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S Ē D E S     P R O T O K O L S 

Nr. 9 
Valkā                                                2015.gada 25.jūnijā 
           
Sēde sasaukta 2015.gada 25.jūnijā plkst.10:00.     
Sēdi atklāj 2015.gada 25.jūnijā plkst.10:00. 
 
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis 
Protokolē – Valkas novada domes kancelejas vadītāja Gundega Ukre 

Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Valdis ROGAINIS, Kristīne 
SIMONOVA,  Maruta STABULNIECE, Andis SULA, Aivars SJADEME, Aivars GAILIS,  Sandra PILSKALNE, 
Mārtiņš KREILIS, Ivars NOVIKS   

     
Nepiedalās deputāti: 
 Viesturs ZARIŅŠ – atvaļinājumā 
 Vita BĒRZIŅA – slimo 
 Valdis ŠAICĀNS - atvaļinājumā 
  
Piedalās administrācijas darbinieki: 
 Antra Ķīkule, Iveta Markova,  Aija Jurjāne, Zane Brūvere, Guntis Bašķis, Līga Veinberga, Rolands 
Rastaks, Viktors Kaņepe,  Aivars Cekuls, Lāsma Engere, Karmena Toča, Ina Libruka, Ginta Dubrovska, Olita 
Šauja, Gunta Smane, Māra Zeltiņa, Iveta Krastiņa, Jānis Lapsa, Raitis Priede, Jānis Krams 
 
Uzaicināti: 
 Inese Avotiņa – Lugažu bibliotēkas vadītāja 
  
  Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj domes sēdi. 

 Atklāti balsojot ar  12  balsīm „PAR” Vents Armands KRAUKLIS,  Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, 
Valdis ROGAINIS, Kristīne SIMONOVA,  Maruta STABULNIECE, Andis SULA, Aivars SJADEME, Aivars 
GAILIS, Sandra PILSKALNE, Mārtiņš KREILIS, Ivars NOVIKS „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Valkas 
novada dome nolemj apstiprināt šādu 2015. gada 25. jūnija domes  sēdes DARBA KĀRTĪBU: 

1. Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu. 
2. Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu 
uzturēšanas noteikumi””. 

3. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes 
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2,2.§) 18., 24., 25.un 
33.pielikumā. 

4. Par ziedojuma mērķa noteikšanu. 
5. Par finansiālu atbalstu futbola turnīram Polijā. 
6. Par finansiālu atbalstu sporta nometnes organizēšanai Kārķos. 



7. Par pievienošanos iniciatīvai “Mēru apņemšanās”. 
8. Par līdzfinansējumu Biedrības “Atbalsts Valkai” izstrādātajam projektam. 
9. Par papildus  finansējuma piešķiršanu biedrībai “Ugunspuķe” estrādes inventarizācijas veikšanai. 
10. Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās 

bāzes uzlabošanai. 
11. Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai. 
12. Par saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas 

novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” apstiprināšanu. 
13. Par pašvaldības dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli Zvārtavas pagastā. 
14. Konkursu “Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2015”. 
15. Par būves “Kokogļu cehs” Kārķos neesamību dabā. 
16. Par Valkas novada pašvaldības iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. 
17. Par pašvaldībai piederoša zemes starpgabala Valkas pagastā “Bērzezers 112” atsavināšanas 

procedūras uzsākšanu. 
18. Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Ērģemes pagastā “Ezerlīči”. 
19. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana. 
20. Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakcijas apstiprināšanu un 

nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai. 
21. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
22. Par lēmumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu. 
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Omuļu skola”, Ērģemes pagastā atsavināšanas izsoles 

noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu. 
24. Par Mirdzas Miķelsones atbrīvošanu no Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 

“Pumpuriņš” vadītāja amata. 
25. Par Laimdotas Egles atbrīvošanu no Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītāja amata. 
26. Par Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītāja iecelšanu. 
27. Par pašvaldības ēkas Rūjienas ielā 31, Valkā nomas līguma laušanu. 

 
1.§ 

Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu 
 ____________________________________________________________________  

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

Valkas novada dome iepriekšējā apkures periodā iedzīvotāju, institūciju un organizāciju vajadzībām saražoja 
3402.830 MWh un iepirka 21826.132 MWh siltumenerģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Saskaņā ar 
noslēgto līgumu SIA ENEFIT POWER & HEAT Valka piegādāja siltumenerģiju par 40.00 EUR/MWh bez PVN.  

2015.gadā pieauga minimālās algas likme, savukārt elektroenerģijas cena nedaudz samazinājās. 
Apkures periodā vidējā āra gaisa temperatūra bija +0.73 t0C. 
Izvērtējot sagatavoto lēmuma projektu un tam pievienotos dokumentus, uzklausot speciālistu viedokli, dome 

uzskata, ka sagatavotais lēmuma projekts ir atbalstāms. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 17.jūnija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.5, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 
14.punkta „d” apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – 2 deputāti 
(A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt 2015./2016.gada apkures periodā faktisko ražošanas vienas megavatstundas cenu 43.85 

EUR/MWh bez PVN, pārvadei – 11.53 EUR/MWh bez PVN, tirdzniecībai – 0.17 EUR/MWh bez PVN. 
Vienas MWh siltumenerģijas faktiskā gala cena – 55.55 EUR/MWh bez PVN. 

2. Apstiprināt 2015./2016.gada apkures periodā vienas saražotās MWh cenu dzīvokļu īpašniekiem un 
īrniekiem dzīvojamās ēkās ar centralizēti piegādāto siltumenerģiju ražošanai – 42.76 EUR/MWh bez PVN, 
pārvadei – 11.13 EUR/MWh bez PVN, tirdzniecībai – 0.16 EUR/MWh bez PVN. Vienas MWh 
siltumenerģijas plānotā gala cena – 54.05 EUR/MWh bez PVN.  

3. Apstiprināt siltumenerģijas patēriņu viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai apkures sezonā – 0.1164163 
MWh/m3, vasaras periodā – 0.1599 MWh/m3. 

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

5. Apstiprināt maksu dzīvojamās mājas Rīgas 16 dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par karstā ūdens 
sagatavošanai mājas siltummainī un piegādei pēc siltumenerģijas uzskaites mēraparāta rādījumiem. 



Aprēķinu metodiku par siltumenerģijas sadali un izmaksu aprēķināšanu Rīgas 16 apstiprināt ar Valkas 
novada domes izpilddirektora rīkojumu. 

6. Noteikt, ka maksa par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju vienai dzīvoklī dzīvojošai 
personai, ja dzīvokļos nav uzstādīti karstā ūdens patēriņa skaitītāji, bet mājas ievadā ir uzstādīts karstā 
ūdens patēriņa skaitītājs un karsto ūdeni padod visu diennakti, norēķinu periodā aprēķināma kā starpība, 
ņemot vērā kopējā karstā ūdens patēriņa rādījumu un patērēto karstā ūdens rādījumu dzīvokļos ar 
skaitītājiem. Maksimālais karstā ūdens patēriņš mēnesī, par ko tiek aprēķināta maksa vienai dzīvoklī 
dzīvojošai personai dzīvokļos bez karstā ūdens skaitītājiem - 4 m3. 

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

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

9. Apstiprināt atlaidi 30% apmērā no maksas par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju 
iedzīvotājiem dzīvojamās mājās, kurās nav recirkulācijas līnijas: Raiņa 12a; Rīgas 5; Rīgas 6a; Tirgus 14, 
Varoņu 36; Varoņu 38. Siltumenerģijas starpība tiek iekļauta siltumenerģijas patēriņā apkurei. 

10. Apstiprināt 2015./2016.gada apkures periodā siltumenerģijas pārdošanas cenu juridiskām personām – 
54.05 EUR/MWh bez PVN. 

11. Apstiprināt juridiskām personām un Valkas novada domes institūcijām apkures sezonā maksu par viena m3 
ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju – 6.29 EUR/m3 bez PVN un 8.64 EUR/m3 bez PVN 
vasaras periodā. 

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

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

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

15. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”.  
16. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.oktobri. 
 

2.§ 
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra  

saistošajos noteikumos Nr.41 „Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu 
uzturēšanas noteikumi”” 

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

 
Valkas novada dome ir saņēmusi LR Vides un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) 

2015.gada 13.maija iebildumus par 2015.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Grozījumi Valkas 
novada domes 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 „Valkas novada teritorijas un tajā esošo 
nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”” (turpmāk – Noteikumu grozījumi).  

VARAM savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi gan vērtēšanai nosūtītos Noteikumu grozījumus, gan 
spēkā esošos „Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumus” (turpmāk 
– Noteikumi).   

Šoreiz VARAM nav minējusi nevienu konkrētu labojamu vai precizējamu Noteikumu grozījumu punktu, no 
tā var secināt, ka viss Noteikumu grozījumu un arī Noteikumu teksts ir jāpārskata.  

Spēkā esošu saistošo noteikumu apstrīdēšanai normatīvajos aktos ir noteikta cita kārtībā, tāpēc Noteikumu 
normu pamatošana šajā gadījumā nav nepieciešama. 

VARAM norāda, ka atbilstoši Civillikuma 876.pantam (Lietas valdījums ir īpašuma tiesībai atbilstoša faktiska 
vara pār lietu.[..]) un 927.pantam (Īpašums ir pilnīgas varas tiesība pār lietu[..]) vienīgi šādām personām var 
noteikt īpašuma uzturēšanas pienākumus un par to pārkāpšanu paredzēt administratīvo sodu. No tā var 
secināt, ka VARAM ieskatā pašvaldība nav tiesīga noteikt īpašumu uzturēšanas pienākumus īrniekiem un 
Noteikumu subjektu lokā ietverami tikai mājokļu īpašnieki. Tas veicinātu nesodāmu patvaļu nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanā.   



Tāpat no VARAM iebildumiem izriet aizrādījums, ka attiecībā uz dzīvojamo māju un to teritoriju saistošajos 
noteikumos var noteikt tikai prasības dzīvojamajai mājai kā vides objektam. Tātad Noteikumu grozījumu 
2.10.3.punkts par aizliegumu „nekustamā īpašuma atklātajā teritorijas daļā uzkrāt atkritumus, būvgružus, 
automobiļu vrakus u.c. veida metāllūžņus, tādā veidā bojājot ainavu” būtu jāsvītro. 

Turpretim Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.906 „Dzīvojamās mājas sanitārās 
apkopes noteikumi” 4.punktā ir noteikts deleģējums pašvaldībām: „Teritorijas sakopšanas darbi veicami 
pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā”. Tieši šādas normas ir iekļautas Noteikumu grozījumos. 

Viena no pašvaldības funkcijām likumā „Par pašvaldībām” (15.panta pirmās daļas otrais punkts) ir – „gādāt 
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību”. Tāds ir arī Noteikumu un Noteikumu 
grozījumu mērķis. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 17.jūnija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otro punktu, 45.panta 
ceturto daļu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Nepiekrist Vides un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 13.maija atzinumam Nr. 18-6/3918 „Par 

saistošajiem noteikumiem”.  
2. Atstāt spēkā 2015.gada 26.marta saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 

30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 „Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu 
uzturēšanas noteikumi”” (pielikumā). 

3. Saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.41 „Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”” 
triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītāja. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

3.§ 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma 

“Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 
2.§) 18., 24., 25. un 33.pielikumā 

 ____________________________________________________________________  
(R.Rastaks )  

 
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores L.Veinbergas 

par darbinieku algas palielinājumu un atteikšanos no vienas amata vienības. 
Izvērtējot J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas darba organizāciju, ieskaitot tehniskā personāla darba 

pienākumus un darba apjomu attiecībā pret slodzes lielumu, ir iespējams izmantot tehnisko darbinieku iekšējās 
rezerves, noslogojot viņus atbilstoši piešķirtās pilnas darba slodzes prasībām, kā arī uzliekot veikt papildus 
pienākumus. Apkopējām pēc telpu uzkopšanas ir iespējams veikt dežuranta pienākumus, savukārt dežurantam 
tādējādi atbrīvosies laiks pildīt dažādu darbu strādnieka pienākumus. Rezultātā, sadalot veicamo darbu starp 
esošajiem darbiniekiem un par papildus pienākumu veikšanu palielinot algu, ir iespējams atteikties no vienas 
amata vienības „saimniecības pārzinis” un tādā veidā ieekonomētos finanšu līdzekļus novirzīt trūkstošo mācību 
stundu apmaksai papildus 0,5 pedagoga slodzei. 

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Valkas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” 
vadītājas L.Ozoliņas par papildus amata vietu un finansējuma piešķiršanu saimniecisko jautājumu risināšanai. 

Pieaugot bērnu skaitam Valkas pilsētā, pieaug arī nepieciešamība pēc vietām pirmsskolas iestādēs. Šobrīd 
rindā uz vietām Valkas PII “Pasaciņa” ir aptuveni 70 bērnu. Lai nodrošinātu iespējami īsāku gaidītāju rindu, no 
2015.gada 1.septembra tiks atvērta jauna - 10.grupa bērniem no 2 līdz 3 gadu vecumam.  

Grupas darbības nodrošināšanai nepieciešamas divas pirmsskolas skolotāja amata vietas, 0,2 pirmsskolas 
mūzikas skolotāja amata vietas, viena pirmsskolas skolotāja palīga amata vieta, 0,5 strādnieka amata vietas, 
sakarā ar darba apjoma palielināšanos nepieciešams palielināt algas likmi veļas mazgātājai par EUR 20,- 
mēnesī. 

Nepieciešams inventārs jaunās grupiņas iekārtošanai: garderobes skapīši, koka divstāvu gultiņas ar 
matračiem par kopējo summu EUR 3503,- Papildus 4 mēnešiem uzturēšanas izdevumi, mācību līdzekļi un 
materiāli par kopējo summu EUR 700,-.  

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Ērģemes pamatskolas direktores O.Šaujas par papildus 
amata vietu nepieciešamību pirmsskolas bērnu grupas atvēršanai. 



2015.gada 1.septembrī ir pirmsskolas grupās ir plānots nokomplektēt  12 bērnus obligātajā apmācībā un 28 
bērnus līdz 5 gadu vecumam. Iepriekš ir saņemti pārbaudošo institūciju aizrādījumi par lielo bērnu skaitu 
grupā, kas neatbilst higiēnas un drošības noteikumiem. Tāpēc ir nepieciešams izveidot jaunu pirmsskolas 
grupu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 15.jūnijā 
sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 1.§), Finanšu komitejas 2015.gada 17.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 5., 
6., 11.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izdarīt Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 2.§) šādus grozījumus: 
1.1. Apstiprināt 18.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums); 
1.2. Apstiprināt 24.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums); 
1.3. Apstiprināt 25.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums); 
1.4. Apstiprināt 33.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums). 

2. Uzdot Valkas novada domes iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos, izbeigt darba tiesiskās 
attiecības vai noslēgt jaunus darba līgumus atbilstoši amatu sarakstam. 

3. Veikt attiecīgos grozījumus Valkas novada domes pamatbudžetā. 
4. Par lēmuma izpildi atbild iestādes vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
6. Lēmuma 1.1., 1.2. un 1.3.punkts stājas spēkā 2015.gada 1.augustā. 
7. Lēmuma 1.4.punkts stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī. 

1.pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 25.jūnija sēdes lēmumam 
(protokols Nr.9, 3.§) 

 
18.pielikums 

Valkas novada domes 
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.2, 2.§) 
 

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

 

Nr. 
p.k. Amats Amata vietu 

skaits 
Algas likme 

(EUR) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

(EUR) 

Piemaksa par 
papildus 

pienākumu 
veikšanu 

(EUR) 
1 Direktors  1 782 782  

2 Direktora vietnieks 
mācību darbā  0,5 548 548  

3 Sekretārs  1 434 380  
4 Apkopējs 2 360 360 50 

5 Profesionālās ievirzes 
izglītības skolotājs  4 

Zemākā 
mēnešalga + 
piemaksa par 

kvalitātes pakāpi 
pēc MK 

noteikumiem 
Nr.836 

Zemākā mēnešalga 
+ piemaksa par 
kvalitātes pakāpi 

pēc MK 
noteikumiem Nr.836 

 

6 Dežurants 1 360 360 60 
 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 



2.pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 25.jūnija sēdes lēmumam 
(protokols Nr.9, 3.§) 

 
24.pielikums 

Valkas novada domes 
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.2, 2.§) 
 

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

 

Nr. 
p.k. Amats 

Amata 
vietu 
skaits 

Algas 
likme 
(EUR) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

(EUR) 

Piemaksa par 
papildus pienākumu 

veikšanu (EUR) 

1 Dežurants- apkopējs 1 375 375  

2 Lietvedis 0,5 380 380  

3 Pirmsskolas skolotāja palīgs 10 375 375  

4 Saimniecības pārzinis 1 457 400  

5 Sētnieks 1 360 360  

6 Strādnieks 1 375 375 20 

7 Vecākā medmāsa 1 442 386.10  

8 Veļas mazgātājs 1 375 375 20 

 
 
 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs     V.A.Krauklis 
                 
 
 
 

3.pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 25.jūnija sēdes lēmumam 
(protokols Nr.9,3.§) 

 
25.pielikums 

Valkas novada domes 
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam 

(protokols Nr.2, 2.§) 
 
 

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

 
Nr. 
p.k. Amats 

Amata vietu 
skaits 

Algas likme 
(EUR) 

1. Vadītājs 1 758 

2. Pirmsskolas izglītības metodiķis – vadītāja 
vietnieks 

1 
Zemākā mēnešalga + piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu darba samaksas 
noteikumiem Nr.836 + EUR 50.00 

3. Izglītības psihologs 1.1 

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

noteikumiem Nr.836 + EUR 30.00 

4. Skolotājs logopēds 1,2 

5. Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs 1 
6. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs 2 

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

8. Pirmskolas izglītības skolotājs  14 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  V.A.Krauklis 
 



 
4.pielikums 

Valkas novada domes 
2015.gada 25.jūnija sēdes lēmumam 

(protokols Nr.9,3.§) 
 

33.pielikums 
Valkas novada domes 

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

 
Ērģemes pamatskolas darbinieku  

amata vietu un darba samaksas saraksts 
 

Nr. 
p.k. Amats 

Amata 
vietu 
skaits 

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

Algas likme ar samazinājumu 
(EUR mēnesī/ stundas tarifa likme 

(EUR/h) 

1. Pirmsskolas izglītības 
metodiķis 0,25 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + piemaksa par 
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu 

darba samaksas noteikumiem 
Nr.836 

2. Pirmsskolas izglītības skolotājs 5 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + piemaksa par 
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu 

darba samaksas noteikumiem 
Nr.836 

3. Interešu izglītības skolotājs 0,4 

Zemākā mēnešalga + 
piemaksa par kvalitātes 

pakāpi pēc MK Pedagogu 
darba samaksas 

noteikumiem Nr.836 

Zemākā mēnešalga + piemaksa par 
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu 

darba samaksas noteikumiem 
Nr.836 

4. Apkopējs 2 360 360.00 

5. 
Asistents personām ar 
invaliditāti 1 2.166 EUR/h 2.166 EUR/h 

6. Datortīklu administrators 0,5 380 380.00 

7. Lietvedis 1 380 380.00 

8. Pavāra palīgs 1 360 360.00 

9 Pavārs 1 417 413.59 

10. Pirmsskolas izglītības skolotāja 
palīgs 

2 360 360.00 

11. 
Pirmsskolas izglītības skolotāja 
palīgs 1 390 390.00 

12. Skolotāja palīgs 1 380 380.00 

13. Sētnieks 1 360 360.00 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  V.A.Krauklis  

4.§ 
Par ziedojuma mērķa noteikšanu 

 ______________________________________  
(I.Markova, A.Sjademe)  

 
2014.gadā ziedojumu kontā ir ienākuši un uz 2015.gada 1.janvāri , atbilstoši Valkas novada domes 

29.janvāra 2015.gada lēmuma „Par saistošo noteikumu Nr.4 „Valkas novada domes 2015.gada ziedojumu un 
dāvinājumu budžets”’ apstiprināšanu” pielikumam , atlikumā EUR 1715.27 un 2015.gada pirmajā ceturksnī 
ienākuši  ziedojumi EUR 1465.86 bez noteikta mērķa par kopējo summu EUR 3181.13 Lai nodrošinātu 
racionālu ziedojumu izlietošanu, nepieciešams noteikt ziedojuma izlietojuma mērķi. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 17.jūnija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta un Ministru kabineta 
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 
90.panta 2.daļai, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 



V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – 
nav, ATTURAS - nav, 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Noteikt ziedojuma mērķi EUR 3181.13 (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit viens eiro 13 centi) sekojoši:   

1.1.  EUR 400,00 - Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolai transporta izdevumiem U-13 grupas 
futbolistu dalībai starptautiskā sporta apmaiņas projekta ietvaros “Polija-Latvija-Igaunija-Baltkrievija” 
turnīrā Polijā, Haijnovkā no 2015.gada 23.jūlija līdz 26.jūlijam; 

1.2. EUR  2781.13 - Valkas novada kultūras pasākumu organizēšanai. 
2. Veikt nepieciešamās korekcijas grāmatvedības uzskaitē. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

5.§ 
Par finansiālu atbalstu futbola turnīram Polijā 

 __________________________________________  
(R.Rastaks)  

 
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas, kurā lūdz 

daļēji finansēt U-13 grupas futbolistu piedalīšanos starptautiskā sporta apmaiņas projekta ietvaros “Polija-
Latvija-Igaunija-Baltkrievija” turnīrā Polijā, Haijnovkā no 2015.gada 23.jūlija līdz 26.jūlijam. 

Plānotais finansējums transporta apmaksai EUR 500,- (pieci simti euro). 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 15.jūnija 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 3.§), Finanšu komitejas 2015.gada 17.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 
7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta un 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolai finansējumu EUR 400,- (četri simti eiro) transporta 

izdevumiem U-13 grupas futbolistu dalībai starptautiskā sporta apmaiņas projekta ietvaros “Polija-Latvija-
Igaunija-Baltkrievija” turnīrā Polijā, Haijnovkā no 2015.gada 23.jūlija līdz 26.jūlijam, no ziedojuma mērķiem 
paredzētiem līdzekļiem. 

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

6.§ 
Par finansiālu atbalstu sporta nometnes organizēšanai Kārķos 

 _________________________________________________________  
(V.A.Krauklis)  

 
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Volejbola kluba “Valka” valdes priekšsēdētāja K.Raudiņa, 

kurā lūdz daļēji finansēt sporta nometnes organizēšanu Kārķos. Sporta nometne notiks no 2015.gada 2.jūlija 
līdz 12.jūlijam. Nometnē piedalīsies 35 dalībnieki, ar kuriem strādās 5 treneri – audzinātāji.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 15.jūnijā 
sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 4.§), Finanšu komitejas 2015.gada 17.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 8.§) 
un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta un 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt Kārķu pamatskolai papildus līdzekļus ne vairāk kā EUR 2450,00  (divi tūkstoši četri simti piecdesmit 

euro) bērnu sporta nometnes ēdināšanas izdevumu segšanai Kārķos no 2015.gada 2.jūlija līdz 12.jūlijam. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 



7.§ 
Par pievienošanos iniciatīvai „Mēru apņemšanās” 

 _______________________________________________  
(G.Smane)  

 
Valkas novada dome ir saņēmusi uzaicinājumu pievienoties „Mayors adapt” (Mēru apņemšanās) 

iniciatīvai - Pilsētas mēru pakta ietvaros izveidotai ierosmei par klimata pārmaiņām. 
Piedaloties šajā iniciatīvā, pašvaldība apņemas divu gadu laikā izstrādāt Vietējo pielāgošanās stratēģiju 

atbilstoši „Mēru apņemšanās un izvērstajam saistību dokumentam” (lēmuma pielikumā uz 10 lapām). 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 17.jūnija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.5, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Pilnvarot Ventu Armandu Kraukli, Valkas novada domes priekšsēdētāju parakstīt „Mēru apņemšanos” 

par pievienošanos Pilsētas mēru pakta ietvaros izveidotai ierosmei par klimata pārmaiņām. 
2. Uzsākt Valkas novada Vietējo pielāgošanās stratēģijas izstrādi, kurā tiks novērtētas vājās vietas un 

iespējamie riski saistībā ar klimata pārmaiņām un prioritārā secībā sarindoti pielāgošanās pasākumi, lai 
vairotu novada noturību pret klimata pārmaiņām tādās pašvaldības kompetencē ietilpstošās jomās kā vide, 
teritoriālā plānošana, sabiedrības veselība, civilā aizsardzība, risku vadība, energoapgāde un 
ūdensapgāde. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

8.§ 
Par līdzfinansējumu Biedrības „Atbalsts Valkai” izstrādātajam projektam 

 ____________________________________________________________________  
(G.Smane, A.Sjademe, U.Ozoliņa)  

 
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis un domes deputāts V.Rogainis lēmuma projekta apspriešanā un 

balsošanā par to nepiedalās. 
Valkas novada domē 2015.gada 12.jūnijā ir saņemts iesniegums no biedrības „Atbalsts Valkai” ar lūgumu 

līdzfinansēt projektu „Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju iesaistīšana pagalma labiekārtošanā Valkā” EUR 5600 
apmērā. Projekta kopējais finansējums EUR 16000,33, no kuriem 50% vai EUR 8000,16 plānots piesaistīt no 
Valsts budžeta programmas, 15% vai EUR 2400,00 būs Tālavas ielas 3, Raiņa ielas 12A un Rīgas ielas 16 
māju iedzīvotāju līdzfinansējums. Projektu plānots iesniegt Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības 
fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē „Vietējās vides 
iniciatīvas” projektu iesniegumu atklātam konkursam. Projektu biedrība izstrādā, pamatojoties uz 2015.gada 
12.jūnijā saņemto lūgumu no iepriekš minēto trīs daudzdzīvokļu māju vecākajiem. 

Projekta mērķis ir atrisināt vienu no novadam būtiskām vides problēmām, veicot pagalma starp trīs 
daudzstāvu mājām Valkas pilsētā labiekārtošanu, iesaistot vietējos iedzīvotājus un pašvaldību. 

Projekta laikā organizētajās aktivitātēs paredzēts iesaistīt Valkas pilsētas Tālavas ielas 3, Raiņa ielas 12A 
un Rīgas ielas 16 māju kopīgā pagalma iedzīvotājus. 

Galvenās aktivitātes būs:  
1. novada speciālistiem veicot iedzīvotāju informēšanu par novadā esošajām vides problēmām, to 

iespējamiem risinājumiem, iesaistīt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus vienas praktiskas vides 
problēmas risināšanā – trīs māju pagalma labiekārtošanā, 

2. projekta ietvaros plānots nojaukt bijušās veļas žāvētavas betona pamatus, tai vietā izveidojot zaļo zonu 
– iestādot daudzgadīgos krūmiņus un izveidojot zālāju, 

3. uzstādīt septiņas videi draudzīgās LED pagalma apgaismojuma lampas, 
4. uzstādīt velosipēdu novietošanas statīvus 5 velosipēdiem, 

Projektu plānots ieviest laikā no 01.08.2015 – 15.11.2015. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 
30.jūnijs. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 17.jūnija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 10.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – nav, ATTURAS - nav, 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Līdzfinansēt Biedrības „Atbalsts Valkai” izstrādāto projekta iesniegumu „Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju 

iesaistīšana pagalma labiekārtošanā Valkā” EUR 5600,17 (pieci tūkstoši seši simti euro un 17 centi) 



apmērā, ja  projekts tiks atbalstīts no Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, 
apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē „Vietējās vides 
iniciatīvas” projektu iesniegumu atklātā konkursā. Projekta kopējais finansējums EUR 16000,33 
(sešpadsmit tūkstoši euro un 33 centi). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

9.§ 
Par papildus finansējuma piešķiršanu biedrībai ‘’Ugunspuķe’’ estrādes inventarizācijas veikšanai 

 ____________________________________________________________________  
(V.A.Krauklis)  

 
Domes deputāte S.Pilskalne lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Dome izskata Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrības “Ugunspuķe” valdes priekšsēdētājas 

Inetas Andrejauskas, juridiskā adrese: “Ausmas”, Kārķi, Kārķu pagasta, Valkas novads, 2015.gada 1.jūnija 
iesniegumu ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrībai 
“Ugunspuķe” EUR 301,54 apmērā dabas koncertzāles – estrādes inventarizācijas veikšanai. Estrāde izbūvēta 
atbilstoši būvprojektam un atrodas uz Valkas novada domes īpašumā esoša zemes gabala Viesturi – 1, Kārķi. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 17.jūnija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 14.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. un 14.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrībai “Ugunspuķe” EUR 301,54 (trīs simti viens euro 54 

centi) dabas koncertzāles – estrādes inventarizācijas veikšanai. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
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 Administratīvā 
rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201). 

 

10.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu Investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu  

infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai 
 ____________________________________________________________________  

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

Izvērtējot Valkas novada izglītības iestāžu iesniegumus 2015.gada budžeta projektam, secinām, ka 
nepieciešami apjomīgi ieguldījumi izglītības iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. Valkas 
novada domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi. Ar Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra 
lēmumu (protokols Nr.2, 10.§) „Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai” un šī lēmuma 2015.gada 
15.aprīļa grozījumiem, tika pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas 
novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai pasākumiem. Pēc veiktā  iepirkuma 
„Valkas novada bērnu-jaunatnes sporta skolas sporta halles vienkāršotā atjaunošana” rezultātiem 
nepieciešams aizņēmums līdz EUR 85493.76. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 17.jūnija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 12.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22¹., 23.panta, Ministru kabineta 
2002.gada 17.decembra noteikumu Nr.543 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 
11.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta, 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – 2 deputāti 
(A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 85493.76 (astoņdesmit pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs euro 76 centi) 

apmērā investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai - 
„Valkas novada bērnu-jaunatnes sporta skolas sporta halles vienkāršotā atjaunošana” no LR Valsts kases 
ar atlikto aizņēmuma atmaksu. 



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

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

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

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

11.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada  

prioritāro investīciju projektu īstenošanai  
 _______________________________________________________  

(I.Markova, V.A.Krauklis)  
 

Izvērtējot Valkas novada iestāžu iesniegumus 2015.gada budžeta projektam, secinām, ka nepieciešami 
apjomīgi ieguldījumi  iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. Valkas novada domei nav 
pieejami tik apjomīgi finanšu resursi.  

Ar Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu (protokols Nr.2, 10.§) „Par konceptuālu atbalstu 
aizņēmumu ņemšanai” tika pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas 
novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai atbilstoši 3.pielikumam. Pēc veiktā iepirkuma  „Valkas novada 
centrālās bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana” rezultātiem, nepieciešams aizņēmums līdz EUR 80117.27 
Valkas novada prioritāro investīciju projektu daļējai īstenošanai. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 17.jūnija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 13.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22¹., 23.panta, Ministru kabineta 
2002.gada 17.decembra noteikumu Nr.543 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 
11.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta, 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – 2 deputāti 
(A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Ņemt aizņēmumu līdz  EUR 80117.27 (astoņdesmit  tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro 27 centi) 

izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai „Valkas novada centrālās bibliotēkas 
vienkāršotā atjaunošana” no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu. 

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

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

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

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

12.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos 

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

(I.Markova)  
 

Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, 
Pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi: 

• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums; 
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās 

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



Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 17.jūnija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma 
„Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET 
– nav, ATTURAS - 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada 

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

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

4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Ilze Grandava. 
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

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

 
2015.gada 25.jūnijā                                    Nr.11 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Valkas novada domes 
2015.gada 25.jūnija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.9,12.§) 
 
 
 

 
 
 

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  
„Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 
30.pantu 

 
 
 

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

grozījumi (1.pielikums). 
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums). 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  V.A.Krauklis 

 
 

 
 



 

1.pielikums 
pie Valkas novada domes 

2015.gada 25.jūnija 
saistošiem noteikumiem Nr.11 

 

 



 

 



 

2.pielikums 
 pie Valkas novada domes 

2015.gada 25.jūnija 
saistošiem noteikumiem Nr.11 

 
 

 
Paskaidrojuma raksts Valkas novada  domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 

„Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2  
„Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets”” 

 
 

 Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem 
lēmumiem, Pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi: 

• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums; 
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās 

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

1. Ieņēmumi 
Pamatojoties uz prognozētajiem ieņēmumiem, veikti grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – 

palielinājums EUR 331.-  pārējie ieņēmumi. 
2. Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par  EUR 341961.-. Izdevumu finansēšana 
tiek nodrošināta ar ieņēmumiem un aizņēmumiem. 

2.1. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 341009.-,tajā skaitā : 
• Valkas pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” telpu renovācijai EUR 87067,- un datortehnikas 

iegādei EUR 952.-; 
• Valkas ģimnāzijai telpu renovācijai EUR 28428.-  ; 
• Valkas pamatskolai telpu un apkārtnes renovācijai EUR 73925.- ; 
• Kārķu pamatskolai telpu renovācijai EUR 102250.- un datortehnikas iegādei EUR 1903.-; 
• Vijciema pamatskolai telpu renovācijai un malkas šķūņa būvniecībai EUR 38872.- un datortehnikas 

iegādei EUR 1903.-; 
• Ozolu pamatskolai datortehnikas iegādei EUR 1903.-; 
• Bērnu jaunatnes sporta skolai datortehnikas iegādei EUR 1903.-. 

3. Sociālai aizsardzībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 952.- , tajā skaitā : 
4. Valkas novada Ģimenes atbalsta centram „Saulīte” datortehnikas iegādei EUR 952.-; Finansēšana –

aizņēmumi EUR 341630.- tajā skaitā : 
• Izglītības iestāžu telpu un apkārtnes renovācijai EUR 330540,-; 
• Datortehnikas iegāde Valkas novada izglītības iestādēm EUR 11090.-. 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 
 

13.§ 
Par pašvaldības dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli Zvārtavas pagastā 

________________________________________________________________  
(R.Priede)  

 
Dome izskata 2015.gada 25.maijā saņemto ***, dzīvo “***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads un 

2015.gada 3.jūnijā saņemto ***, dzīvo “***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, iesniegumu ar lūgumu 
samazināt īres maksu par “Dzērvītēm – 1” sakarā ar to, ka mājas sienās un grīdā ir “sausais brants”, “sēnīte” 
un jumts ir avārijas stāvoklī. Koplietošanas telpas arī ir sliktā stāvoklī. Mājai ir nepieciešams kapitālais remonts. 

Zvārtavas pagastā esošais pašvaldības dzīvojamais fonds pašvaldības īpašumā nonāca pēc kolhoza 
„Gauja” likvidācijas. Nodotas tika tās mājas, kuras netika nopirktas par pajām. Laika gaitā labākā stāvoklī un 
ģeogrāfiski izdevīgākajās vietās esošās mājas tika privatizētas vai atsavinātas. 

Esošajās dzīvojamajās mājās kapitālais remonts nav veikts nevienā no tām kopš to nodošanas 
ekspluatācijā. 70% dzīvojamo māju ir sliktā stāvoklī un ir nepieciešama pēc iespējas ātrāka renovācija. 30% 



dzīvojamo māju ir celtas pēc 1980.gada un ir samērā labā stāvoklī, bet nepieciešams domāt par logu un jumtu 
nomaiņu (ēku siltināšanu) tuvākajos gados. 

Lai objektīvi varētu izvērtēt dzīvojamā fonda stāvokli un esošo situāciju, būtu nepieciešams izveidot ēku 
apsekošanas un izvērtēšanas komisiju, piesaistot būvniecības speciālistus. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2015.gada 8.jūnija lēmumu 
(protokols Nr.6, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) 
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Izveidot Ēku apsekošanas un izvērtēšanas komisiju, lai varētu objektīvi izvērtēt dzīvojamā fonda stāvokli un 

esošo situāciju, sekojošā sastāvā : 
- Aivars Cekuls – novada domes izpilddirektors - komisijas vadītājs 
- Māris Zālītis – novada domes būvinženieris - komisijas loceklis 
- Māris Pandalons – Būvvaldes vadītājs, būvinspektors - komisijas loceklis 
- Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs - komisijas loceklis. 

2. Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājam sniegt rakstisku atbildi *** un *** par Ēku apsekošanas un 
izvērtēšanas komisijas izveidošanu. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
 

 
 

14.§ 
Par konkursu „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2015” 
_______________________________________________________________  

 (A.Cekuls, V.A.Krauklis) 
 

Valkas novadā ir tradīcija katru vasaru novērtēt novada sakoptākās dzīves vietas un darba vietas.  
Gatavojoties 2014.gada sakoptākās sētas konkursam, pagastu pārvalžu vadītāji izteica bažas, ka 

iespējamie konkursa objekti jau esot vērtēti iepriekšējos gados un vairāki uzrunātie sētu saimnieki nevēloties 
piedalīties sakarā ar to, ka labiekārtošanas darbi vēl nav pabeigti. Turklāt komisija, apsekojot sakoptākās sētas 
iepriekšējos gados, ir konstatējusi, ka glītu, kārtīgu un oriģinālu dārzu novadā ir daudz, bet daiļdārzu kritērijiem 
atbilstoši – tikai daži. 

Visi 2014.gada konkursa dalībnieki tika apbalvoti ar iespēju bez maksas apmeklēt pieredzējušās 
dendroloģes un dārzu ierīkotājas Aijas Kaškures dārzkopības lekcijas Valkā un šā gada 16.jūnijā doties 
ekskursijā uz Kalsnavas arborētumu un A.Kaškures saimniecību „Igaijas”. Lekcijas par dalības maksu 
noklausījās arī daudzi citi interesenti. Līdz ar to ir pamats cerēt, ka mūsu novada dārzkopji ir paplašinājuši 
savas zināšanas ainavu arhitektūrā un apkārtējiem apstākļiem vispiemērotāko stādījumu ierīkošanā un to 
apliecinās savos dārzos, ko komisija varētu vērtēt nākošgad. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2015.gada 8.jūnija lēmumu 
(protokols Nr.6, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Uzdot Valkas novada pagasta pārvalžu vadītājiem un izpilddirektora vietniekam – atbildīgajam par Valkas 

pilsētu apsekot sakoptākās dzīves vietas un darba vietas Valkas novada teritorijā. 
2. Pēc sakoptākās dzīves vietas un darba vietas apsekošanas pagasta pārvalžu vadītājiem un izpilddirektora 

vietniekam – atbildīgajam par Valkas pilsētu apsekot kopā ar novada domes izpilddirektoru izvēlētās 
sakoptākās dzīves vietas un darba vietas Valkas novada teritorijā. 

3. Sakoptākās dzīves vietas un darba vietas izvērtēšanu veikt līdz 2015.gada septembrim. 
4. Par lēmuma izpildi atbild pagasta pārvalžu vadītāji, izpilddirektora vietnieks – atbildīgais par Valkas pilsētu 

un novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 
 



15.§ 
Par būves „Kokogļu cehs” Kārķos neesamību dabā 

_____________________________________________  
(A.Cekuls)  

 
Dome izskata Valkas novada Kārķu pagasta īpašuma “Kokogļu cehs” īpašnieces *** 2015.gada 5.jūnijā 

saņemto iesniegumu, kurā lūgts palīdzēt atrisināt viņas īpašuma „Kokogļu cehs” sakārtošanas jautājumu 
Valkas novada būvvaldē. 

Pēc būtības tas ir Būvvaldes atteikums izsniegt izziņu par būves neesamību dabā apstrīdēšanas iesniegums.  
Šo būvi Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisija ar 

2015.gada 21.aprīļa lēmumu atzina par vidi degradējošu būvi. Valkas novada Būvvaldē tika saskaņots būves 
nojaukšanas projekts. Metāla angāru konstrukcijas ir demontētas, kā to apsekojot atzinusi gan Valkas novada 
Būvvalde, gan arī Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas 
komisija. 

Tomēr dabā joprojām ir palikuši angāru pamati un betona grīdas, kā arī dažādi būvgruži - metāla lokšņu un 
koka latojuma fragmenti un ķieģeļi. Būves nojaukšanas projekta paskaidrojuma raksta „Teritorijas 
sakārtošanas” un „Demontāžas darbu veikšanas kārtībā” ir noteikts, ka pamatus demontēs pilnībā.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, Būvvaldei nav pamata izdarīt atzīmi apliecinājuma kartē par būvdarbu 
pabeigšanu un izsniegt izziņu par būves neesamību dabā, un Būvvaldes atteikums saturiski ir atbilstošs 
normatīvo aktu prasībām. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2015.gada 8.jūnija lēmumu 
(protokols Nr.6, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta, Administratīvā 
procesa likuma 81.panta un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie 
būvnoteikumi” 11.punkta, , atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, 
I.Noviks), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atstāt spēkā Valkas novada Būvvaldes atteikumu *** izsniegt izziņu par būves „Kokogļu cehs” Kārķos 

neesamību dabā. 
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 
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-42 

 
16.§ 

Par Valkas novada pašvaldības iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 
____________________________________________________________ 

(K.Toča, V.A.Krauklis) 
 

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Valkas novada sabiedrības veselības organizatores 
K.Točas par pašvaldības pievienošanos Nacionālajam veselīgo pašvaldību tīklam. 

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu 
starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības 
un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību 
sabiedrības veselības jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību 
reģionālajā līmenī. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2015.gada 12.jūnija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5., 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
6.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
 N O L E M J : 

 
1. Atbalstīt Valkas novada pašvaldības pievienošanos Nacionālajam veselīgo pašvaldību tīklam. 
2. Par Valkas novada pašvaldības tīkla koordinatoru noteikt Karmenu Toču – sabiedrības veselības 

organizatori. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors. 
 

 



17.§ 
Par pašvaldībai piederoša zemes starpgabala  

Valkas pagastā “Bērzezers 112” atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
____________________________________________________________________  

(L.Engere)  
 

Dome izskata ***, personas kods***-***, dzīvo “***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2015.gada 10.jūnija 
iesniegumu (reģistrēts Valkas novada domē 10.06.2015., Nr.3-3/15/1123) ar lūgumu uzsākt zemes gabala 
“Bērzezers 112”, Valkas pagastā, atsavināšanas procedūru. [..] 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2015.gada 17.jūnija sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 1.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu, 5.panta 2.daļu, 37.panta 1.daļu, 44.panta 8.daļas 1.punktu un  
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 
M.Kreilis, I.Noviks), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Uzsākt pašvaldībai piederošā zemes starpgabala Valkas pagastā “Bērzezers 112”, kadastra apzīmējums 9488 
003 0350, platība 0.0460ha, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: 
pārdošana par brīvu cenu pieguļošo zemesgabalu īpašniekiem. 

2. Sagatavot nepieciešamos dokumentus un veikt zemes starpgabala Valkas pagastā “Bērzezers 112”, kadastra 
apzīmējums 9488 003 0350, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda. 

3. Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma 
novērtēšanu. 

4. Pēc augstāk minētā zemes gabala vērtības saņemšanas, uzdot Pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
atsavināšanas komisijai sagatavot nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Bērzezers 112”, kadastra numurs 
9488 003 0350, Izsoles noteikumus. 

5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt domes izpilddirektoram. 
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā procesa 

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

 
 

18.§ 
Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Ērģemes pagastā “Ezerlīči” 

____________________________________________________________________  
(L.Engere)  

 
Izskatot Ērģemes pagasta dzīvojamās mājas „Ezerlīči”, dzīvokļa īpašnieces ***, dzīvojošas “***”, Ērģemes 

pagasts, Valkas novads, 2015.gada 5.janvārī iesniegto iesniegumu ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošu 
zemes gabalu Ērģemes pagastā “Ezerlīči”, proporcionāli dzīvokļu domājamām daļām un noslēgt Vienošanos 
par zemes gabala nodošanu īpašumā bez maksas, un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju 
tika konstatēts:[..] 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2015.gada 17.jūnija sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 2.§) un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta 1., 4., 7., un 8.daļām, 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 vārdiski 
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Slēgt vienošanos ar zemāk minētajām personām par zemes gabala Ērģemes pagastā „Ezerlīči”,  
kadastra apzīmējums 9452010 0073, ar kopējo platību 0.6ha, nodošanu īpašumā bez atlīdzības 
proporcionāli dzīvokļu īpašumu domājamām daļām: 
1.1. ***, personas kods ***-***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.1, kas atrodas 

dzīvojamā mājā “Ezerlīči”, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai, nodot 
īpašumā bez atlīdzības 438/1754 domājamās daļas; 



1.2. ***, personas kods ***-***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.2, kas atrodas 
dzīvojamā mājā “Ezerlīči”, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai, nodot 
īpašumā bez atlīdzības 441/1754 domājamās daļas; 

1.3. ***, personas kods ***-***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.3, kas atrodas 
dzīvojamā mājā “Ezerlīči”, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai, nodot 
īpašumā bez atlīdzības 438/1754 domājamās daļas; 

1.4. ***, personas kods ***-***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.4, kas atrodas 
dzīvojamā mājā “Ezerlīči”, Ērģemes pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai, nodot 
īpašumā bez atlīdzības 437/1754 domājamās daļas. 

2. Apstiprināt izdevumu apmēru kopsummā EUR 215.28 (divi simti piecpadsmit euro 28 centi), 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 1 EUR 53.75  

Dzīvoklis 2 EUR 54.15 

Dzīvoklis 3 EUR 53.75 

Dzīvoklis 4 EUR 53.63 

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). 

 
19.§ 

Dzīvokļu jautājumu izskatīšana 
________________________________ 

(V.Rogainis) 
 

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada 
domes Dzīvokļu komisijas 2015.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6), vadoties no Latvijas Republikas 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.panta, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. P i e š ķ i r t  *** , deklarētā dzīvesvieta  *** iela ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 

2 - istabu dzīvokli Ausekļa ielā 26-65, Valkā, dzīvoklis atrodas 5.stāvā, kopējā platība 47,2 m2, dzīvojamā 
platība 28,8 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots. 

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

2. P i e š ķ i r t  ***, deklarētā dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2 
- istabu dzīvokli Ausekļa ielā 2-44, Valkā, dzīvoklis atrodas 5.stāvā, kopējā platība 46,1 m2, dzīvojamā 
platība 28,4 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots. 

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

3. 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). 

 
20.§ 

Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakcijas apstiprināšanu un 
nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai 
________________________________________________________________ 

(K.Salniņa) 
Valkas novada domē saņemta 2015.gada 21.maija Vidzemes plānošanas reģiona vēstule Nr.2.2-2/334 

„Atzinums par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam gala redakcijas projektu” (saņemts un 



reģistrēts Valkas novada domē 22.05.2015.Nr.3-3/15/996), kur Reģions norāda uz vairākām nepilnībām un 
nepieciešamajiem labojumiem sagatavojot attīstības programmas gala redakciju. 

Atzinumā Reģions lūdz precizēt Valkas novada attīstības programmas darbības termiņu, jo šobrīd 
programma ir izstrādā laika periodam 2015.-2022.gads (astoņi gadi), bet saskaņā ar likuma „Attīstības 
plānošanas sistēmas likums” 8.pantu attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kura 
darbības termiņš ir nosakāms līdz septiņiem gadiem. Ņemot vērā iepriekš minēto Valkas novada attīstības 
programmas termiņš jānosaka laika periodam no 2015.-2021.gadam. 

Attīstības un plānošanas nodaļa, saskaņā ar Reģiona detalizēto kritēriju izpildes vērtējumu, ir novērsusi 
visas nepilnības un veikusi nepieciešamos labojumus un sagatavojusi Valkas novada attīstības programmas 
2015.-2021.gadam gala redakciju. 

Vadoties no Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkta, kas 
nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir jāizstrādā pašvaldības teritorijas attīstības programma, 
08.05.2008. „Attīstības plānošanas sistēmas likums” 6.panta ceturtās daļas, kas nosaka Ilgtermiņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpisko 
perspektīvu, bet vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos — vidēja termiņa prioritātes un to 
īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu un 11.panta devīto daļu, kas nosaka, ka attīstības plānošanas 
dokumentus nodod sabiedriskai apspriešanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, 
13.10.2011. „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 11.panta 3.daļu, kas nosaka, ka plānošanas reģions 
sniedz atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību 
plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām, 12.panta pirmo 
daļu, kas nosaka vietējas pašvaldības kompetenci un 22.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības 
attīstības programmu apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu, ņemot vērā Ministru kabineta 25.08.2009. 
noteikumus Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Ministru kabineta 
16.10.2012. noteikumus Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un 
VARAM 2014.gada 7.oktobra „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Uzraudzības pārskatu par Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam 

īstenošanas rezultātiem. 
2. Precizēt Valkas novada attīstības programmas darbības termiņu uz - 2015.-2021.gads. 
3. Apstiprināt Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakciju (pielikumā). 
4. Nodot Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakciju Vidzemes plānošanas 

reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai. 
5. Paziņojumu par Valkas novada attīstības programmas gala redakcijas nodošanu Vidzemes plānošanas 

reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai publicēt mājas lapā www.valka.lv. 
6. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja. 
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs. 
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
21.§ 

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam 
___________________________________________________________________ 

(A.Simulis) 
 

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

4.jūnija iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu no 08.07.2015.-17.07.2015. 
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas un Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra nolikuma „Valkas 
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols Nr.14, 11.§) 2.2. punkta, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim ikgadējā atvaļinājuma daļu 10 

kalendārās dienas no 2015.gada 8.jūlija līdz 2015.gada 17.jūlijam (ieskaitot) par nostrādāto laiku no 
2014.gada 4.oktobra līdz 2015.gada 11.februārim. 



2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

22.§ 
Par lēmumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu  

_________________________________________________ 
(A.Jurjāne) 

 
Valkas novada domē ir saņemts *** pilnvarotās personas, zvērinātas advokātes Intas Brūveres 2015.gada 

11.jūnija apstrīdēšanas iesniegums, kurā lūgts atcelt Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Māras Zeltiņas  
2015.gada 13.maija lēmumu anulēt *** deklarēto dzīvesvietu adresē *** iela ***, Valkā, Valkas novadā.[..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
otrās daļas 3.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, 
I.Noviks), PRET – nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atstāt spēkā Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Māras Zeltiņas 2015.gada 13.maija lēmumu Nr. 6-14/62-2 

anulēt *** deklarēto dzīvesvietu adresē *** iela ***, Valkā, Valkas novadā. 
2. 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. 

 
 

23.§ 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Omuļu skola”, Ērģemes pagastā 

atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu 
___________________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Valkas novada domei Ērģemes pagastā pieder nekustamais īpašums „Omuļu skola”, kadastra numurs 9452 
001 0094 ar kopējo platību 2.37ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 001 0094, 
kopējā platība 2.37ha, un uz zemes gabala esošām ēkām un būvēm – dzīvojamās mājas, kad.apz.9452 001 
0094 001, noliktavas, kad.apz.9452 001 0094 002, šķūņa, kad.apz.9452 001 0094 003, 2014.gada 14.februārī 
reģistrēts Ērģemes pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0053 0327. 
Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Krams informē, ka uz zemes gabala esošā ēka ir samērā sliktā 

tehniskā stāvoklī, tā stāv tukšu jau ilgāku laiku un lai nepasliktinātu ēkas esošo stāvokli, būtu nepieciešams to 
pārdod, jo pašvaldības vajadzībām tā nav nepieciešama. 

Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to 
funkciju nodrošināšanai.  
      Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Valkas novada teritorijas plānojuma 
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi” (apstiprināts ar Valkas novada domes 2011.gada 26.maija 
sēdes lēmumu Nr.6 – 6, publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 09.06.2011.) zemes gabals ar kadastra 
apzīmējumu 9452 001 0094, atrodas savrupmāju retinātas dzīvojamās apbūves teritorijā, Ziemeļvidzemes 
biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā. 

Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to 
funkciju nodrošināšanai.  Iepriekš minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, pašvaldības mantas 
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē. 

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. 

1.1. Veicot atsavināšanai nodotās mantas  novērtēšanu ir jāņem vērā: 
1.1.1. likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

3.panta pirmās daļas 2.punkts 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; 

1.1.2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punkts, 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; 

1.1.3. 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. 

1.2. Lai noteiktu zemes gabala nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija: 
1.2.1. sertificēta vērtētāja – sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & 

konsultanti Vidzemē”, reģistrācijas numurs 44103009697, jur.adrese Rīgas iela 39, Valmiera, 
2015.gada 18.jūnijā veikto nekustamā īpašuma novērtējumu, kas nosaka, ka nekustamā 
īpašuma tirgus vērtība apskates datumā ir EUR 5000,00 tai skaitā zemes gabala vērtība.  

1.2.2. saskaņā ar datiem no Valsts zemes dienesta, zemes gabala kadastrālā vērtība uz 
2015.gada 1.janvāri ir EUR 2618.00, ēku kadastrālā vērtība uz 01.01.2015. sastāda EUR 19 
244.00. Tas nozīmē, ka īpašuma kopējā kadastrālā vērtība ir EUR 21 862.00.  

1.3. Ar zemes gabala atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 608.36 (seši simti 
astoņi euro un 36 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām: 
1.3.1. zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva): EUR 35.70 (trīsdesmit pieci euro, 
70 centi); 
1.3.2. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”, 
reģistrācijas numurs 44103009697, jur.adrese Rīgas iela 39, Valmiera, pakalpojums Objekta tirgus 
vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2015.gada 18.jūnijā sagatavoto cenas piedāvājumu ir EUR 181.50 ar 
PVN. 
1.3.4. Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta 2013.gada 25.novembrī, saskaņā ar 2013.gada 
19.septembra Līgumu Nr.VND/2013/413, zemes gabala Ērģemes pagastā “Omuļu skola” kadastrālā 
uzmērīšana maksā LVL 300.00, kas pārrēķinot ir EUR 426.86 (četri simti divdesmit seši euro un 86 
centi) 

Izvērtējot minēto informāciju, ņemot vērā ieteikumus un izvērtējot faktu, ka ēku ekspluatācijas uzsākta 
1920.gadā un to tehnisko stāvokli uz šobrīd ir pieļaujama šo ēku pārdošana par tirgus vērtību, atsavināmā 
nekustamā īpašuma nosacītā cena tiek noteikta EUR 5608.00 (pieci tūkstoši seši simti astoņi euro). 

Pamatojoties uz Likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 5.panta 5.daļu, 8.panta otro, 
trešo, sesto un septīto daļu; 10.pantu, 13.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu un 7.panta pirmo daļu; likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 17.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – 
nav, ATTURAS - nav, 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Omuļu 

skola”, kas atrodas Valkas novada Ērģemes pagastā, un sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
9452 001 0094, kopējā platība 2.37ha,  un uz zemes gabala esošām ēkām un būvēm – dzīvojamās 
mājas, kad.apz.9452 001 0094 001, noliktavas, kad.apz.9452 001 0094 002, šķūņa, kad.apz.9452 001 
0094 003 

2. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam „Omuļu skola”: 
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 5608.00 (pieci tūkstoši seši simti astoņi euro).  
2.2. nodrošinājuma apmēru EUR 560.0 ( pieci simti sešdesmit euro); 
2.3. atsavināšanas izsoles soli EUR 100,00 (viens simts euro); 
2.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 ( trīsdesmit euro). 

3. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu. 
4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2015. gada 19.augustā plkst. 10:00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva 

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

un „Valkas Vēstis”, kā arī mājas lapā www.valka.lv 
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram Aivaram Cekulam. 
 



 

  2015. gada 25.jūnijā 
 

Pielikums  
Valkas novada domes  

2015. gada 25.jūnija sēdes  lēmumam  
(protokols Nr.9, 23.§) 

 
Nekustamā īpašuma  

Ērģemes pagastā, „Omuļu skola” 
Valkas novadā 

IZSOLES N OTEIKUMI 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Izsoles pamatojums – Valkas novada Domes 2015.gada 25.jūnija lēmums „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Omuļu 
skola”, Ērģemes pagastā atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu” 
(prot. Nr.9,23.§).  
2. Izsoles rīkotājs – Valkas novada Domes Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija, Beverīnas ielā 3, Valkā, 
Valkas novadā, LV-4701. 
3. Izsoles mērķis – atsavināt nekustamo īpašumu –– ,,Omuļu skola”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā (turpmāk – 
nekustamais īpašums), un nodot to Pircēja īpašumā. 
4. Par piedalīšanos izsolē dalībnieks maksā reģistrācijas maksu – 30,00 euro (trīsdesmit euro).  
5. Papildus dalības maksai dalībnieks maksā nodrošinājumu EUR 560.0 ( pieci simti sešdesmit euro). 
6. Visi maksājumi ir veicami euro.  
7.Maksājumi ir veicami Valkas novada domes reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu kontā: 
  LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”, Valkas NG,  kods UNLALV2X. 

 
II. Informācija par nekustamo īpašumu 

8. Informācija par nekustamo īpašumu: 
8.1. Nekustamā īpašuma adrese ,,Omuļu skola”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā 
8.2. Kadastra numurs 9452 001 0094 
8.3. Nekustamā īpašuma sastāvs Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9452 001 0094 un kopējo platību 

2.37ha, uz zemes gabala esošas ēkas un būves – dzīvojamā māja, 
kad.apz.9452 001 0094 001, noliktava, kad.apz.9452 001 0094 002, šķūnis, 
kad.apz.9452 001 0094 003 

8.4.  Īpašnieks Valkas novada Dome 
8.5. Apgrūtinājumi Saskaņā ar spēkā esošo Valkas novada teritorijas plānojumu un zemes 

gabalam reģistrētajiem apgrūtinājumiem 
8.6. Ēkas tehniskais stāvoklis  Dzīvojamā māja celta 1920.gadā. 

Konstruktīvo pamatelementu tehniskais stāvoklis  50% 
8.7. Cita informācija Zemes gabala lietošanas mērķi: 1) NĪLM kods 0901 – 0.87ha 

                                                    2) NĪLM kods 0501 – 1.50ha 
 
9. Papildus informācija par Nekustamo īpašumu pie Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja J.Krama, tālr. 647 25285, 

mob.tel.+371 26543532 
 

III. Izsoles sākuma cena un norise 
10. Izsoles sākumcena - EUR 5608.00 (pieci tūkstoši seši simti astoņi euro). 
11. Izsole notiks 2015.gada 19.augustā plkst. 10:00, Valkas novada Domē Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, pirmajā 
stāvā – apspriežu telpā. 
12. Izsole ir atklāta, mutiska, ar augšupejošu soli. 
13. Izsolē piedalās tikai tie dalībnieki, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesīgi iegūt īpašumā zemi un 
ēku un ir izpildījuši šo noteikumu IV nodaļas prasības. 
14. Pirmais un turpmākie solīšanas soļi: 100,00 euro (viens simts euro). 

 
IV. Izsoles dalībnieki 

 
15. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, pretendentam līdz 2015.gada 18.augusta plkst.12:00 jāiesniedz Valkas novada Domē 
Beverīnas ielā 3, Valkā, 16.kabinetā šādi dokumenti: 

 
Nr.p.k. Fiziskai personai Juridiskai personai 
 15.1.  pieteikums par piedalīšanos izsolē pieteikums par piedalīšanos izsolē 
 15.2. personu apliecinoša dokumenta kopija, 

uzrādot oriģinālu 
 

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



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

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

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

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

 
16. Izsoles komisija var pārbaudīt vai pretendentam Latvijā, vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no 
valstīm pārsniedz 150 euro. 
17. Pretendentus, kuri nav izpildījuši šo noteikumu 15.punkta prasības, neiekļauj izsoles dalībnieku sarakstā un pēc 
informācijas saņemšanas par viņu bankas norēķinu kontu, atmaksā viņiem nodrošinājumu.  
18. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas un, ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir 
sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no dalībnieku saraksta, nepieļauj dalību izsolē un neatmaksā nodrošinājumu. Atkārtotas 
izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.  
19. Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.  

 
V. Izsole 

20. Izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpās uzrāda pasi un ar parakstu uz izsoles noteikumiem, 
apliecina, ka viņš ar tiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot.  
21. Ja izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt pasi, izsoles dalībnieks skaitās, ka nav 
ieradies uz izsoli.  
22. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim. 
23. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. 
Ja solītājs atsakās parakstīties, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.  
24. Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem neatmaksā nodrošinājumu. 
25. Pēc protokola parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu saņem Izziņu, kurā norādīta nosolītā 
Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
 

VI. Izsoles rezultāti 
 

25. Par izsoles uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu. 
26. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu. 
27. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu, par ko tiek paziņots izsoles uzvarētājam. 
28. Piedāvātā augstākā summa, Izsoles uzvarētājam, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā trīs mēnešu laikā 
no izsoles dienas. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā ir iesniegts kredītiestādē attiecīgais 
maksājumu uzdevums (bankas atzīme).  
29. Izsoles uzvarētāja samaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā. Nokavējot 28.punktā 
noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, nodrošinājums tiek zaudēts par labu Valkas 
novada domei. 
30. Pēc 28.punktā noteiktā maksājuma samaksas izsoles rezultāti tiek apstiprināti Valkas novada Domes sēdē.  
31. Pirkuma līgums ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Domes 
sēdē.  
32. Ja izsoles uzvarētājs neveic nosolītās cenas samaksu šo noteikumu 28.punktā noteiktajā termiņā, tiesības nopirkt 
nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas nosolītājam.  
33. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot 
izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu. 
34. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 32.punktā piešķirtās tiesības, izsole atzīstama par 
nenotikušu.  
35. Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē vai skaitās neieradušies uz izsoli, saņem atpakaļ iemaksāto nodrošinājumu 
viena mēneša laikā. Lai saņemtu nodrošinājumu, izsoles dalībnieki iesniedz izsoles rīkotājam iesniegumu ar norādi par 
bankas norēķinu kontu, uz kuru nodrošinājums ir jāpārskaita. 
Izsoles dalībnieki samaksāto reģistrācijas maksu atpakaļ nesaņem. 

 
VII. Noslēguma jautājums 

36. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada Domē līdz izsoles rezultātu apstiprināšanas 
dienai.  

 
 
Valkas novada domes  priekšsēdētājs       V.A.Krauklis 
 

 

 

 

 



24.§ 
Par Mirdzas Miķelsones atbrīvošanu no Valkas pilsētas speciālās  

pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš“ vadītāja amata 
________________________________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 

2015.gada 20.aprīlī starp Mirdzu Miķelsoni un Valkas novada domi tika noslēgta vienošanās par 2014.gada 
30.septembrī noslēgtā Darba līguma Nr.101 laušanu veselības stāvokļa dēļ. Vienošanās paredz izbeigt darba 
tiesiskās attiecības ar 2015.gada 30.jūniju. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no 
amata pašvaldību iestāžu vadītājus. 

 Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 9.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbrīvot no Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš” vadītāja amata Mirdzu 

Miķelsoni ar 2015.gada 30.jūniju pēc Darba likuma 114.panta (darbinieka un darba devēja vienošanās). 
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

25.§ 
Par Laimdotas Egles atbrīvošanu no Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītāja amata 

_________________________________________________________________ 
(V.A.Krauklis) 

 
2015.gada 8.jūnijā Valkas novada domē saņemts Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītājas Laimdotas 

Egles iesniegums ar lūgumu atbrīvot no amata pienākumiem uz pušu vienošanās pamata ar šā gada 8.jūliju. 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no 

amata pašvaldību iestāžu vadītājus. 
 Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 9.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbrīvot no Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītāja amata Laimdotu Egli ar 2015.gada 8.jūliju pēc 

Darba likuma 114.panta (darbinieka un darba devēja vienošanās). 
2. Valkas novada domes Personāla nodaļai sagatavot vienošanās projektu. 
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītājs. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

26.§ 
Par Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītāja iecelšanu 
_______________________________________________ 

(G.Dubrovska, V.A.Krauklis) 
 

Ar 2015.gada 8.jūliju tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar līdzšinējo Valkas pagasta Lugažu 
bibliotēkas vadītāju. 2015.gada 18.jūnijā ir saņemts iesniegums no Ineses Avotiņas ar lūgumu pieņemt darbā 
par Lugažu pagasta bibliotēkas vadītāju. Inesei Avotiņai ir pieredze darbā ar grāmatām, jo no 2004.gada viņa ir 
strādājusi par pārdevēju konsultanti SIA B.T.GRĀMATA un SIA APGĀDS ZVAIGZNE ABC. I.Avotiņai ir arī 
pieredze bibliotēkas vadītāja darbā, jo no 17.09.2001. līdz 19.05.2003. viņa bija Kārķu pagasta bibliotēkas 
vadītāja. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no 
amata pašvaldību iestāžu vadītājus. 

 Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 9.punkta, atklāti balsojot deputātiem PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – 
nav, ATTURAS - nav, 



Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Iecelt Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītāja amatā Inesi Avotiņu, personas kods ***-***, ar 2015.gada 

9.jūliju. 
2. Valkas novada domes Personāla nodaļai sagatavot darba līguma projektu. 
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītājs. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

27.§ 
Par pašvaldības ēkas Rūjienas ielā 31, Valkā nomas līgumu laušanu    

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

 
Valkas novada dome 2010.gada 18.oktobrī ir noslēgusi neapdzīvojamo telpu nomas līgumu par ēku  

Rūjienas ielā 31, Valkā ar nomnieku - nomas konkursa uzvarētāju SIA „Auto stils un partneri”. Nomas līguma 
termiņš - 2022.gada 18.oktobris. Ēkas kopējā platība – 2386,7m2, nomas maksa Ls 100,00 jeb EUR 142.29.  
Diemžēl nomnieks jau ilgāk nekā sešus mēnešus ir kavējis nomas maksas samaksu un nav pildījis nomas 
līguma 4.4.1.punktā noteikto pienākumu „veikt maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos”. Parāds uz 
2015.gada 17.jūniju – EUR 1033,01.      

Šādā situācijā dome kā iznomātājs līguma 8.3.2.punkta kārtībā ir tiesīga, „rakstiski informējot Nomnieku 
vienu mēnesi iepriekš”, lauzt līgumu pirms termiņa, ja „Nomnieks kavē kārtējo maksājumu ilgāk par vienu 
mēnesi”.     

Domei ar SIA „Auto stils un partneri” ir noslēgts arī zemes nomas līgums par kopējo platību 26800m2 

Rūjienas ielā 31. Laužot ēku nomas līgumu, ir jāveic attiecīgie grozījumi arī zemes nomas līgumā, no kopējās 
platības izņemot ēku uzturēšanai funkcionāli nepieciešamo platību.   

 Vadoties no Civillikuma 2171.panta pirmo punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks), PRET – 1 deputāts (A.Simulis), ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 

1. Lauzt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu par ēku Rūjienas ielā 31, Valkā ar nomnieku SIA „Auto stils 
un partneri” ar 2015.gada 3.augustu. 

2. Teritorijas plānošanas daļas vadītājai veikt nepieciešamos grozījumus līgumā par zemes nomu 
Rūjienas ielā 31 ar nomnieku SIA „Auto stils un partneri”. 

3.  Izveidot nomas objekta - Rūjienas iela 31 nodošanas-pieņemšanas komisiju šādā sastāvā: 
izpilddirektors Aivars Cekuls, izpilddirektora vietnieks – atbildīgais par Valkas pilsētu Guntis Bašķis, 
juriste Aija Jurjāne, grāmatvede Agnija Balode, būvinženieris Māris Zālītis. 

4.    Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 
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. 

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


