737,05 768,35 
8. Valkas novada 

BJC “Mice” 
539 

(269) 
15 26 761,24 761,24 

9. PII  
“Pasaciņa” 

 185 26 737,05 737,05 

10. Valkas Mākslas 
skola 

251  12 761,24 761,24 

11. J.Cimzes Valkas 
mūzikas skola 

101  13 715,70 715,70 

12.  Valkas novada 
BJSS 

248  9 737,05 737,05 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                           V.A.Krauklis 
 

 
16.§ 

Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada  
vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem  

2014.gadā 
_____________________________________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 

Pamatojoties uz Valkas novada domes 2010.gada 28.janvārī apstiprinātās kārtības (protokols Nr.1, 37.§) 
“Stipendiju piešķiršanas kārtība Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 
iestāžu audzēkņiem” 4.punktu, Izglītības pārvalde ir sagatavojusi priekšlikumus stipendiju skaitam un 
lielumam 2014.gadā. 

Stipendiju skaitu un apjomu nosaka: 
1) atbilstoši izglītojamo skaitam 9.klasēs un 10. – 12.klasēs; 
2) atbilstoši pašvaldībai iedalītā budžeta iespējām; 
3) atbilstoši skolēnu sasniegumiem mācību darbā; 
4) atbilstoši novada izglītojamo sasniegumiem valstī organizētajos pasākumos. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 10.janvāra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt stipendiju skaitu un lielumu 2014.gadam (pielikumā). 
2. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem iesniegt Izglītības pārvaldē: 

1.1. informāciju par izglītojamo gada sasniegumiem (pievienojot pielikuma 3.3., 3.4., un 3.5.punktā minēto 
pasākumu nolikumus) līdz 2014.gada 9.maijam; 

1.2. informāciju par mācību gada teicamniekiem līdz 2014.gada 28.maijam. 



3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības iestāžu vadītāji. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 

 
Pielikums 

Valkas novada domes 
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.1,16.§) 
 

I  Mēneša stipendiju skaits 2013./2014. mācību gadā 
 

Izglītības  
iestāde 

Skolēnu  
skaits 9.klasē  

Skolēnu  
skaits 10.-
12.klasē 

Stipendiju 
skaits mēnesī 

Ērģemes pamatskola 6  1 
Kārķu pamatskola 4  1 
Ozolu pamatskola 5  1 
Vijciema pamatskola 10  1 
Valkas pamatskola 21  3 
Valkas ģimnāzija (9.kl.) 23  3 
Valkas ģimnāzija (10.-12.kl.)  105 9 
Valkas ģimnāzija (vakarskola, 
neklātiene) 

 52 3 

Kopā 
  22 

 
II  Stipendiju apjoms 2013./2014. mācību gadā 

1. Mēneša stipendija    15 (piecpadsmit eiro). 
2. Teicamnieka stipendija: 

2.1. 4. – 8. klašu skolēniem  30 (trīsdesmit eiro) 
2.2. 9. – 12. klašu skolēniem  35 (trīsdesmit pieci eiro) 

3. Gada sasniegumu stipendija: 
3.1.    Vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts olimpiādēs (ar atlasi pēc iepriekšējo posmu rezultātiem): 

 1. vieta    140 (viens simts četrdesmit eiro); 
 2. vieta    115 (viens simts piecpadsmit eiro); 
 3. vieta    85 (astoņdesmit pieci eiro); 
 atzinība    40 (četrdesmit eiro); 
 dalība    30 (trīsdesmit eiro); 

3.2. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu reģionālajās olimpiādēs un atklātajās valsts olimpiādēs: 
 1. vieta    40 (četrdesmit eiro); 
 2. vieta    30 (trīsdesmit eiro); 
 3. vieta    20 (divdesmit eiro); 
 atzinība    15 (piecpadsmit eiro); 

3.3. Profesionālās ievirzes programmu valsts konkursos: 
 1. vieta    70 (septiņdesmit eiro); 
 2.vieta    55 (piecdesmit pieci eiro); 
 3. vieta    40 (četrdesmit eiro); 
 atzinība    30 (trīsdesmit eiro); 

3.4. Profesionālās ievirzes programmu reģionālajos konkursos: 
1. vieta    35 (trīsdesmit pieci eiro); 
2.vieta    30 (trīsdesmit eiro); 
3. vieta    25 (divdesmit pieci eiro); 

atzinība    15 (piecpadsmit eiro); 
3.5. Par izglītojamo individuālajiem sasniegumiem citos reģionālajos, valsts un starptautiskajos 

konkursos, sacensībās Izglītības pārvalde lemj atsevišķi pēc izglītības iestāžu vadītāju iesniegumu 
saņemšanas un iepazīšanās ar minēto pasākumu nolikumiem un rezultātiem. 

III Stipendiju izmaksām nepieciešamais finansējums 

Mēneša stipendijas     15 x 22 x 9= 2970.00 
Teicamnieka stipendijas    30 x 15 = 450.00 
      35 x 15 = 525.00 
Gada sasniegumu stipendijas    = 1120.00 
Gada sasniegumi sportā    = 600.00 
  Kopā:     EUR  5665.00 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)                              V.A.Krauklis 



17 .§ 
Par finansiālu atbalstu 

__________________________ 
(V.A.KRAUKLIS ) 

 
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Murjāņu sporta ģimnāzijas, kurā lūdz iespēju robežās 

finansiāli palīdzēt Latvijas Republikas jaunatnes izlases kandidātam vieglatlētikā ***, lai sekmīgi sagatavotos 
2014.gada sezonai.  

Plānotais finansējums nepieciešams mācību-treniņu nometnei aprīļa mēnesī Portugālē: ceļa izdevumi 
300 eiro, uzturēšanās izdevumi (dzīvošana, ēdināšana, sporta bāzes īre) 450 eiro. Kopā  750 eiro.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 27.janvāra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta un 
21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Piešķirt EUR 450,- (četri simti piecdesmit eiro) Murjāņu sporta ģimnāzijai Latvijas Republikas jaunatnes 

valsts izlases kandidāta vieglatlētikā *** treniņa nometnei 2014.gada aprīļa mēnesī Portugālē, lai sekmīgi 
sagatavotos 2014.gada pavasara sezonai.  

2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus atmaksāt no sporta pasākumiem paredzētiem līdzekļiem. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
5. Par pieņemto lēmumu rakstiski informēt Murjāņu sporta ģimnāziju (Klintslejas 4, Sējas novads, p.n.Murjāņi, 

LV-2142). 
6. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 
18.§ 

Saistošo noteikumu Nr.3 „Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem” apstiprināšana 
__________________________________________________________________________ 

(N.Dubrovska) 
 

Dome ir saņēmusi Valkas novada Sociālā dienesta vadītājas iesniegumu, kurā viņa iesaka piešķirt 
materiālo atbalstu aizbildņu ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, neizvērtējot ģimenes atbilstību trūcīgas 
ģimenes statusam. Pašlaik pabalstus saņem tikai ģimenes, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes statuss. Ja izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli ienākumi ir nedaudz lielāki, pabalstu saņemt nevar. 

Rīcības plānā „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.- 2017.gadam” ir noteikts, ka viena no 
prioritātēm ir atbalsta politikas ģimenēm, īpaši ar bērniem, izstrāde un īstenošana. Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 26.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldība sniedz atbalstu ģimenei, it īpaši daudzbērnu 
ģimenei.  

Vairākās pašvaldībās ir pieņemti saistošie noteikumi par atbalstu daudzbērnu ģimenēm un aizbildņu 
ģimenēm. 

Dome izskata saistošo noteikumu „Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem” projektu. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2014.gada 9.janvāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.1, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļas un Izglītības likuma 17.panta 
trešās daļas 21.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”. 
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 
3. Saistošos noteikumus pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā publicēt 

laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv. 
4. Par lēmuma 1.un 2.punkta izpildi atbild kancelejas vadītājs. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
19.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija  
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  
_______________________________________________________________________ 

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

Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras 
un sporta komitejas 2014.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.§.) un vadoties no Latvijas 



Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punkta un 24.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 
11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.4 „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. 

 
 

20.§ 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra nolikumā Nr.12 „Valkas novada 

pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”  
____________________________________________________________________________ 

(V.Zariņš, V.A.Krauklis) 
 

2012.gada 27.decembrī Valkas novada dome apstiprināja nolikumu Nr.12 „Valkas novada pašvaldības 
darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”, kurā noteica darbinieku darba samaksas kārtību un sociālo 
garantiju apmēru. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, 
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 
2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 

N O L E M J : 
 
1. Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra nolikumā Nr.12 „Valkas novada pašvaldības darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikums” šādus grozījumus: 
1.1. Nolikuma 1.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„1.1.Valkas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums (turpmāk tekstā –
Nolikums) reglamentē kārtību, kādā tiek noteikta darba samaksa Valkas novada domes (turpmāk 
tekstā – Dome) priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības 
izpilddirektora vietniekam, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbiniekiem, pašvaldības iestāžu 
vadītājiem un komisiju locekļiem.” 

1.2. Nolikuma 2.2.punktā aizstāt skaitli un vārdu „8 (astoņas)” ar skaitli un vārdu „10 (desmit)”. 
1.3. Nolikuma ar 2.7. un 2.8.punktā aizstāt skaitli un simbolu „20%” ar skaitli un simbolu „30%”. 
1.4. Nolikuma 3.2.punktā aizstāt skaitli un vārdu „8 (astoņas)” ar skaitli un vārdu „10 (desmit)”. 
1.5. Nolikuma ar 3.7. un 3.8.punktā aizstāt skaitli un simbolu „20%” ar skaitli un simbolu „30%”. 
1.6. Nolikuma 5.nodaļu izteikt šādā redakcijā: „5.PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU UN PAŠVALDĪBAS 

IZPILDDIREKTORA DARBA SAMAKSA UN SOCIĀLĀS GARANTIJAS”. 
1.7. Nolikuma 5.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„5.1. Pašvaldības iestāžu vadītāju un pašvaldības izpilddirektora vietnieka (turpmāk – Iestāžu vadītāji) 
amati ir algoti.” 

1.8. Nolikuma 5.2.punktu izteikt šādā redakcijā: 
„5.2. Iestāžu vadītājiem, kuriem atvaļinājumu piešķir saskaņā ar Darba likumu un Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, tiek apmaksāts ikgadējs atvaļinājums, kura 
ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir četras kalendārās nedēļas, un papildatvaļinājums, kura ilgums ir: 

5.2.1. 8 (astoņas) darba dienas, ja Valkas novada pašvaldībā vai tās iestādēs darba stāžs ir no 
viena līdz pieciem kalendārajiem gadiem; 
5.2.2. 9 (deviņas) darba dienas, ja Valkas novada pašvaldībā vai tās iestādēs darba stāžs ir no 
pieciem līdz desmit gadiem; 
5.2.3. 10 (desmit) darba dienas, ja Valkas novada pašvaldībā vai tās iestādēs darba stāžs ir vairāk 
kā 10 gadi. 
Darba stāžā tiek ieskaitīts arī laika periods pirms 2009.gada 1.jūlija.” 

1.9. Nolikuma 5.6. un 5.7.punktā aizstāt skaitli un simbolu „20%” ar skaitli un simbolu „30%”. 
1.10. Nolikuma 6.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„6.1. Pašvaldības administrācijas un iestāžu darbiniekiem (turpmāk – darbinieki), kuriem atvaļinājumu 
piešķir saskaņā ar Darba likumu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumu, tiek apmaksāts ikgadējs atvaļinājums, kura ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir 
četras kalendārās nedēļas, un apmaksāts papildatvaļinājums: 



6.1.1.darbiniekiem, kuru darba stāžs ir no viena līdz pieciem kalendārajiem gadiem: 
6.1.1.1. nodaļu vadītājiem - 8 (astoņas) darba dienas; 
6.1.1.2. pārējiem darbiniekiem – 6 (sešas) darba dienas; 

6.1.2. darbiniekiem, kuru darba stāžs ir no pieciem līdz desmit kalendārajiem gadiem: 
6.1.2.1. nodaļu vadītājiem - 9 (deviņas) darba dienas; 
6.1.2.2. pārējiem darbiniekiem – 7 (septiņas) darba dienas; 

 6.1.3. darbiniekiem, kuru darba stāžs ir vairāk kā desmit kalendārie gadi: 
6.1.3.1. nodaļu vadītājiem - 10 (desmit) darba dienas; 
6.1.3.2. pārējiem darbiniekiem – 8 (astoņas) darba dienas. 

Darba stāžā tiek ieskaitīts arī laika periods pirms 2009.gada 1.jūlija.” 
1.11. Nolikuma ar 6.5.punktā aizstāt skaitli un simbolu „20%” ar skaitli un simbolu „30%”. 
2. Uzdot Valkas novada domes iestāžu vadītājiem ar lēmumu iepazīstināt visus iestāžu darbiniekus. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

21.§ 
Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu  

____________________________________________________________________ 
(I.Grandava, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns) 

 
   Sastādot Valkas novada pašvaldības budžetu, pārrunās ar pašvaldības iestāžu vadītājiem, pēc atsevišķu 

iestāžu vadītāju ieteikuma tika izstrādāti priekšlikumi izmaiņām amatu sarakstos. Izmaiņas sagatavotas 
izvērtējot darbinieku darba apjomu un pašvaldības budžeta iespējas. Gadījumos, kad apstiprinātajā amatu 
sarakstā atšķirībā no iepriekš spēkā esošā amatu saraksta kāds no amatiem netiek iekļauts, uzskatāms, ka 
minētais amats ir likvidēts. Tā kā jau 2013.gadā vairāk kārt ir veiktas izmaiņas amatu sarakstos, tad šobrīd 
lietderīgāk ir apstiprināt jaunus amatu sarakstus. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, 
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 
3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, M.Kreilis, V.Zariņš, 
V.A.Krauklis), PRET – 4 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne), ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieku amatu sarakstus, darba algu likmes 

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

līgumos grozījumus vai izbeigt darba tiesiskās attiecības. 
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2012.gada 

27.decembrā lēmumu „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu 
apstiprināšanu” (protokols Nr.22, 29.§). 

4. Iestāžu vadītājiem, kuru vadītajās iestādēs kārto personāllietas, līdz 2014.gada 15.februārim iesniegt 
apstiprinātus  amatu sarakstus ar personālijām. 

5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.februārī. 

 
22.§ 

Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai  
_______________________________________________ 

(I.Grandava, V.A.Krauklis, A.Sjademe, V.Šaicāns) 
 

Izvērtējot Valkas novada domes iestāžu, struktūrvienību iesniegumus 2014.gada budžeta projektam, 
secinām, ka nepieciešami apjomīgi ieguldījumi iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. Valkas 
novada domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi. 

Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.pantam, pašvaldībai ir tiesības ņemt aizņēmumus. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, 

Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 
4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22¹.,23.pantiem, Ministru 
kabineta 2002.gada 17.decembra noteikumu Nr.543 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem” 11.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta, 15.panta 1.daļas 1.punkta, 
21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,  S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET – 2 deputāti 
(A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 



1. Konceptuāli atbalstīt aizņēmumu ņemšanu: 
1.1. Investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai 

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

(2.pielikums); 
1.3. Investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai (3.pielikums); 
1.4. Izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai (4.pielikums). 

2. Pēc iepirkumu procedūru veikšanas, precizēt nepieciešamos aizņēmuma apmērus. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 

1.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.1,22.§) 

 
 

Investīcijas Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras  
un materiālās bāzes uzlabošanai 

 
 

Nr.p.k. Iestāde,struktūrvienība 
 

Izdevumi 
 

Summa EUR 

1. PII Pasaciņa 
telpu remonts 35572 
mēbeles 6403 
teritorijas labiekārtošana   

2. Valkas ģimnāzija 
ēkas fasāde 99602 
šķūnis 4269 

3. Valkas pamatskola 

inventārs 11208 
virtuves trauki 3557 
datortehnika 4838 
virtuves bloks 113830 

4. J.Cimzes mūzikas skola  
remonti 14229 
kāpņu telpas logu nomaiņa 2134 

6. Ērģemes pamatskola 

garderobes remonts 9249 
datori 4269 

bērnu dārza ēkas jumta noteku 
remonts 1138 

7. Ozolu pamatskola 
mājturības kabineta remonts 7114 
ūdensapgādes rekonstrukcija 4980 

8. Vijciema pamatskola 

darbnīcu remonts, jumta 
rekonstrukcija 27578 
tualetes rekonstrukcija 5990 
malkas šķūnis 4269 

9. Kārķu pamatskola 

skolas ēdnīcas pārcelšana uz 
skolas ēku 61000 
pirmsskolas grupas pārcelšana uz 
skolas ēku 16999 

skolas teritorijas labiekārtošana 6316 

10. Valkas pamatskola datortehnika (3 datori,3 projektori,1 
datu kamera) 4838 

11. Bērnu jauniešu interešu 
centrs "Mice" skapis 711 

12. Ērģemes pamatskola inventāra iegāde 2846 
 Kopā   452940 

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

 



2.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.1,22.§) 

 
Investīcijas Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo 

transporta līdzekļu iegādei 
 

Nr.p.k. Iestāde,struktūrvienība Autotransports Summa EUR 

1. Valkas novada dome - policija automašīna  trafarēta 14229 

2. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas 
nodaļa 

Minitraktors (šauro ietvju un ielu 
kopšanai) ar papildaprīkojumu : 85110 

3. 
Valkas ūdensapgādes un kanalizācijas 
nodaļa automašīna 14229 

4. Valkas novadpētniecības muzejs automašīna 14229 
5. Bērnu jaunatnes sporta skola automašīna  14229 

6. Valkas pagasta komunālā saimniecība automašīna 14229 
7. Ērģemes pagasta pārvalde autobuss 28458 

8. 
Vijciema pagasta komunālā 
saimniecība Dārza traktors (zāles pļaušanai) 3557 

9. Zvārtavas pagasta pārvalde autobuss 28458 
 Kopā   216726 

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

 
 

3.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.1,22.§) 

 
 

Investīcijas Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanā 
 
 

Nr.p.k. Iestāde,struktūrvienība Izdevumi Summa EUR 

1. Valkas novada dome 

Kronvalda un Tālavas ielu asfalta seguma 
virskārtas atjaunošana 40292 
Rīgas ielas trotuāra atjaunošana 

94014 
Ausekļa ielas trotuārs posmā no Raiņa ielas 
līdz Tālavas ielai 

  Kopā   134306 
 
 Valkas novada domes priekšsēdētājs        (personiskais paraksts)       V.A.Krauklis  
 

4.pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.1,22.§) 

 
 

Izdevumi Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai 
 

Nr.p.k. Iestāde, struktūrvienība Izdevumi Summa EUR 

1 Valkas novada dome 

remontdarbi (Beverīnas 3 
kanceleja) 2846 

remontdarbi (Semināra 9 jumta 
remonts) 4980 



apkures sistēma Semināra 29 28458 
kancelejai 4 datori 3984 

portatīvais dators kanceleja 996 

2 Ielu remonti kāpņu rekonstrukcija Rūjienas 
iela 3 (uz sociālo dienestu) 2928 

3 Valkas ģimnāzijas sporta halle grīdas remonts 9960 
4 Valkas muzejs video sienas monitora iegāde 740 

5 Valkas kultūras nams 
telpu remonts 10309 
inventārs  4653 

6 Saieta nams Lugažu muiža remonti 1850 
7 Ērģemes tautas nams remonts 6360 

8 Zvārtavas pagasta pārvalde 
kapličas remonts 21343 
afišu stendi 2846 

apkures sistēmas remonts 3557 
10 Vijciema tautas nams inventārs 2032 

11 Sociālās aprūpes nams lifta remonts 18497 
mēbeles 2134 

 Kopā   128473 
 

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

23.§ 
Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem  

finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta  
_______________________________________________________ 

(I.Grandava, V.A.Krauklis, A.Sjademe) 
 

    Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetā ir paredzēti līdzekļi nevalstiskajām organizācijām 
un biedrībām. Ņemot vērā to, ka nevalstiskās organizācijas un biedrības nav Valkas novada domes 
pakļautībā, bet dod nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju labklājībā, nepieciešams atsevišķs 
lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, 
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 
5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET – 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Piešķirt no Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta EUR 47709,00 (četrdesmit septiņi 

tūkstoši septiņi simti deviņi euro) nevalstiskajām organizācijām un biedrībām saskaņā ar pielikumā 
pievienoto sadalījumu. 

2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
Pielikums  

Valkas novada domes 
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.1,23.§) 
 

Nevalstiskām organizācijām un biedrībām paredzētie 
līdzekļi no Valkas novada domes 2014.gada pamatbudžeta 

 

Nr.p. 
k. Iestādes nosaukums 

Mērķis 
Piešķirtais 

finansējums 
(EUR) 

1. 
Latvijas nedzirdīgo savienības 
Smiltenes reģionālā biedrība Uzturēšanas izdevumi 85 

2. Valkas Dāmu klubs Konkursu organizēšana 427 



3. 
Latvijas Sarkanā krusta Valkas 
komiteja 

Darba alga žēlsirdīgai māsai 
un projekta līdzfinansējums 4937 

4. 
Biedrība "Atbalsts cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām" 

Uzturēšanas izdevumi pēc 
piestādītiem rēķiniem 569 

5. Biedrība "Atbalsts Valkas ģimenēm" Darbības nodrošināšanai 2220 

6. 
Valkas-Lugažu evaņģēliskās luteriskā 
draudze Svētbrīžu sagatavošana 711 

7. 
Valkas pensionāru klubiņš "Zelta 
rudens" 

Pasākumiem pēc 
piestādītajiem rēķiniem 640 

8. 
Latvijas Diabētu asociācija Valkas 
nodaļa Uzturēšanas izdevumi 213 

9. Biedrība “Florbola klubs Valka" jaunieši 
Līdzdalība florbola aktivitāšu 
nodrošināšanā 

4269 10. 
Biedrība  “Florbola klubs Valka" 
pieaugušie 

Līdzdalība florbola aktivitāšu 
nodrošināšā 

11. Kristīgais b/d "Gaismiņa" Uzturēšanas izdevumi 1850 

12. Biedrība VBK "Lotos" (badmintons) 
Līdzdalība badmintona 
aktivitāšu nodrošināšanā 1850 

13. 
Biedrība “Futbola klubs Valka” 
(t.sk.jaunieši) 

Līdzdalība futbola aktivitāšu 
nodrošināšanā 4980 

14. Biedrība “BMX klubs” Darbības nodrošināšanai 996 
15. Biedrība "Radošo ideju stacija" Pasākumu organizēšanai 1138 

16. Biedrība “Latvijas-Igaunijas institūts” 
Pieaugušo mūžizglītības 
pasākumu nodrošināšanai 14001 

17. 

Biedrība “Valkas novada apvienība 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
Kastanis" 

Līdzdalība darbības  
nodrošināšanā 4062 

18. Biedrība “Volejbola klubs Valka" 
Līdzdalība volejbola aktivitāšu 
nodrošināšanā 2134 

19. Latvijas politiski represēto apvienība 
Pasākumu izdevumi pēc 
rēķiniem 754 

20. Studija YOI 
Līdzdalība darbības  
nodrošināšanā 711 

21. Biedrība “SOS Sāra” Profilakses pasākumiem  427 
22. Motoklubs “Valkas Vanagi” Dalības maksa sacensībās 500 
23. Sieviešu veterānu volejbola komanda Dalības maksa sacensībās 235 
           Kopā   47709 

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

 
24.§ 

Par dabas resursu nodokļa izlietošanu 
__________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 
 Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 29.panta 1.daļu pašvaldības vides aizsardzības speciālā 

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

   Lai 2014.gadā veiktu ar vides aizsardzību un atjaunošanu saistītas aktivitātes Valkas novadā, kuras 
finansējamas no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, nepieciešams lemt par dabas resursu nodokļa 
izlietošanu. Paredzēts, ka dabas resursu nodoklis tiks izmantots sekojošiem mērķiem: Meža dienu pasākumu 
norisei Valkas novadā, maksai par atkritumu izvešanu, koku, daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai un puķu 
stādu iegādei, BIO pārvietojamo un koka tualešu iegādei, vides sakārtošanai (Valkas pilsētas dīķa attīrīšana, 
atkritumu konteineru laukuma izbūve Kārķos, Ērģemes pagastā: NAI aerācijas baseina remonts, slūžu 
remonts Augšas dīķim, zivju iegāde dīķī pie atjaunotām slūžām). 



Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, 
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 
6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta un Dabas 
resursu nodokļa likuma 29.panta 1.daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt Meža dienu pasākumu norisei Valkas novadā, maksai par atkritumu izvešanu, koku, daudzgadīgo 

stādījumu atjaunošanai un puķu stādu iegādei, BIO pārvietojamo un koka tualešu iegādei, vides 
sakārtošanai (Valkas pilsētas dīķa attīrīšana, atkritumu konteineru laukuma izbūve Kārķos, Ērģemes 
pagastā: NAI aerācijas baseina remonts, slūžu remonts Augšas dīķim, zivju iegāde dīķī pie atjaunotām 
slūžām). Kopā visiem pasākumiem izlietot EUR 40380.- (četrdesmit tūkstoši trīsi simti astoņdesmit eiro). 

2. Lēmuma 1.punktā minēto darbu veikšanai finansējumu ņemt no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē priekšsēdētājs.  
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 

25.§ 
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2014.gada  

izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem  
_______________________________________________ 

(I.Markova) 
 

    Valkas novada dome izskata grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietnieka iesniegumu ar lūgumu 
apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu 2013.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus bez 
valsts dotācijām, viena izglītojamā izmaksas mēnesī. Aprēķini veikti atbilstoši MK 1999.gada 13.jūlija 
noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās 
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”. 

Ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas 2014.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 9.§) un vadoties no Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu 2013.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus, 

viena izglītojamā izmaksas mēnesī savstarpējiem norēķiniem atbilstoši MK 1999.gada 13.jūlija 
noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai 
sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” bez  valsts dotācijām (pielikumā). 

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

3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
5. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 

26.§ 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Valkas Namsaimnieks”  

_______________________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
2013.gada 31.oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumi Nr. 1182 „Grozījumi 

Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 „Noteikumi par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās 
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām 
kārtām””, kas paredz atbalstu sniegt ne tikai saskaņā ar Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnēm 2007.-
2013. gadam, bet arī saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES par Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju 
par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – valsts atbalsts attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem 



pakalpojumiem). Valsts atbalsta attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem gadījumā nav 
jāpiemēro valsts atbalsta normas, kas noteiktas Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumu Nr.824 
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes 
„Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases 
otro kārtu un turpmākajām kārtām” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 824) 24. un 25. punktā. 

Lai kvalificētos valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, 
finansējuma saņēmējam līdz 2014.gada 31.decembrim ir tiesības ierosināt grozījumus līgumā par projekta 
īstenošanu, iesniedzot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā šādus dokumentus: 

1. līgumu, kas noslēgts ar pašvaldību, vai pašvaldības lēmumu par to, ka finansējuma saņēmējam ir 
deleģēta funkcija sniegt sabiedrisko pakalpojumu – nodrošināt siltumapgādi (turpmāk – sabiedriskais 
pakalpojums). Attiecīgajā deleģēšanas līgumā vai pašvaldības lēmumā norāda: 

- konkrētus sniedzamos sabiedriskos pakalpojumus; 
- prasību sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam uzturēt un atjaunot nepieciešamo tehnisko 
aprīkojumu, lai minētos pakalpojumus varētu sniegt atbilstoši prasībām, kas noteiktas katram 
konkrētajam pakalpojumam; 
- līguma darbības laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem, bet nepārsniedz 10 gadu darbības 
termiņu; 
- iespēju saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus investīcijām sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas infrastruktūrā un nosacījumus atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, 
kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un 
atmaksāšanai; 
- sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritoriju; 
- sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības attiecībā uz 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu; 
- atsauci uz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES par Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par 
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar 
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Komisijas lēmums Nr. 2012/21/ES). Ja deleģēšanas 
līgums noslēgts vai pašvaldības lēmums deleģēt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas funkciju 
pieņemts pēc 2012.gada 31.janvāra, atsauce uz Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES ir obligāta; 

2. apliecinājumu, ka kompensācija par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu nepārsniegs vidēji 15 milj. 
euro gadā pilnvarojuma laikā. 

Papildus, kvalificējoties valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, 
finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka kapitāla atdeves rādītājs piecus gadus pēc projekta 
īstenošanas nav lielāks par 10 procentiem (robežvērtība nepārsniedz vidējo svērto rādītāju divu gadu 
periodā), un ir pienākums glabāt dokumentus, kas pierāda, ka piešķirtais valsts atbalsts atbilst MK 
noteikumos Nr.824 minētajām prasībām projekta īstenošanas laikā un 10 gadus pēc projekta īstenošanas. 

Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES 10.pants paredz, ka no 2014.gada 31.janvāra visos sabiedriskas 
nozīmes pakalpojumu sniegšanas deleģējuma gadījumos jāievēro nosacījumi, kas izvirzīti Komisijas lēmumā 
Nr. 2012/21/ES. Attiecīgi finansējuma saņēmējam, kurš sniedz sabiedriskas nozīmes pakalpojumu, ir 
pienākums Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES prasības iestrādāt deleģējuma līgumos līdz 2014.gada 
31.janvārim. 

Ņemot vērā apvienotās Finanšu, Attīstības, Saimniecisko lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas 2014.gada 13.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1,10.§), un vadoties no Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta,  Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta 
noteikumiem Nr.824 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” 
projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām”, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Valkas Namsaimnieks”, kurā Valkas novada dome pilnvaro SIA „Valkas 

Namsaimnieks” saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt no likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošo pārvaldes uzdevumu 
nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā – veikt siltumenerģijas pārvadi 
Valkā starp Rūjienas un Raiņa ielas katlumājām, uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksu un Valkas 
pamatskolu. 

2. Lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu noslēgt līdz 2014.gada 31.janvārim. 
3. Lēmuma 1.punktā minētā deleģēšanas līguma termiņu noteikt līdz 2024.gada 27.janvārim. 
4. Pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli parakstīt lēmuma 1.punktā minēto 

līgumu Valkas novada domes vārdā. 
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs. 
 



27.§ 
Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvēta zemes gabala  

Valkas novada Valkas pagastā „***” atsavināšanai 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Izskatot ***, personas kods ***, pilnvarotās personas ***, dzīvo: „***”, Valkas pagasts, Valka, 2013.gada 
19.decembrī iesniegto iesniegumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***” ar kadastra 
apzīmējumiem *** un ***, atsavināšanu, tika konstatēts: 

Zemes gabali „***”, kadastra apzīmējums ***, 0.3ha un ***, platība 2.6ha, atrodas Valkas novada Valkas 
pagasta administratīvajā teritorijā.  

Izpētot ar lietu saistītos dokumentus var secināt:  
1) Pēc ziņām no Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas, nekustamais 
īpašums ar kadastra numuru ***, Valkas novada Valkas pagastā „***”, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 
ar kadastra apzīmējumiem ***, platība 0.3ha un ***, platība 2.6ha, ir bijis piešķirts lietošanā ***.  

2) Ar Valkas pagasta padomes 2009.gada 10.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4) uz zemes gabaliem Valkas 
novada Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējumi *** un *** tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības 
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam. 

3) Augstāk minētās personas iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi. Kā nosaka 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 
1.punkts un 23.panta 2.daļas 1.punkts, zemes nomas pirmtiesības realizējamas gada laikā no zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas.  

4) 2009.gada 26.augustā starp Valkas pagasta pārvaldi un *** ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.92 par 
zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējumi ***, platība 0.3ha un ***, platība 
2.6ha nomu. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2019.gada 31.augustam. 

5) likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 
5.daļa nosaka, ka Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā ierakstāma: 1) apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai 
noslēdzami zemes nomas līgumi; 2) neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.daļā noteiktajā 
termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi; 

6) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu *** „***” ir apbūvēts, uz zemes gabalu nav nostiprinātas īpašuma 
tiesības zemesgrāmatā. Ēka (veikals), kas atrodas uz augstāk minētā zemes gabala, pieder nomniekam, uz 
ēku īpašumu nav nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā; 

7) pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu, pašvaldībai 
piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas 
tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi 
tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. 

8) saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu iegūst 
likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu; 

9) saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos„ 27.pantu, darījumus var veikt tikai ar īpašumu, uz 
kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to, pirmkārt, ir jāveic augstāk minētā zemes 
gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas darbības, kas saistītas 
ar nekustamā īpašuma atsavināšanu. 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2014.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 1.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma „Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu; Ministru kabineta 
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Mainīt nosaukumu zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem *** un *** uz zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu *** esošajām ēkām un būvēm: „***”, Valkas pagasts, Valkas novads. 
2. Uzsākt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „***”, ar kadastra apzīmējumiem ***, platība 0.3ha un ***, platība 

2.6ha, kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma 
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

3. Reģistrēt šī lēmuma 2.punktā minētos zemes gabalus zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda. 



4. Pēc zemes gabalu reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma 
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt 
nekustamā īpašuma novērtēšanu. 

5. Noteikt platību 0.3ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot, ēku īpašuma Valkas 
pagastā  „***” uzturēšanai. 

6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā procesa 
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā 
rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.  

 
28.§ 

Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „***” atsavināšanu 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo Valkā, ***, 2014.gada 13.janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma 
„***”, Valkas pagastā atsavināšanu, tika konstatēts: 

1) Zemes gabals „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 0.0758ha, atrodas Valkas novada Valkas pagasta 
administratīvajā teritorijā.  

2) Pēc ziņām no Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas nekustamais 
īpašums, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: ***, platība 0.0758ha, ir bijis piešķirts 
lietošanā  ***. Uz zemes gabala atrodas mazēka – instrumentu noliktava. Zemes gabala lietošanas 
mērķis: individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

3) Ar Valkas pagasta padomes 2007.gada 10.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 3.§) uz zemes gabalu 
Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums *** tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības, 
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 1.punktam. 

4) Augstāk minētās personas iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi. Saskaņā ar 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 
21.daļu, zemes nomas pirmtiesības realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanās dienas.  

5) 2007.gada 25.septembrī starp Valkas pagasta padomi un *** ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.121 par 
zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 0.06ha nomu. 
Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 24.septembrim. Ar 2012.gada 5.novembra Vienošanos 
Nr.VND/2012/524, minētā nomas līguma termiņš ir pagarināts līdz 2022.gada 31.decembrim. 

6) likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 
5.daļa nosaka, ka Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā ierakstāma: 1) apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai 
daļai noslēdzami zemes nomas līgumi; 

7) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu *** „***” ir apbūvēts, uz zemes gabala atrodas mazēka – 
instrumentu noliktava. 

8) pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu, pašvaldībai 
piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas 
zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas 
nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. 

9) saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu 
iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu; 

10) saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.pantu, darījumus var veikt tikai ar īpašumu, 
uz kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to, pirmkārt, ir jāveic augstāk minētā 
zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas darbības, kas 
saistītas ar nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2014.gada  21.janvāra   sēdes  lēmumu   (protokols Nr.1, 2.§)  un  pamatojoties  uz  Publiskas   personas  
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma 
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu; Ministru kabineta 
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 0.0758ha, kas atrodas 

Valkas novada Valkas pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas 
veidu: pārdošana par brīvu cenu. 



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

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

4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā procesa 
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā 
rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.  

 
29.§ 

Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „***” atsavināšanu 
___________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2014.gada 14.janvāra 
iesniegumu par nekustamā īpašuma „***”, Valkas pagastā atsavināšanu, tika konstatēts: 

1) Zemes gabals „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 45.3ha, atrodas Valkas novada Valkas pagasta 
administratīvajā teritorijā.  

2) Pēc ziņām no Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas nekustamais 
īpašums, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: ***, platība 45.3ha, ir bijis piešķirts 
lietošanā ***. Uz zemes gabala atrodas *** piederošas ēkas – dzīvojamā māja, kūts un šķūnis, uz kurām 
īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. 

3) Ar Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 11.§) uz zemes 
gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums *** tika izbeigtas zemes lietošanas 
tiesības atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam. 

4) Augstāk minētās personas iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi. Saskaņā 
ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 
21.daļu, zemes nomas pirmtiesības realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanās dienas. 

5) 2011.gada 9.jūnijā starp Valkas novada domi un *** ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.VND/2011/216 
par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 45.3ha nomu. 
Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 31.decembrim. 

6) likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
3.panta 5.daļas 1.punkts nosaka, ka Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi; 

7) pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu, 
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un 
pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, 
ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. 

8) saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu 
iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu; 

9) saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.pantu, darījumus var veikt tikai ar 
īpašumu, uz kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to, pirmkārt, ir jāveic augstāk 
minētā zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas 
darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2014.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma „Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas  2.punktu; Ministru  kabineta 2011.gada 
1.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”;  likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17 punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 45.3ha, kas atrodas 

Valkas novada Valkas pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas 
veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda. 



3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma 
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt 
nekustamā īpašuma novērtēšanu. 

4. Reģistrēt adrešu reģistrā nosaukumu apbūvētam zemesgabalam ar kadastra *** un uz tās esošajām ēkām 
un būvēm: „***”, Valkas pagasts, Valkas novads. 

5. Noteikt platību 0.6ha, ēku īpašuma „***”, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ***, Valkas 
pagastā, uzturēšanai. 

6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā procesa 
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā 
rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.  

 
30.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „***”***, Stepi,  
Zvārtavas pagastā, Valkas novadā atsavināšanas noteikumiem 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Nekustamais īpašums Valkas novada Zvārtavas pagastā „***”***, Stepi, sastāv no dzīvokļa (tehniskās telpas) 

Nr.9, platība 14.5m2, 145/4762 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu *** un zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu ***, saskaņā ar ierakstu Valkas zemesgrāmatu nodaļas Zvārtavas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ***. 

2012.gada 17.janvārī Valkas novada domē saņemts *** ierosinājums atsavināt Valkas novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu „***”***, kas atrodas Valkas novada Zvārtavas pagastā. 

2011.gada 1.jūnijā starp Zvārtavas pagasta pārvaldi un *** ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums par 
dzīvojamo telpu Zvārtavas pagastā „***”***. Atsavināšanas ierosinātājam nav nekustamā īpašuma nodokļa, ne 
arī īres maksas parādu. 

***, kā nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam, kas nosaka, ka pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var 
ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa 
īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Augstāk minētā likuma 45.panta 3.daļa nosaka, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu 
viendzīvokļa māju, par kuru lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās 
telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

Savukārt, tā paša likuma 4.daļa nosaka, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju, 
ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem 
iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju, kā arī tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pants nosaka, ka pašvaldības nekustamo mantu var 
atsavināt: pārdodot izsolē, pārdodot par brīvu cenu, apmainot pret citu mantu, ieguldot kapitālsabiedrības 
pamatkapitālā; nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu; nododot bez atlīdzības. Likumā norādīts, ka 
pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus 
var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Šī paša likuma 37 panta 1.daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, 
ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena 
ir vienāda ar nosacīto cenu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā daļa noteic, ka atsavinot valsts vai 
pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo 
telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt 
īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Līdz ar to, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu 
šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.  

Nosacītās cenas definīcija ir dota Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktā, kas 
nosaka, ka nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā 
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā 
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās 
personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 
sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie 
kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus 
sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. 
Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic 
dome. 

Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā: 
1. likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās 

daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, 
tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 



cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts atsavināt par 
acīmredzami pazeminātu cenu; 

2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka līdz 
brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par 
zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 
2007.gada 31.decembrī; 

3. 2011.gada 1.februāra ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas 
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas 
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas 
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka 
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Lai noteiktu zemes gabala nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija: 
1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Interbaltija” 2013.gada 9.decembrī sagatavoto 

nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā „***”***, visvairāk iespējamo tirgus vērtību: LVL 100,00 (viens 
simts latu) vai EUR 142.29 (viens simts četrdesmit divi eiro 29 centi); 

2. ar nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 137.40 (viens 
simts trīsdesmit septiņi eiro 40 santīmi) un sastāv no sekojošām izmaksām: 
• nekustamā īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) : LVL 10.00 vai EUR 14.23 
• sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Interbaltija” pakalpojums nekustamā īpašuma tirgus 

vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2013.gada 11.decembrī sagatavoto Rēķinu Nr.13-3767 ir EUR 
94.69 ar PVN. 

• Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas pakalpojums - telpu grupas reģistrācijai NĪVKR 
IS, saskaņā ar 2013.gada 26.jūnija priekšapmaksas rēķinu Nr.P_13-21183 ir LVL 20.00 vai EUR 
28.46.  

Izvērtējot augstāk minēto informāciju, atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena tiek noteikta EUR 
279.69 (divi simti septiņdesmit deviņi eiro 69 centi). 

Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2014.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 4.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 1.panta 7.punktu; 3.panta 1.daļas 2.punktu; 4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta piekto 
daļu; 14.panta 2.daļu; 37.panta 1. daļas 4.punktu un 45.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 30.maija 
noteikumiem Nr.425 „Kārtība, kāda atsavināma valsts un pašvaldību manta”, likuma “Par pašvaldībām” 
14.panta 1.daļas 2.punktu; 21.panta 1.daļas 17.punktu atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu – nekustamo īpašumu „***”***, kadastra numurs ***, 

Stepos, Zvārtavas pagastā, Valkas novads, kas sastāv no dzīvokļa (tehniskās telpas) Nr. ***, platība 
14.5m2, 145/4762 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu *** un zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu *** 

2. Noteikt pašvaldības īpašuma objekta – nekustamā īpašuma „***”***, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas 
novads, atsavināšanas veidu - pārdodot par brīvu cenu, pārdodot to minētā dzīvokļa īrniekam. 

3. Noteikt atsavināmam nekustamam īpašumam „***”***, Stepi, Zvārtavas pagastā, Valkas novadā, kadastra 
numurs ***, nosacīto cenu (sākotnējā cena): EUR 279.69 (divi simti septiņdesmit deviņi eiro un 69 centi). 

4. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% eiro. 
3. Uzdot Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai mēneša laikā 

pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtīt atsavināšanas 
paziņojumu. 

4. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristei *** sagatavot nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumu. 

 
 

31.§ 
Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Ērģemē, *** 

______________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

Izskatot Ērģemes pagasta dzīvojamo māju „***” dzīvokļu īpašnieku ***, dzīvojošas „***” dz. ***, Ērģeme, 
Ērģemes pagasts, Valkas novads, ***, dzīvojošas „***” dz. ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, ***, 
dzīvojoša *** iela ***, Rīga, ***, dzīvojošas „***” dz. ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, ***, 
dzīvojoša „***” dz. ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, ***, dzīvojošas „***” dz. ***, Ērģeme, 
Ērģemes pagasts, Valkas novads, ***, dzīvojošas „***” dz. ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, ***, 
dzīvojoša „***”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, ***, dzīvojošas „***” dz. ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, 
Valkas novads, ***, dzīvojoša „***” dz. ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, ***, dzīvojošas „***” dz. 
***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, ***, dzīvojošas *** iela ***, dz. ***, Rīga; ***, dzīvojošas *** iela 
***, Rīga un ***, dzīvojošas „***” dz. ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, 2013.gada decembrī 



iesniegtos iesniegumus ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošu zemes gabalu Ērģemē „***”, proporcionāli 
dzīvokļu domājamām daļām un noslēgt Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez maksas, un 
izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts: 

Zemes gabala Ērģemē, „***” kopējā platība pēc zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas ir 1.1ha. 
Zemes gabals ir reģistrēts Zemesgrāmatā uz Valkas novada pašvaldības vārda (Ērģemes pagasts 

zemesgrāmatu nodalījums Nr. ***). 
Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu *** atrodas divas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 

saimniecības ēka, kurās ir par pajām privatizēti dzīvokļi un attiecīgi arī domājamās daļas no saimniecības 
ēkas, saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”. Par pajām 
privatizēto dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma domājamo daļu un zemes gabala lieluma un vērtības noteikšana 
notiek ievērojot likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. 

 

Īpašuma Nr., adrese Persona, kurai dzīvoklis 
pieder 

Vienošanās līguma noslēgšanas datums 

Dzīvoklis *** *** 22.07.1997. 

Dzīvoklis *** *** 18.03.1993./23.01.2012. Mantojuma apliecība 
(reģ.Nr. ***) 

Dzīvoklis *** *** 18.03.1993. 

Dzīvoklis *** *** 18.03.1993. 

Dzīvoklis *** *** 18.03.1993. 

Dzīvoklis *** *** 18.03.1993. 

Dzīvoklis *** *** 18.03.1993. 

Dzīvoklis *** *** 18.03.1993./ 30.12.1999. Pirkuma līgums/ 
31.08.2012. Mantojuma apliecība (reģ.Nr. ***) 

Dzīvoklis *** *** 18.03.1993./ 06.02.1996. Pirkuma līgums 

Dzīvoklis *** *** 18.03.1993. 

Dzīvoklis *** *** 18.03.1993. 

Dzīvoklis *** *** 18.03.1993. 

Dzīvoklis *** *** 18.03.1993. 

Dzīvoklis *** *** 18.03.1993. 

Dzīvoklis *** *** 04.07.1976. 

Dzīvoklis *** *** 22.09.1999. 

 
Saskaņā ar 1995.gada 21.jūnija likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta 

1.daļu - ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu 
privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", privatizācijas 
komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai vai nomā uz 99 
gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta.  

Saskaņā ar augstāk minētā likuma panta 4.daļu - šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts 
vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot 
vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Bez tam minētā likuma 75.panta 7.daļā noteikts, ka šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem 
jādibina mājas kopīgas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sabiedrība vai jānoslēdz līgums par 
daudzdzīvokļu mājas kopīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un, savukārt, 8.daļā norādīts, ka šā panta 
pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašnieki par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala 
noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un dzīvojamās mājas reģistrāciju zemesgrāmatā norēķinās latos. 

Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta 2000.gada 29.jūnijā. Saskaņā ar Arhīvu likumu, bankas un 
grāmatvedības dokumentu glabāšanas termiņš ir 5 gadi. Tas nozīmē, ka uz šodienu nav iespējams konstatēt 
patiesos 2000.gadā veiktos izdevumus par zemes gabala Ērģemē, „***” robežu kadastrālo uzmērīšanu un 
reģistrāciju zemesgrāmatā, tādēļ, ņemot vērā šodienas izcenojumus, izdevumi par zemes gabala kadastrālo 
uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā kopumā sastāda – LVL 120.00 (viens simts divdesmit latu) vai EUR 
170.74 (viens simts septiņdesmit eiro un 74 centi). 

Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2014.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 5.§) un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta 1., 4., 7. un 8.daļu, kas nosaka likuma piemērošanu attiecībā uz 
privatizētajiem kooperatīvajiem dzīvokļiem, kā arī par pajām privatizētajiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām, 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti 



(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 

N O L E M J : 
1. Slēgt vienošanos ar zemāk minētajām personām par zemes gabala Ērģemē, „***”,  

kadastra apzīmējums ***, ar kopējo platību 1.1ha, nodošanu īpašumā bez atlīdzības proporcionāli dzīvokļu 
īpašumu domājamām daļām: 
1.1. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr. ***, kas atrodas 

daudzdzīvokļu mājā ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai, 
nodot īpašumā bez atlīdzības 530/9807 domājamās daļas; 

1.2.  ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr. ***, kas atrodas 
daudzdzīvokļu mājā ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai,  
nodot īpašumā bez atlīdzības 679/9807 domājamās daļas; 

1.3. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr. ***, kas atrodas 
daudzdzīvokļu mājā ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai,  
nodot īpašumā bez atlīdzības 550/9807 domājamās daļas; 

1.4. *** atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr. ***, kas atrodas daudzdzīvokļu mājā ***, 
Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai,  nodot īpašumā bez 
atlīdzības 530/9807 domājamās daļas; 

1.5. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr. ***, kas atrodas 
daudzdzīvokļu mājā ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai,  
nodot īpašumā bez atlīdzības 671/9807 domājamās daļas; 

1.6. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr. ***, kas atrodas 
daudzdzīvokļu mājā ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai,  
nodot īpašumā bez atlīdzības 547/9807 domājamās daļas; 

1.7. *** atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr. ***, kas atrodas daudzdzīvokļu mājā ***, 
Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai,  nodot īpašumā bez 
atlīdzības 677/9807 domājamās daļas; 

1.8. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta  (dzīvokļa īpašums Nr. ***, kas atrodas 
daudzdzīvokļu mājā ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai,  
nodot īpašumā bez atlīdzības 551/9807 domājamās daļas; 

1.9. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr. ***, kas atrodas 
daudzdzīvokļu mājā ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai,  
nodot īpašumā bez atlīdzības 551/9807 domājamās daļas; 

1.10. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr. ***, kas atrodas 
daudzdzīvokļu mājā ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai,  
nodot īpašumā bez atlīdzības 670/9807 domājamās daļas; 

1.11. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr. ***, kas atrodas 
daudzdzīvokļu mājā ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai,  
nodot īpašumā bez atlīdzības 549/9807 domājamās daļas; 

1.12. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr. ***, kas atrodas 
daudzdzīvokļu mājā ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai,  
nodot īpašumā bez atlīdzības 676/9807 domājamās daļas; 

1.13. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr. ***, kas atrodas 
daudzdzīvokļu mājā ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai,  
nodot īpašumā bez atlīdzības 687/9807 domājamās daļas; 

1.14. *** atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr. ***, kas atrodas daudzdzīvokļu mājā ***, 
Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai,  nodot īpašumā bez 
atlīdzības 552/9807 domājamās daļas; 

1.15. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta  (dzīvokļa īpašums Nr. ***, kas atrodas 
daudzdzīvokļu mājā ***, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai,  
nodot īpašumā bez atlīdzības 552/9807 domājamās daļas. 

2. Apstiprināt izdevumu apmēru kopsummā LVL 120.00 (viens simts divdesmit lati un 00 santīmu), par 
zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā, kuru sedz 
dzīvokļa īpašnieki proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai pirms Vienošanās 
parakstīšanas, kas proporcionāli katra dzīvokļa domājamai daļai ir : 
 

Dzīvoklis *** 6.49 LVL/9.24EUR 

Dzīvoklis *** 8.31 LVL/11.82EUR 

Dzīvoklis *** 6.73 LVL/9.58EUR 

Dzīvoklis *** 8.28 LVL/11.78EUR 

Dzīvoklis *** 8.21 LVL/11.68EUR 

Dzīvoklis *** 6.69 LVL/9.52EUR 



Dzīvoklis *** 8.28 LVL/11.78EUR 

Dzīvoklis *** 6.74 LVL/9.59EUR 

Dzīvoklis *** 6.74 LVL/9.59EUR 

Dzīvoklis *** 8.20 LVL/11.67EUR 

Dzīvoklis *** 6.72 LVL/9.56EUR 

Dzīvoklis *** 8.27 LVL/11.77EUR 

Dzīvoklis *** 8.41 LVL/11.97EUR 

Dzīvoklis *** 6.75 LVL/9.60EUR 

Dzīvoklis *** 8.43 LVL/11.99EUR 

Dzīvoklis *** 6.75 LVL/9.60EUR 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 
Administratīvā rajona tiesā  (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201). 

 
 

32.§ 
Par zemes gabala Zvārtavas pagastā „***” atsavināšanu 

_______________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo „***”, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2014.gada 

14.janvāra (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 08.07.2013. Nr.350) iesniegumu ar lūgumu izskatīt 
iespēju izpirkt zemes gabalu Zvārtavas pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 1.3ha, uz kuru ir 
noslēgts zemes nomas līgums Nr.VND/2013/526 ar ***. Izskatot ar lietu saistītos dokumentus tika konstatēts: 

Pamatojoties uz 2013.gada 26.septembra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 42.§) ar 
kuru tika nolemts iznomāt neapbūvētu zemes gabalu Zvārtavas pagastā “***”, ar kadastra apzīmējumu ***, 
platība 1.3ha, rīkojot rakstisku izsoli, 2013.gada 28.oktobrī plkst. 16:00 notika minētā nomas tiesību izsole. 

Saskaņā ar 2013.gada 28.oktobra Izsoles protokolu Nr.1, *** piedāvāja augstāko nomas cenu.  
2013.gada 21.novembrī tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.VND/2013/256 ar *** par neapbūvētu 

zemes gabalu Zvārtavas pagastā “***”, ar kadastra apzīmējumu ***, platība 1.3ha, nosakot nomas līguma 
termiņu līdz 31.12.2018. 

Izskatot jautājumu par zemes izpirkšanas tiesībām ir jāņem vērā, ka jēdzienu „noma ar izpirkšanas 
tiesībām” šajā gadījuma nevar lietot, jo publiskas personas zemi var iegūt atsavināšanas procedūrā, ievērojot 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantā ir noteikts, ka publisku personu mantas 
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai 
likumā paredzētajos gadījumos, neviens no likumā norādītajiem atsavināšanas veidiem nav „noma ar zemes 
izpirkšanas tiesībām”. 

Tā paša likuma 4.pantā ir norādīts personu loks, kuras var ierosināt zemes atsavināšanu:  
1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas 

atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei; 
2) zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz 

kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai; 
3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes 
starpgabalu, kas piegul šai zemei; 

4) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo 
daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai; 

5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa 
īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; 

6) dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu 
mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; 

7) kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu; 
8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir 
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts 
zemes nomas līgums. 

No augstāk minētā ir secināms, ka *** neatbilst minētā likuma 4.pantā norādīto personu lokam, līdz ar to 
viņam nav tiesību ierosināt zemes gabala atsavināšanu. 



Tā paša likuma 4.panta 2.daļa nosaka, ka Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt 
attiecīgās iestādes vadītājs, taču ir jāievēro zināma kārtība, saskaņā ar kuru tiek noskaidrots vai attiecīgā 
manta nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām iestādēm. 

Jāņem vērā, ka uz šo brīdi vēl nav stājies spēkā Zemes pārvaldības likums. Līdz ar to vēl nav iespējams 
ierosināt rezerves zemes fondā ieskaitīta zemes gabala atsavināšanu zemes konsolidācijas nodrošināšanai. 

Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2014.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 6.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 3.pantu un 4.pantu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Atteikt nodot atsavināšanai zemes gabalu Zvārtavas pagastā, „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 1.3ha.  
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
33.§ 

Dzīvokļu jautājumu izskatīšana 
_________________________ 

(I.Meļķis) 
 

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā  Valkas novada 
domes Dzīvokļu komisijas 2013.gada 14.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1), vadoties no Latvijas 
Republikas likuma  “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta, 14., 15.pantiem,  atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. P i e š ķ i r t  ***, deklarēta dzīvesvieta ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu apmaiņas palīdzības reģistrā, 2-

istabu dzīvokli  ***, apmaiņā pret pašreiz īrēto dzīvokli ***, Valkā.   
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar  pašvaldības sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).  
Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu. 
2. P i e š ķ i r t  ***, pēdējā deklarētā dzīvesvieta ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības I kārtas reģistrā, 1-

istabas dzīvokli ***, Valkā, 2.stāvs,kopējā platība 26,3 m², dzīvojamā platība 17,6 m2, dzīvokļa 
labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots. 
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).  
Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu. 
3. P i e š ķ i r t  ***, deklarēta dzīvesvieta ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu apmaiņas palīdzības reģistrā,1-

istabas dzīvokli ***, Valkā, 5.stāvs, kopējā platība 24,6 m2, dzīvojamā platība 12,3 m2, labiekārtotības 
pakāpe – labiekārtots, apmaiņā pret patreiz īrēto dzīvokli ***, Valkā. 
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). 
 Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

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

 
34.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** 
____________________________________________________ 

(M.Valtiņa) 
 
Valkas novada dome saņēma īpašuma ***, Valkā, Valkas novadā, īpašnieka *** iesniegumu ar lūgumu 

anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k. ***), *** (p.k. ***) un *** (p.k. ***) ***, Valkā, Valkas novadā, pamatojoties 
uz to, ka ar minētām personām noslēgtais īres līgums beidzies. 

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija izsūtīja uzaicinājumus minētām personām ierasties Valkas 
novada domē un sniegt paskaidrojumus. *** un *** paskaidroja, ka tiesību tur būt deklarētiem viņiem nav, bet 
nav arī citas dzīvesvietas kur deklarēties. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 
2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra 
noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: 



PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, jo zudis tiesiskais pamats būt 

deklarētiem minētajā dzīvesvietā šādām personām: 
1.1. ***, personas kods ***; 
1.2. ***, personas kods ***; 
1.3. ***, personas kods ***. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā - 
Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

 
35.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** 
_________________________________________________ 

(M.Valtiņa) 
 
Valkas novada dome saņēma dzīvokļa ***, Valkā, Valkas novadā, īrnieces *** iesniegumu ar lūgumu 

anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k. ***) ***, Valkā, Valkas novadā, pamatojoties uz to, ka laulība šķirta 
2008.gadā un dzīvokļa īres līgums noslēgts ar ***. *** komunālos maksājumus nemaksā un daļēji izvedis no 
dzīvokļa savas mantas. 

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija izsūtīja uzaicinājumu *** ierasties Valkas novada domē un 
sniegt paskaidrojumus. 2013.gada 18.decembrī *** dokumentus un paskaidrojumus, kas būtu par tiesisko 
pamatu būt deklarētam un dzīvot minētajā dzīvoklī, nevar uzrādīt. Paskaidro, ka mēneša laikā varbūt pats 
deklarēsies citā adresē.  

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

pamats dzīvot minētajā dzīvesvietā. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 

78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā - 
Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

 
36.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** 
___________________________________________________ 

(M.Valtiņa) 
 
Valkas novada dome saņēma SIA „Valkas Namsaimnieks” iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto 

dzīvesvietu *** (p.k. ***) ***, Valkā, Valkas novadā, pamatojoties uz to, ka *** zudis tiesiskais pamats būt 
deklarētai minētajā adresē.  

2014.gada 2.janvārī *** *** *** noslēdza vienošanos par īres līguma laušanu par dzīvokli ***, Valkā un 
minēto dzīvokli nodeva SIA „Valkas Namsaimnieks”. 

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija izskatīja SIA „Valkas Namsaimnieks” iesniegumu un klāt 
pievienotos materiālus – vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu (kopiju) un dzīvokļa ***, 
Valkā, nodošanas – pieņemšanas aktu starp SIA „Valkas Namsaimnieks” un *** (kopija). 

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

pamats būt deklarētai minētajā dzīvesvietā. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 

78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā - 
Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 



 
37.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** 
_____________________________________________________ 

(M.Valtiņa) 
 
Valkas novada dome saņēma SIA „Valkas Namsaimnieks” iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu ***, Valkā, *** (p.k. ***). Pamatojoties uz to, ka Ievai Leokenai zudis tiesiskais pamats būt 
deklarētai minētajā adresē. 

2014.gada 2.janvārī *** *** *** noslēdza vienošanos par īres līguma laušanu par dzīvokli ***, Valkā un 
minēto dzīvokli nodeva SIA „Valkas Namsaimnieks”. 

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija izskatīja SIA „Valkas Namsaimnieks” iesniegumu un klāt 
pievienotos materiālus – vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu (kopiju) un dzīvokļa ***, 
Valkā, nodošanas – pieņemšanas aktu starp SIA „Valkas Namsaimnieks” un *** (kopija). 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 
2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra 
noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, *** personas kods ***. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 

78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā - 
Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

 
38.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.5  
„Valkas novada domes 2014.gada pamatbudžets” 

 apstiprināšanu  
_______________________________________________ 

(I.Markova) 
 
   Dome izskata saistošo noteikumu „Valkas novada domes 2014.gada pamatbudžets” projektu. 
Ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 2014.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET – 1 deputāts (A.Gailis), ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Valkas novada domes 2014.gada pamatbudžets”” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.5 „Valkas novada domes 2014.gada pamatbudžets” triju dienu laikā rakstveidā 

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

novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā. 
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
6. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

39.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.6  

„Valkas novada domes 2014.gada speciālais budžets” 
 apstiprināšanu  

_______________________________________________ 
(I.Markova) 

 
   Dome izskata saistošo noteikumu „Valkas novada domes 2014.gada speciālais budžets” projektu. 
Ņemot vērā apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 2014.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2., 8.§) un vadoties no Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 
16.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 



N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Valkas novada domes 2014.gada speciālais budžets”” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.6 „Valkas novada domes 2014.gada speciālais budžets” triju dienu laikā 

rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai zināšanai. 
3. Apstiprināt „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumu 2014.gadam” (pielikumā). 
4. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas 

novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā. 
5. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
7. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Pielikums 
Valkas novada domes 

2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.1, 39.§) 

 
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījums 2014.gadam 

 
       Pilsēta un 
          pagasti 

   Plānoto līdz. 
   sadalījums 
  pēc autoceļu 
      garuma 
        EUR 

   Plānoto līdz. 
    sadalījums 
  pēc automašī- 
     nu skaita 
          EUR 

    Plānoto līdz. 
   sadalījums pēc 
  ielu un tiltu lauk. 
          EUR 

    Kopējais 
   plānoto līdz. 
    sadalījums 
           EUR 

Valkas pilsēta 0 29916.36 64799.22 94715.58 

Ērģemes pagasts 20286.94 5767.94 871.39 26926.27 

Kārķu pagasts 9330.61 8552.16 0 17882.77 

Valkas pagasts 19744.82 7524.76 2139.30 29408.88 

Vijciema pagasts 8429.57 4015.02 842.77 13287.36 

Zvārtavas pagasts 12907.71 4823.46 2046.97 19778.14 

     

Kopā novadā 70699.65 60599.70 70699.65 201999.00 

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

40.§    
Par pienākumu pieņemt administratīvo aktu 

___________________________________________ 
(A.Jurjāne) 

 
2013.gada 10.septembrī dome ir saņēmusi no *** Valkas novada domei un Būvvaldes būvinspektoram 

adresētus iesniegumus par viņasprāt pretlikumīgajām un nesankcionētajām pazemes komunikāciju 
būvniecības darbībām viņas īpašumā ***, Valkā (ierīkojot ūdensvada un kanalizācijas pievadus bez 
īpašnieces piekrišanas, ievērojami samazināta īpašuma vērtība, nolauzti koku zari un izraktas saknes) bet  
30.oktobrī - domei adresētu iesniegumu, kurā atkārtoti lūdz informēt par domes pieņemtajiem lēmumiem, 
izvērtēt konkrētā ģenerālplāna pareizību, nodrošināt iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, kā arī atlīdzināt 
pretlikumīgās būvniecības rezultātā īpašumam nodarītos zaudējumus.  

Domes 2013.gada 31.oktobra atbildē *** tika paskaidrots, ka attiecībā uz būvdarbiem ielu sarkanajās 
līnijās (2011.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr. 14 „Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanu apbūves noteikumi” grafiskajā daļā - sarkanā līnija *** ielai – 8m no ceļa ass) ir ievēroti 
normatīvo aktu nosacījumi. Tīkla pievadu izvietojums projekta „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana un rekonstrukcija Valkas pilsētā” izstrādes laikā tika saskaņots ar visiem dzīvojamo māju 
īpašniekiem, bet uz zemes gabala *** ielā *** neatrodas neviena dzīvojamā ēka, tāpēc saskaņojums netika 
prasīts. Ģenerālplāns UKT-04-al ir izvērtēts un apstiprināts, domei kā pasūtītājai nav pamata šobrīd to vērtēt 
atkārtoti. Turklāt projekts tika nodots sabiedriskajai apspriešanai, un iedzīvotāji savus iebildumus varēja izteikt 
šā pasākuma ietvaros. Grozīt ģenerālplānu pēc projekta realizācijas nav iespējams.      

Domes atbildē *** tika apsolīts nolīdzināt augsnes virskārtu un pienācīgi apzāģēt bojātos bērza zarus, 
tādā veidā novēršot būvdarbu procesā nodarītos zaudējumus, jo bērza augtspēja netika samazināta.  
Pārbaudot 2013.gada nogalē *** ielas *** gruntsgabalu dabā uz vietas, bija redzams, ka pēc rakšanas 
darbiem augsnes virskārta ir nolīdzināta, koka saknes apbērtas un bērza zari ir pienācīgi nozāģēti. 



Neskatoties uz to, *** 2013.gada 11.decembrī ir iesniegusi sūdzību Administratīvajā rajona tiesā, lūdzot 
atzīt domes faktisko rīcību – atbildes nesniegšanu - par prettiesisku. Ar Administratīvās rajona tiesas 
2014.gada 14.janvāra spriedumu ir nolemts apmierināt *** sūdzību un uzlikt par pienākumu Valkas novada 
domei viena mēneša laikā izskatīt *** iesniegumus un pieņemt administratīvo aktu. Tiesa norāda, ka 
gadījumos, kad persona lūdz iestādei konkrētu rīcību, nevis sagaida tikai atbildi uz iesniegumu, šāds 
iesniegums nav atzīstams par iesniegumu Iesniegumu likuma izpratnē. Mērķis ir bijis panākt administratīva 
akta izdošanu. 

Vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, Administratīvā 
procesa likuma 90.panta un 264.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Ģenerālplānu UKT-04-al atzīt par spēkā esošu, pareizu un tiesisku. 
2. 2013.gada nogalē faktiski paveiktos zemes izlīdzināšanas un koka apzāģēšanas darbus *** ielā ***, Valkā 

atzīt par pienācīgā kvalitātē izpildītiem un pietiekamiem, lai novērstu būvdarbu procesā *** nodarītos 
zaudējumus. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 
Administratīvā rajona tiesā  (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201). 
 

 
41.§ 

Par Kārķu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 
_______________________________________________ 

( Dz.Auzāne) 
 

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

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

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.2  “Kārķu pamatskolas nolikums” (pielikumā). 
2. Atcelt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmuma ( protokols Nr.4,38.§) 1.7.punktu. 
3. Ar lēmuma 1.punktā minēto nolikumu iepazīstināt visus Kārķu pamatskolas darbiniekus. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Kārķu pamatskolas direktore. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi 
 

N O L I K U M S 
Valkā 

2014.gada 27.janvārī                                Nr.2 
APSTIPRINĀTS 

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

(protokols Nr.1,41.§) 
 

Kārķu pamatskolas 
NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma  
22.panta pirmo daļu 

un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu 
 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Kārķu pamatskola (turpmāk – iestāde) ir pašvaldības - Valkas novada domes (turpmāk tekstā– Dibinātājs) 

dibināta un pakļautībā esoša vispārējās pamatizglītības iestāde. 
2. Iestāde īsteno vispārējās izglītības programmas. 
3. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, šis nolikums un citi 

izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti. 



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

5. Iestādes juridiskā adrese: ,,Kārķu skola”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716. 
6. Iestādes struktūrshēma noteikta Iestādes nolikuma pielikumā. 
 

II. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi 

 

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

8. Iestādes darbības pamatvirziens ir  izglītojošā darbība. 
9. Iestādes galvenie uzdevumi ir: 

9.1. īstenot licencētas pamatizglītības un pirmsskolas programmas; 
9.2. nodrošināt ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, 

pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;  
9.3. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt 

veselīga dzīvesveida paradumus; 
9.4. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras 

savdabību; 
9.5. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai 

karjeras izvēlei; 
9.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem obligātās pamatizglītības ieguves 

nodrošināšanai 
9.7. veikt piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolai; 
9.8. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 
9.9. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu līdzekļus.  

 

III. Īstenojamās izglītības programmas 

 

10. Iestāde īsteno šādas izglītības programmas: 
10.1. pamatizglītības programmu (kods 21011111); 
10.2. pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111). 

 

11. Iestādei ir tiesības izstrādāt arī citas izglītības programmas atbilstoši valsts izglītības standartiem un 
normatīvajiem aktiem. Izglītības programmas tiek licencētas, akreditētas un reģistrētas Izglītības 
programmu reģistrā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.  

12. Iestādei ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas atbilstoši izglītojamo spējām un interesēm. 
Programmas apstiprina iestādes direktors. 

 

IV. Izglītības procesa organizācija 

 

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

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

15. Izglītojamo uzņemšana iestādē un pārcelšana nākamajā klasē iestādē notiek Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā. 

16. Mācību darba organizācijas pamatforma 1. – 9.klašu izglītojamajiem ir mācību stunda. Mācību stundas 
garums ir 40 minūtes, mācību nedēļas garums ir 5 darba dienas. 

17. Izglītības satura apguve pirmsskolā tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā. Kopējo mācību 
nodarbību ilgumu dienā nosaka Vispārējās izglītības likums. 

18. Maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.  
19. Mācību stundu slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas dienām nosaka iestādes direktora 

apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts un nodarbību grafiks. 
20. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pastāvīgi visu semestri, operatīvās izmaiņas tajā var izdarīt skolas 

direktors, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un izglītojamos. 
21. Izglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības) ārpus izglītības programmām Skola veic pēc 

mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. 
22. Mācību sasniegumus vērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Tos atspoguļo liecībās I un II semestra 

beigās. 
23. Valsts pārbaudes darbus, to veidus, saturu, izpildes un vērtēšanu nosaka Ministru kabinets. 
24. Apliecības par vispārējās pamatizglītības apguvi izsniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
25. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases stunda, kuru ieraksta mācību priekšmetu stundu sarakstā.  



26. 1. - 4. klašu skolēniem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, organizē pagarinātās darba dienas grupa. 
Pagarinātās darba dienas grupas darbību nosaka reglaments, ko apstiprina iestādes direktors. 

 

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

 

27. Vispārīgās izglītojamā tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības 
likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un precizēti iestādes Iekšējās kārtības noteikumos. 

28. Izglītojamie piedalās iestādes Iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā un iestādes  pašpārvaldes 
veidošanā. Izmaiņas iekšējos kārtības noteikumos var ierosināts iestādes pedagoģiskā padome, iestādes 
padome, izglītojamo pašpārvalde. 

 

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

 

29. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs pēc saskaņošanas ar 
Izglītības un zinātnes ministriju. 

30. Iestādes direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības un 
pienākumi noteikti amata aprakstā un darba līgumā. 

31. Direktors vada iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. 
Direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu.  

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

33. Izglītības iestādes pedagogu pienākumi un tiesības noteikti Izglītības likumā, amata aprakstā, Darba 
kārtības noteikumos un darba līgumā. 

34. Mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitatīvai nodrošināšanai pedagogi ir 
apvienoti metodiskajās komisijās. To darbību nosaka reglaments, ko apstiprina iestādes direktors. 

35. Iestādes citu darbinieku pienākumi un tiesības noteikti amata aprakstā, Darba kārtības noteikumos un 
darba līgumos.  

 

VII. Iestādes padomju un pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

36. Dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai iestādē izveido pedagoģisko 
padomi. Tā darbojas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un  pedagoģiskās padomes reglamentu, ko 
apstiprina iestādes direktors. 

37. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes darba 
organizēšanā, izglītojamie pēc savas iniciatīvas un ar iestādes pedagogu un direktora atbalstu veido 
Izglītojamo pašpārvaldi. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglaments, ko apstiprina iestādes 
direktors. 

38. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai skolā izveido skolas padomi. Tā darbojas 
saskaņā ar Izglītības likumu un skolas padomes reglamentu, ko izdod Padome, saskaņojot to ar skolas 
direktoru.  

 

VIII. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un  

administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība 
 

39. Iestāde saskaņā ar iestādes nolikumu patstāvīgi izstrādā iestādes nolikumā noteiktos iekšējos normatīvos 
aktus (iekšējie noteikumi, reglamenti). Direktors apstiprina iekšējos normatīvos aktus. 

40. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada domē 
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

 

IX. Skolas saimnieciskā darbība 

 

41. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem iestādes direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām 
līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem apstiprinātā gada 
budžeta ietvaros. 

42. Iestāde organizē skolēnu ēdināšanu. Ēdnīcas darbu pārrauga direktors. 
 

X. Finansēšanas kārtība 

 

43. Skolas finanšu līdzekļus veido:  
43.1. valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai; 



43.2. pašvaldības budžeta līdzekļi; 
43.3. citi finanšu līdzekļi, kurus var saņemt no fizisku un juridisko personu ziedojumiem un   

dāvinājumiem. 
44. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai skolas materiālās bāzes uzturēšanai, skolas attīstībai, materiālo 

līdzekļu iegādei. Par papildu līdzekļu izmantošanu iestādes direktors informē Skolas padomi atbilstoši tās 
izstrādātajam reglamentam. 

 

XI. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

 

45. Iestādi reorganizē vai likvidē tās Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. 
 

XII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

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

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

 

 

XIII. Citi noteikumi  

 

48. Iestādē darbojas bibliotēka. Bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu iestāde veic saskaņā 
ar Bibliotēkas likumu un skolas bibliotēkas reglamentu, ko apstiprina direktors. 

49. Atbilstoši normatīvajiem aktiem iestāde kārto lietvedību. Lietvedības darba organizācija skolā noteikta 
Lietvedības kārtībā, ko apstiprina direktors. 

50. Iestāde lieto datorizētu uzskaiti atbilstoši Latvijas izglītības informācijas sistēmas izstrādātajai skolvadības 
programmatūrai. 

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

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

Ministru kabineta noteikumiem „Ugunsdrošības noteikumi” 
 

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

 
42.§    

Par Ozolu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 
_______________________________________________ 

(Dz.Auzāne) 
 

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

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

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.3 „Ozolu pamatskolas nolikums” (pielikumā). 
2. Atcelt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.4,38.§) 1.9.punktu. 
3. Ar lēmuma 1.punktā minēto nolikumu iepazīstināt visus Ozolu pamatskolas darbiniekus. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Ozolu pamatskolas direktore. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 
 



N O L I K U M S 
Valkā 

2014.gada 27.janvārī                                Nr.3 
APSTIPRINĀTS 

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

(protokols Nr.1, 42.§) 
 

Ozolu pamatskolas 
NOLIKUMS 

 
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 

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

 

I Vispārīgie noteikumi 

 
1. Ozolu pamatskola (turpmāk tekstā– Skola) ir pašvaldības - Valkas novada domes (turpmāk tekstā– 

Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās pamatizglītības iestāde. 
2. Skola īsteno vispārējās izglītības programmas.  
3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, šis nolikums un citi 

izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti.  
4. Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika – zīmogs, noteikta parauga veidlapas. Skola saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.  
5. Skolas juridiskā adrese: „ Ozolu skola” , Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV- 4735. 
6. Skolas struktūrshēma noteikta Skolas nolikuma pielikumā. 
 

II Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

7. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 
8. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības ieguves procesu, kas 

nodrošina valsts pirmsskolas vadlīnijās un pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 
9.  Skolas uzdevumi:  

9.1. īstenot vispārējās izglītības programmas;  
9.2. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas sekmē izglītojamā personības 

vispusīgu un harmonisku izaugsmi, palīdzēt izglītojamajam kļūt par garīgi un fiziski attīstītu, atbildīgu 
un radošu personību un kultūras cilvēku;  

9.3. nodrošināt izglītojamajiem iespēju iegūt kvalitatīvas un konkurētspējīgas zināšanas, kā arī apgūt 
kvalitatīvai dzīves darbībai nepieciešamās prasmes un attieksmes;  

9.4. sagatavot un motivēt izglītojamos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē un/vai apzinātai 
profesijas apguvei;  

9.5. racionāli izmantot Skolas finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;  
9.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kuras realizē vecāku varu (turpmāk tekstā – 

vecāki), lai nodrošinātu obligātās vispārējās pamatizglītība ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem;  
9.7. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām Skolas efektīvas 

darbības nodrošināšanai;  
9.8. mācību un audzināšanas procesā ievērot humānisma, demokrātijas, zinātniskuma, sistēmiskuma un 

individuālas pieejas principus.  

III Skolā īstenojamās izglītības programmas 

 
10. Skolas izglītojošo darbību reglamentējošie dokumenti ir Skolas izglītības programmas un pirmsskolas 

vadlīnijas. Vispārējās pamatizglītības programmas un pirmsskolas vadlīniju saturu un īstenošanu 
reglamentē Vispārējās izglītības likums un Ministru kabineta noteikumi.  

11. Skolā piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:  
11.1. pamatizglītības programmu (izglītības programmas kods 21011111); 
11.2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības 

programmas kods 21015811); 
11.3. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīānās traucējumiem (izglītības 

programmas kods 21015611);  
11.4. Pirmsskolas izglītības programma ( izglītības programmas kods 01011111). 

12. Skola ir tiesīga izstrādāt un licencēt savas izglības programmas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai 
īstenot izglītības programmas atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem programmu 
paraugiem.  



13. Skola īsteno interešu izglītības programmas. Tās tiek izstrādātas, pamatojoties uz Skolas budžeta finanšu 
iespējām, ņemot vērā izglītojamo un viņu vecāku vēlmes. Interešu izglītības programmas apstiprina Skolas 
direktors. Interešu izglītība ir brīvprātīga. Interešu izglītības programmu apguve var būt maksas 
pakalpojums. 

14. Skolai ir tiesības īstenot pieaugušo izglītošanas programmas, tālākizglītības, kultūrizglītības un sporta 
projektus. 

IV Izglītības procesa organizācija 

 
15. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējāsizglītības likums, kā arī uz šo 

likumu pamata izdotie citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 
16. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākumu un beigu datumu, kā arī 

izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. 
17.  Papildus brīvdienas februārī 1. klasei (1 nedēļu) nosaka Skolas direktors, saskaņojot ar Dibinātāju. 
18. Mācību nedēļas garums ir piecas dienas.  
19. 1. -9. klases skolēniem mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas garums 

ir 40 minūtes. Starpbrīžu ilgums ir noteikts mācību priekšmetu stundu sarakstā.  
20. Izglītības satura apguve pirmsskolā tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā. To grafiku 

apstiprina direktors. 
21. Mācību stundu skaitu dienā un mācību slodzi nedēļā saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un 

licencētajām izglītības programmām atspoguļo Mācību priekšmetu un stundu saraksts. Mācību priekšmetu 
stundu saraksts ir patstāvīgs visu semestri, operatīvas izmaiņas tajā var veikt direktors, par izmaiņām 
savlaicīgi informējot pedagogus un izglītojamos. 

22. Pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, 1. – 6. klašu izglītojamiem var tikt organizēta pagarinātās dienas 
grupa (turpmāk – grupa). Grupas darbību nosaka Skolas pagarinātās dienas grupas reglaments. 

23. Izglītojamo un pirmsskolas grupu izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības un citas 
nodarbības ārpus izglītības programmām) Skola var veikt pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku 
iesniegumiem. 

24. Nepieciešamības gadījumā skolā var tikt veidotas apvienotās klases. 
25. Pagarinātās darba dienas grupām, fakultatīvajām, interešu izglītības un individuālādarba nodarbībām tiek 

veidoti atsevišķi nodarbību saraksti. Nepieciešamības gadījumā izmaiņas tajos var veikt direktors.  
26. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta prasībām un Skolas 

noteikto kārtību. Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipi noteikti Noteikumos par valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

27. Katra semestra sākumā Skolā tiek izveidots ar direktora rīkojumu apstiprināts pārbaudes darbu grafiks 
attiecīgajam semestrim. Vienā dienā vienai klasei nedrīkst plānot vairāk kā divus (1.-4. klasēs - ne vairāk 
kā vienu) tēmas noslēguma pārbaudes darbus. Par pārbaudes darbu grafika izveidi atbild direktors, 
izmaiņas tajā pēc pamatota mācību priekšmeta skolotāja iesnieguma var veikt direktors. 

28.  Izglītojamo uzņemšana skolā un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
29. Kārtību, kādā izglītojamie atbrīvojami no valsts pārbaudījumiem, nosaka Ministru kabinets.  
30. Pirmsskolas audzēkņi saņem izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi. 
31. 9.klases izglītojamie, kuri izpildījuši attiecīgās izglītības programmas prasības saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem, saņem apliecību par vispārējās pamatizglītības apguvi.  
32. Pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju nosaka Ministru kabinets.  
33. Ieraksti par izglītojamo mācību un audzināšanas darbu tiek veikti klašu žurnālos. Direktors, saskaņojot ar 

Skolas Padomi, nosaka kārtību, kādā vecāki informējami par izglītojamo mācību darba rezultātiem mācību 
gada laikā. Semestri beidzot, izglītojamais saņem noteikta parauga liecību ar atbilstošiem ierakstiem par 
apgūtajiem mācību priekšmetiem un zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējumu.  

34. Skolā darbojas klašu audzinātāju metodiskā komisija. 
35. Metodiskā komisija darbojas atbilstoši Skolas Metodisko komisiju reglamentam.  

V Izglītojamo tiesības un pienākumi 

 
36. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, tie ir precizēti Skolas Iekšējās kārtības 

noteikumos.  

VI Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 
37. Pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītība likumā, Skolas Darba kārtības noteikumos un precizēti 

darba līgumos un amatu aprakstos.  
38. Citu darbinieku tiesbas un pienākumi ir noteikti ar šiem darbiniekiem noslēgtajos darba līgumos un amatu 

aprakstos, kā arī daļēji var būt noteikti Skolas Darba kārtības noteikumos.  

VII Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

 



39. Dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu risināšanai Skolā darbojas pedagoģiskā padome. 
Pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 
likums un Skolas Pedagoģiskās padomes reglaments. 

VIII Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

 
40. Izglītojamo pašpārvaldes izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Izglītības likums un Skolas 

izglītojamo pašpārvaldes reglaments. 

IX Skolas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība 

 
41. Pamatojoties uz Skolas nolikumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Skola izstrādā Iekšējo 

kārtību reglamentējošos normatīvos aktus. Tos izdod un grozījumus tajos veic Skolas direktors. 
42. Skolā darbojas darbinieku arodbiedrība. 

X Kārtība, kādā privātpersona var apstrīdēt Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību 

 
43.  Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors.  
44. Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana pamatojas uz Administratīvā procesa likumu.  
45. Interešu konfliktu risinājums balstās uz attiecīgajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
46. Skolas izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada domē Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

XI Skolas saimnieciskā darbība 

 
47. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību, ja tā netraucē vispārējās izglītības un 

interešu izgltības programmu īstenošanai.  
48. Saskaņā ar Dibinātāja apstiprinātiem tarifiem Skola var sniegt maksas pakalpojumus par telpu īri, tehnisko 

līdzekļu iznomāšanu, kopēšanas darbiem un citiem pakalpojumiem.  
49. Skolas saimnieciskās darbības un sniegto maksas pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi izmantojami tikai 

skolas vajadzībām. 

XII Skolas finansēšanas avoti un kārtība 

50. Skolas finansēšanas avoti ir:  
50.1.  valsts budžets; 
50.2.  Dibinātāja budžets;  
50.3.  ārpus budžeta līdzekļi, kurus Skola var saņemt:  

50.3.1.  no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā; 
50.3.2.  kā pašu ieņēmumus no saimnieciskās darbības, ja tāda tiek veikta;  
50.3.3.  sniedzot Dibinātāja apstiprinātos maksas pakalpojumus. 

51. Visu Skolas piedāvāto vispārējās izglītības programmu apguve izglītojamajiem ir bez maksas, to sedz no 
valsts budžeta mērķdotācijas un Dibinātāja budžeta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.  

52. Interešu izglītības programmas var finansēt no valsts budžeta mērķdotācijas, Dibinātāja budžeta un privāto 
personu iemaksātajiem līdzekļiem.  

53. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina Dibinātājs 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina Skolas uzturēšanas un saimnieciskos 
izdevumus, tai skaitā saimnieciskā personāla atalgojumu.  

54. Piemaksas par darba kvalitāti pedagogiem tiek noteiktas, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās 
izglītības likumu, Ministru kabineta normatīvajiem aktiem un Valkas novada domes pieņemtajiem 
lēmumiem.  

55. Piemaksas Skolas pedagogiem, tiek piešķirtas, pamatojoties uz skolā izstrādātajiem kritērijiem un Ministru 
kabineta normatīvajiem aktiem. 

56. Izglītojamo un pedagogu materiālā stimulēšana par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs, konkursos, sacensībās, projektos notiek saskaņā ar Valkas novada domes un izglītības 
pārvaldes noteikto Kārtību izglītojamo apbalvošanai par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu 
olimpidēs, konkursos, sacensībās un projektos. 

57. Par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām), Skola, atbilstoši grāmatvedības uzskaites 
prasībām, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedotāju, ziedoto mantu daudzumu, kvalitatīvos 
rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, aktu iesniedz Valkas novada domē.  

58. Par ziedojumiem, kuri saņemti naudas veidā, Skola, atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām, sastāda 
pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedotāju, ziedoto naudas summu, aktu iesniedz Valkas novada domei.  

59. Ar ziedojumu saņemšanu saistītie Skolas darbinieki ir atbildīgi par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi.  



60. Papildus finanšu līdzekļi izmantojami tikai Skolas attīstībai, mācību, materiāltehnisko līdzekļu iegādei, 
remontam, kā arī darbinieku un izglītojamo materiālai stimulēšanai, atbilstoši Skolas direktora 
apstiprinātajai kārtībai. Par papildus līdzekļu izlietojumu Skolas direktors atskaitās Skolas padomei .  

61. Skolai ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros iegādāties vai īrēt nepieciešamās iekārtas, inventāru, 
mācību līdzekļus un citus materiālos resursus, kā arī izmantot iestāžu, uzņēmumu, organizāciju un 
privātpersonu pakalpojumus, norēķinoties bezskaidras naudas veidā– ar pārskaitījumu vai slēdzot līgumus, 
un apmaksājot pakalpojumus skaidrā naudā.  

62. Par finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izlietojumu atbilstoši budžeta tāmei Skolā atbildīgs ir Skolas 
direktors un par to atskaitās Skolas padomei un Skolas darbiniekiem. 

XIII Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

 
63. Skolu var reorganizēt vai likvidēt Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.  

XIV Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

 
64. Skolas nolikumu izstrādā Skolas direktors. To apstiprina Valkas novada dome. 
65. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Valkas novada dome. Priekšlikumus Grozījumiem var iesniegt 

Skolas direktors, Skolas padome un Dibinātājs.  

XV Citi noteikumi 

 
66. Skola lieto datorizētu uzskaiti atbilstoši VIIS izstrādātajai skolvadības programmatūrai.  
67. Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Skola noteiktā laikā un pēc noteiktas 

formas sagatavo un iesniedz atskaites.  
68. Lai nodrošinātu izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību, Skola 

sadarbojas ar izglītojamo ģimenes ārstiem. 
69. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā saskaņā ar Skolas bibliotēkas darbības 

reglamentu. 
70. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Skolā tiek kārtota lietvedība un arhīvs.  
71. Pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām par inventarizāciju, Dibinātāja noteikta komisija veic 

inventarizāciju Skolā.  
72. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanu darbam un mācībām Skola nodrošina darba aizsardzības 

un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  
73. Skola savā darbībā ievēro skolas higiēnas normas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
74. Ugunsdrošības noteikumu ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
75. Sadarbībā ar Zvārtavas pagasta pārvaldi Skola organizē un kontrolē darba aizsardzības pasākumus un 

veic darba vides iekšējo uzraudzību.  
76. Skola var sadarboties ar organizācijām un iestāties tajās, kuru darbība saistīta ar izglītību.  
77. Pēc saskaņošanas ar Skolas direktoru Skolā pedagoģisko praksi var veikt augstskolu studenti. 
 

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


