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2013.gada 31.oktobrī                                                               Protokols Nr.20  
 
Sēde sasaukta pulksten 10:00 
 
 
Darba kārtība: 
1. Par mācību līdzekĜu iegādei papildus piešėirtā valsts budžeta finansējuma 2013.gada sadali Valkas novadā. 
2. Par līdzekĜu piešėiršanu. 
3. Par Valkas novada domes pamatskolu ēdināšanas pakalpojumu izcenojumiem. 
4. Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerăijas cenu Valkas pilsētā. 
5. Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14,7.§) 17., 34., 56., 65.un 
66.pielikumā. 

6. Par Kaspara Dimitera iesnieguma izskatīšanu. 
7. Par papildus līdzekĜu piešėiršanu kultūras pasākumu rīkošanai. 
8. *** iesniegums par piedāvājumu pašvaldībai atpirkt viĦas īpašumā esošo zemes gabalu Valkā, Rīgas ielā 

42. 
9. *** iesnieguma izskatīšana. 
10. Par tehniskajiem grozījumiem saistošajos noteikumos sakarā ar pielāgošanu euro. 
11. *** iesnieguma izskatīšana. 
12. Par līdzekĜu piešėiršanu Kārėu sporta zālei. 
13. Par līdzekĜu piešėiršanu ielu apgaismojuma infrastruktūras attīstības vienkāršotas renovācijas projekta 

izstrādei Kārėu pagastam. 
14. Par mācību maksas līdzfinansējumu „BJMK Rokskola”. 
15. Par projekta „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novada Valkas pilsētā 

un Kārėu pagastā” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu. 
16. Par kapitāla daĜu pārdošanu. 
17. Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA „BlackBee”. 
18. „Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību „LAKSTĪGALA 2014” nolikums” apstiprināšana. 
19. Par saistošo noteikumu Nr.42 „Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu Valkas novadā”” apstiprināšanu. 
20. Par ceĜa izdevumu apmaksu ***. 
21. Par izmaiĦām Valkas novada domes administrācijas struktūrā. 
22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***. 
23. DzīvokĜu jautājumu izskatīšana. 
24. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvēta zemes gabala Valkā, „BlaumaĦa iela 13A” 

atsavināšanai.  
25. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – ½ domājamās daĜas no apbūvēta 

zemes gabala Smilšu iela 12B, Valkā, nosacītās cenas apstiprināšanu.  
26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Valkā, Puškina ielā 8-1 atsavināšanas izsoles noteikumu 

un nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles organizēšanu.  
27. Par Zvārtas pagasta „ViĜĦi” izsoli.  
28. Par atĜauju savienot amatus Valkas novada domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un 

ārējo sakaru jautājumos Undai OzoliĦai. 
29. Par 2013.gada 27.septembra rīkojuma Nr.88a-v apstiprināšanu. 
30. Latvijas Pašvaldību savienības iesnieguma izskatīšana. 
31. Par U.OzoliĦas iesniegumu. 
32. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Jaunalieši”, Valkas pagastā. 
33. Par izpilddirektora vietnieku. 
34. Par novada domes Atzinības raksta piešėiršanu. 



 
1.§ 

Par mācību līdzekĜu iegādei papildus piešėirtā valsts budžeta  
finansējuma 2013.gada sadali Valkas novadā  

__________________________________________________________ 
(Dz.Auzāne) 

  
SaskaĦā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 1.oktobra rīkojumu Nr.336 „Par papildus piešėirto 

valsts budžeta finansējumu 2013.gadam mācību līdzekĜu iegādei pašvaldībām – pašvaldību izglītības 
iestādēm, kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas 
un vispārējās vidējās izglītības programmas” Valkas novadam 2013.gadā papildus piešėirti Ls 2541,00 
mācību līdzekĜu iegādei. Finansējums paredzēts kalendārajam gadam.  

Dotajā summā uz vienu 1.-12.klases skolēnu iedalīts Ls 1,89, kopējā summa Ls 1554,00. Tas ir papildus 
finansējums maijā iedalītajiem Ls 6,26 uz vienu izglītojamo. Līdz ar to uz 1 skolēnu 2013.gadā no valsts 
budžeta saĦemti Ls 8,15 mācību līdzekĜu iegādei. 

Papildus no valsts budžeta līdzekĜiem iedalīts Ls 8,15 uz vienu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā 
iesaistīto audzēkni. Kopējā summa šai izglītojamo grupai ir Ls 987,00. 

Valsts budžeta sadale notikusi atbilstoši izglītojamo skaitam uz 2012.gada 3.septembri. Finansējuma sadale 
novada 1.–12.klašu skolēniem veikta atbilstoši izglītojamo skaitam VIIS datu bāzē uz š.g. 1.oktobri, bet 5-
gadīgajiem un 6-gadīgajiem bērniem atbilstoši izglītojamo skaitam pagājušajā mācību gadā. 

  Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 11.oktobra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 6.§), Finanšu komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 
2.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Ls 2541,00 sadali mācību līdzekĜu iegādei no valsts budžeta līdzekĜiem. 
2. IekĜaut katras skolas budžeta tāmē valsts budžeta līdzekĜus mācību līdzekĜu iegādei: 

 
Izglītības 
iestāde 

 

Finansējums 
piecgadīgajiem un 
sešgadīgajiem LVL 

Finansējums 
1.-12.klašu skolēniem 

LVL 

Finansējums 
Kopā 
LVL 

Ērăemes pamatskola 122.25 90.72 212.97 
Kārėu pamatskola 57.05 73.71 130.76 
Ozolu pamatskola 16.30 88.83 105.13 
Vijciema pamatskola 98.65 83.58 182.23 
Valkas pamatskola  761.67 761.67 
Valkas ăimnāzija  455.49 455.49 
PII „PasaciĦa” 603.10  603.10 
Rūėu skola 89.65  89.65 

Kopā 987.00 1554.00 2541.00 
 

3. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem valsts budžeta līdzekĜus izlietot atbilstoši noteiktajiem mērėiem līdz 
2013.gada 20.decembrim un sagatavot atskaiti par mācību literatūras iegādi līdz 2014.gada 10.janvārim. 

 
2.§ 

Par līdzekĜu piešėiršanu 
__________________________ 

(I.Markova)  

   Deputāts A.Ikšelis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Valkas novada dome ir saĦēmusi iesniegumu no: 
• Biedrības „Futbola klubs „Valka Junior”” un Valkas BJSS ar lūgumu iespēju robežās atbalstīt jaunos 

futbolistus dalībai futbola turnīrā „Liepāja Amber cup”, kas notiks 2013.gada 1.-2.novembrī Liepājas 
Olimpiskajā centrā (kopējās izmaksas : dalības maksa Ls 175.70, uzturēšanās izdevumi Ls 300.- , 
transporta izdevumi); 

• Biedrības „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, reă. Nr.40008039712, adrese: Rīgas iela 35, 
Valka, par nepieciešamo finansējumu LMT un Latvenergo pakalpojumiem 2013.gada četriem 
mēnešiem Ls 108.20; 

• Valkas pilsētas teātra režisora Aivara IkšeĜa ar lūgumu atbalstīt iespēju robežās trīs aktieru ceĜa 
izdevumus Rīga-Maskava–Rīga Ls 239.58 dalībai Maskavā, starptautiskā teātru festivālā „Jaunie 
jaunajiem” š.g.1.-7.novembrī; 

• Valkas novada bērnu un jauniešu centra „Mice” par nepieciešamo papildus finansējumu Ls 63.63 
pedagogu profesionālās darbības pakāpes piemaksas nodrošināšanai. 



Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 11.oktobra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 2.§), Finanšu komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 
3.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 
deputāti (V.A.Krauklis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,         
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešėirt Ls 175,70 (viens simts septiĦdesmit pieci lati 70 santīmi) Biedrībai „Futbola klubs „Valka Junior”” 

dalībai futbola turnīrā „Liepāja Amber cup” 2013.gada 1.-2.novembrī Liepājas Olimpiskajā centrā. 
2. Piešėirt Ls 54,10 (piecdesmit četri lati 10 santīmi) biedrībai „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

LMT un Latvenergo pakalpojumu izdevumu segšanai 2013.gada četriem mēnešiem. 
3. Piešėirt Ls 60,00 (sešdesmit lati) Valkas kultūras namam trīs aktieru ceĜa izdevumiem Rīga-Maskava-Rīga 

dalībai Maskavā, starptautiskā teātru festivālā „Jaunie jaunajiem” š.g.1.-7.novembrī. 
4. Piešėir Ls 63,63 (sešdesmit trīs lati 63 santīmi) Valkas novada bērnu un jauniešu centram „Mice” pedagogu 

profesionālās darbības pakāpes piemaksas nodrošināšanai. 
5. Veikt attiecīgos grozījumus Valkas novada domes pamatbudžetā. 
6. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2013.gada 25.oktobra rīkojumu Nr.96-v „Par ceĜa 

izdevumu atlīdzināšanu”. 
 

3.§ 
Par Valkas novada domes pamatskolu ēdināšanas pakalpojumu izcenojumiem  

_________________________________________________________________________ 
(I.Markova) 

 
     Lai sniegtu pakalpojumu par ēdināšanu Valkas novada izglītības iestādēs, nepieciešams noteikt maksas 

pakalpojuma izcenojumus.  
   Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.6, 4.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, 
M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav,         
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem Valkas novada domes pamatskolās saskaĦā ar 1. un 

2.pielikumiem. 
2. Ēdināšanas pakalpojumu izcenojumus saskaĦā ar 1.pielikumu piemērot līdz 2013.gada 31.decembrim. 
3. Ēdināšanas pakalpojumu izcenojumus saskaĦā ar 2.pielikumu piemērot no 2014.gada 1.janvāra. 
4. Iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem un iemaksāt Valkas novada domes kasē vai norēėinu 

kontā līdz nākošā mēneša 5.datumam par iepriekšējā mēnesī saĦemtajiem pakalpojumiem. 
5. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības iestāžu direktori.  
6. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.novembrī. 

1.pielikums 
  Valkas novada domes 

2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.10, 3.§) 

 
Maksa par ēdināšanas pakalpojumu  Valkas novada skolās  

 
 Ēdināšanas pakalpojums , t.sk. ar PVN           Ls 

 
 Brokastis  Pusdienas Pirmsskolas grupu audzēkĦi 

(brokastis, pusdienas, launags) 
Ērăemes pamatskola 0.10 0.50 Kopā 1.00 

t.sk. brokastis         0.30                         
pusdienas        0.50 
launags            0.20 

Kārėu pamatskola 0.30 0.50 Kopā 0.75 
t.sk. pusdienas        0.50 
        launags            0.25 

Ozolu pamatskola 0.15 0.50 - 
Vijciema pamatskola - 0.55 Kopā 1.00 

t.sk. brokastis         0.30                         
pusdienas        0.45 
launags            0.25 

Ēdināšanas ārpakalpojums 
 



 Brokastis  Pusdienas 
Ērăemes pamatskola - 1.05 
Kārėu pamatskola 0.64 1.07 
Ozolu pamatskola 0.28 0.92 
Vijciema pamatskola - 1.12 

 
 

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

2.pielikums 
  Valkas novada domes 

2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.10,3.§) 

 
 

 
Maksa par ēdināšanas pakalpojumu  Valkas novada skolās  

 
 

 Ēdināšanas pakalpojums , t.sk.ar PVN           EUR 
 

 Brokastis  Pusdienas Pirmsskolas grupu audzēkĦi 
(brokastis, pusdienas, launags) 

Ērăemes pamatskola 0.14 0.71 Kopā 1.42 
t.sk. brokastis         0.43                         

pusdienas        0.71 
launags            0.28 

Kārėu pamatskola 0.43 0.71 Kopā 1.07 
t.sk. pusdienas        0.71 
        launags            0.36 

Ozolu pamatskola 0.21 0.71 - 
Vijciema pamatskola - 0.78 Kopā 1.43 

t.sk. brokastis         0.43                         
pusdienas        0.64 
launags            0.36 

 

 
 

Ēdināšanas ārpakalpojums 
 

 Brokastis  Pusdienas 
Ērăemes pamatskola - 1.49 
Kārėu pamatskola 0.91 

 
1.52 

Ozolu pamatskola 0.40 1.31 
Vijciema pamatskola - 1.59 

 
 

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

4.§ 
Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerăijas cenu Valkas pilsētā 

______________________________________________________________ 
(G.Spiridonova) 

 
Valkas novada dome iepriekšējā apkures periodā iedzīvotāju, institūciju un organizāciju vajadzībām 

saražoja 5980.882 MWh un iepirka 24706.752 MWh siltumenerăijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 
SaskaĦā ar noslēgto līgumu SIA ENEFIT POWER & HEAT Valka 2012/2013 gada apkures periodā piegādāja 
siltumenerăiju par 27 Ls/MWh (38.80 EUR/MWh).  

No 2014.gada 1.janvāra siltumenerăijas piegādes cena 28.00 Ls/MWh (40.00 EUR/MWh), būs atbilstoša  
Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumam „Par cenu sliekšĦu apstiprināšanu siltumenerăijas 
iepirkumam no SIA „Valkas Bioenergo Kompānija” pēc koăenerācijas stacijas pieĦemšanas ekspluatācijā un 
par siltumtrases izbūvi”. 



SIA „Valkas Namsaimnieks” pieĦēma ekspluatācijā pēc renovācijas dzīvojamo māju Rīgas ielā 16. Siltinot 
ēku, atjaunojot inženierkomunikācijas, kontrolējot telpu temperatūru būs iespēja precīzi noteikt ar 
siltumenerăijas komercskaitītāju norēėinu periodā uzskaitīto ne tikai kopējo siltumenerăijas patēriĦu ēkā, bet 
arī karstā ūdens sagatavošanai patērēto siltumenerăijas daudzumu. 

SIA „Valkas Namsaimnieks’’ prognozē uzturēšanas izdevumi pieaugumu siltumtīklu savienojumam starp 
Rūjienas un RaiĦa ielas katlumājām.  

2014.gadā mainīsies minimālā stundas tarifa likme, pieaugs siltumenerăijas izdevumi, jo paredzamas 
elektroenerăijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifa izmaiĦas.   

Iepazīstoties ar sagatavotajiem dokumentiem, novada dome konstatē, ka šādu faktora ietekmē 
2013./2014.gada apkures periodā palielināsies siltumenerăijas ražošanas, pārvades un sadales zudumu 
izmaksas. 

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

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 10.oktobra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.8, 4.§), Finanšu komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 5.§) un 
vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 1.punkta, 21.panta 1.daĜas 14.punkta d)apakšpunkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, 
A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav,         
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Apstiprināt 2012./2013.gada apkures periodā ražošanas vienas megavatstundas cenu 28.49 Ls/MWh 
(40.54 EUR/MWh) bez PVN, pārvadei – 6.37 Ls/MWh (9.06 EUR/MWh) bez PVN, tirdzniecībai – 0.14 
Ls/MWh (0.20 EUR/MWh) bez PVN. Vienas MWh siltumenerăijas gala cena – 35.00 Ls/MWh (49.80 
EUR/MWh) bez PVN (1.pielikums). 

2. Apstiprināt 2013./2014.gada apkures periodā vienas saražotās MWh cenu dzīvokĜu īpašniekiem un 
īrniekiem dzīvojamās ēkās ar centralizēti piegādāto siltumenerăiju – 28.96 Ls/MWh (41.21EUR/MWh) bez 
PVN, pārvadei – 6.08 Ls/MWh (8.65 EUR/MWh) bez PVN, tirdzniecībai – 0.16 Ls/MWh (0.23 EUR/MWh) 
bez PVN. Vienas MWh siltumenerăijas gala cena – 35.20 Ls/MWh (50.09 EUR/MWh) bez PVN 
(2.pielikums).  

3. Apstiprināt siltumenerăijas patēriĦu viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai apkures sezonā – 0.123511 
MWh/m3, vasaras periodā – 0.152342 MWh/m3. 

4. Apstiprināt maksu par viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerăiju apkures periodā – 
4.347 Ls/m3 (6.19 EUR/m3 ) bez PVN, vasaras periodā – 5.362 Ls/m3 (7.63 EUR/m3) bez PVN.   

5. Apstiprināt maksu dzīvojamās mājas Rīgas iela 16 dzīvokĜu īpašniekiem un īrniekiem par karstā ūdens 
sagatavošanai mājas siltummainī un piegādei pēc siltumenerăijas uzskaites mēraparāta rādījumiem. 
Aprēėinu metodiku par siltumenerăijas sadali un izmaksu aprēėināšanu Rīgas iela 16 apstiprināt ar Valkas 
novada domes izpilddirektora rīkojumu. 

6. Noteikt, ka maksa par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerăiju vienai dzīvoklī dzīvojošai 
personai, ja dzīvokĜos nav uzstādīti karstā ūdens patēriĦa skaitītāji, bet mājas ievadā ir uzstādīts karstā 
ūdens patēriĦa skaitītājs un karsto ūdeni padod visu diennakti, norēėinu periodā aprēėināma kā starpība, 
Ħemot vērā kopējā karstā ūdens patēriĦa rādījumu un patērēto karstā ūdens rādījumu dzīvokĜos ar 
skaitītājiem. Maksimālais karstā ūdens patēriĦš mēnesī, par ko tiek aprēėināta maksa vienai dzīvoklī 
dzīvojošai personai dzīvokĜos bez karstā ūdens skaitītājiem - 4 m3.    

7. Ja apkures sezonā mēnesī aprēėinu gaitā kopējais ūdens uzsildīšanai patērētais siltumenerăijas 
daudzums pārsniedz atsevišėu patērētāju grupu ūdens uzsildīšanai aprēėināto siltumenerăiju, 
pārsniegums tiek iekĜauts siltumenerăijas patēriĦā apkurei.       

8. Noteikt sekojošu karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai dzīvojamo māju telpu iekšējos tīklos 
vasaras periodā (ūdens sildītājā, dvieĜu žāvētājos un no ūdens atdzišanas stāvvados un sadales sistēmā) 
dzīvojamās mājās, kurās māju ievados uzstādīti siltumenerăijas un karstā ūdens skaitītāji: maksājumu 
starpību par dzīvojamās ēkas patērēto siltumu, kas rodas starp ēkas siltummezgla skaitītāja rādījumu un 
pēc dzīvokĜu karstā ūdens skaitītāju rādījumiem (vai dzīvoklim pēc normatīviem aprēėinātā karstā ūdens 
patēriĦu, ja karstā ūdens skaitītājs nav uzstādīts) summas sadalīt proporcionāli dzīvokĜu skaitam 
dzīvojamā mājā, bet ne vairāk kā Ls 3.51 (EUR 4.99) no dzīvokĜa mēnesī un uzrādīt dzīvokĜu īpašniekiem 
un īrniekiem nosūtāmajos rēėinos ar atsevišėu ierakstu. 

9. Apstiprināt atlaidi 30 % apmērā no maksas par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerăiju 
iedzīvotājiem dzīvojamās mājās, kurās nav recirkulācijas līnijas: RaiĦa 12a; Rīgas 5; Rīgas 6a; Tirgus 14, 
VaroĦu 36; VaroĦu 39a.  
Siltumenerăijas starpība tiek iekĜauta siltumenerăijas patēriĦā apkurei. 

10. Apstiprināt 2013./2014.gada apkures periodā siltumenerăijas pārdošanas cenu juridiskām personām – 
35.20 Ls/MWh (50.09 EUR ) bez PVN. 

11. Apstiprināt juridiskām personām un Valkas novada domes institūcijām apkures sezonā maksu par viena 
m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerăiju – 4.347 Ls/m3 ( 6.19 EUR/m3) bez PVN un 5.362 
Ls/m3 (7.63 EUR) vasaras periodā.       

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



13. Noteikt maksu juridiskām personām mēnesī par uzstādīto siltummezglu apkalpošanu Ls 2.00 (2.85 EUR) 
mēnesī bez PVN. 
Noteikt dzīvoklī tekošā mēnesī ūdens patēriĦu kā vidējo ūdens patēriĦu pēdējos trijos mēnešos, ja 
dzīvokĜa īpašnieks vai īrnieks līdz tekošā mēneša 26.datumam neiesniedz informāciju par ūdens skaitītāju 
rādījumiem. 

14. Uzdot SIA ’’Valkas Namsaimnieks’’ (valdes priekšsēdētājs I.MeĜėis) brīdināt dzīvokĜu īpašniekus un 
īrniekus un Siltumapgādes nodaĜai (vadītājs Dzintars Rudzītis) - telpu nomniekus un īpašniekus, kuri 
saĦem no pašvaldības minētos pakalpojumus, par apkures un karstā ūdens sagatavošanas cenām. 

15. Pievienotās vērtības nodokli aprēėināt atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli”.  
16. Noteikt, ka 2012.gada 25.oktobra Valkas novada domes lēmumā „Par centralizētā tīklā piegādātās 

siltumenerăijas cenu Valkas pilsētā laika periodam no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada 
30.septembrim” (protokols Nr.12, 50.§.) apstiprinātā gala cena iedzīvotājiem ir piemērojama līdz 
2014.gada 31.janvārim.  

17. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi, 2.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.februārī un 10.punkts -  
2013.gada 1.decembrī. 
 

5.§ 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma  

„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”  
(protokols Nr.14, 7.§) 17., 34., 56., 65. un 66.pielikumos  

_________________________________________________________________________ 
(I.Markova) 

 
Ir saĦemti iesniegumi par nepieciešamību izdarīt grozījumus 2012.gada 27.decembrī Valkas novada domes 

apstiprinātajos Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstos (protokols Nr.14, 7.§): 
1) Valkas pilsētas kultūras nama direktorei Mārītei MeĜėei par amatiermākslas kolektīvu vadīšanas 

papildus pienākumiem noteikt darba samaksu Ls 87,50 ( izslēgt bērnu popgrupa Ls 20,- mēnesī) ar š.g. 
1.novembri; 

2) Turnas tautas nama vadītājai Līgai Kramai par bērnu  amatierteātra vadīšanas papildus pienākumiem 
noteikt darba samaksu Ls 30,00 ar š.g. 1.novembri; 

3) no Vijciema pamatskolas direktores A.Vītolas ar lūgumu veikt grozījumus Vijciema pamatskolas amatu 
sarakstā, amatam „kurinātājs” mainot algas likmi Ls 200.00 uz minimālo stundas tarifa likmi Ls 1,203; 

4) izvērtējot Valkas novada Būvvaldes darba apjomu un nodrošinājumu ar speciālistiem, un Ħemot vērā, 
ka krīzes apstākĜos 2011.gadā tika likvidēta Būvvaldes lietveža amata vieta, konstatēts, ka 
nepieciešams izveidojot būvtehniėa amata vietu, amata aprakstā paredzot arī Būvvaldes lietvedības 
kārtošanu; 

5) izdarīt papildinājumus 2012.gada 27.decembrī Valkas novada dome apstiprinātajā Valkas novada 
domes administrācijas un iestāžu amatu saraksta pielikumā Nr.66 (protokols Nr.14, 7.§). 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 11.oktobra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 3.§), Finanšu komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 
6.§., 7.§., 8.§.) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, 
V.ZariĦš) , PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada 

domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 14, 7.§) 17.pielikumā 
„Valkas pilsētas Kultūras nama amatu vietu un darba samaksas saraksts”, izsakot 1.punktu šādā redakcijā: 

Nr. 
p.k. Amats 

Amata 
vietu 
skaits 

Algas likme (LVL 
mēnesī/stundas 

tarifa likme (LVL/h) 

Algas likme ar 
samazinājumu (LVL 

mēnesī/stundas tarifa 
likme (LVL/h) 

Darba alga mēnesī 
(LVL) 

1. Direktore 1 625 515.63 603.13 
t.sk. samaksa par 

papildus pienākumiem 
Ls87.50 

 
2. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada 

domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”( protokols Nr.14, 7.§) 34.pielikumā 
„Valkas novada Ērăemes pagasta Turnas tautas nama amata vietu un darba samaksas saraksts”, izsakot 
1.punktu šādā redakcijā: 

Nr. 
p.k. Amats 

Amata 
vietu 
skaits 

Algas likme (LVL 
mēnesī/stundas 

tarifa likme (LVL/h) 

Algas likme ar 
samazinājumu (LVL 

mēnesī/stundas 
tarifa likme (LVL/h) 

Darba alga mēnesī 
(LVL) 

1. Vadītājs 1 350 288.75 398.75 



t.sk. samaksa par 
papildus pienākumiem Ls 

110.00 
 

3. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada 
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 56.pielikumā 
„Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes amata vietu saraksts un darba samaksa - Vijciema 
pamatskola”, izsakot 9.punktu  šādā redakcijā: 

 

Nr. 
p.k. 

Amats 
Amata vietu 

skaits 
Algas likme 

(LVL) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

(LVL) 

Darba alga 
mēnesī 
(LVL) 

9. Kurinātājs (sezona 7 mēn.) 4 1.203 1.203 Pēc nostrādātā laika 
 
4. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada 

domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 65.pielikumā 
„Valkas novada būvvaldes darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”, papildinot to ar 3.punktu 
šādā redakcijā: 
 

  Nr. 
p.k. 

Amats 
Amata vietu 

skaits 

Algas likme 
(LVL) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

(LVL) 

Darba alga mēnesī 
(LVL) 

3. Būvtehniėis 1 500 
 

412.50 
 

412.50 
 
5. Izdarīt papildinājumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada 

domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 66.pielikumā 
„Valkas novada amatieru mākslas kolektīvu amatu vietu un darba samaksas saraksts”,  šādā redakcijā: 
 

Nr.p.
k. 

Amats Darba vieta Amata vietu 
skaits 

Algas likme 
(LVL mēnesī) 

Darba alga 
mēnesī (LVL) 

25. 
Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „SpriĦăi”, 
koncertmeistars 

Saieta nams 
„Lugažu muiža” 0,16 250 40 

35. Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs, vadītājs 

Kārėu TN 0,3 250 75 

36. Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs, koncertmeistars 

Kārėu TN 0,16 250 40 

37. Mūsdienu deju grupa, vadītājs Vijciema TN 0,13 250 32,50 
38. Modes deju grupa „Aija”, 

vadītājs 
Valkas KN 0,13 250 32,50 

39. Sieviešu vokālais ansamblis, 
vadītājs 

Saieta nams 
„Lugažu muiža” 

0,18 250 45 

40. Jauniešu mūzikas ansamblis, 
vadītājs 

Kārėu TN 0,2 250 50 

 
6. Uzdot Valkas novada domes Personāla nodaĜas vadītājai Līgai Metuzālei nodrošināt 1., 2. un 5.punktā 

minētos darba līgumu grozījumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu priekšsēdētājam parakstīšanai. 
7. Uzdot Vijciema pamatskolas direktorei veikt 3.punktā minētos grozījumus kurinātāju darba līgumos. 
8. Uzdot Būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājam Mārim Pandalonam nodrošināt 4.punktā minētos 

grozījumus, sagatavot darba līgumu un tā parakstīšanu. 
9. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
10. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.novembrī. 
 

6.§ 
Par Kaspara Dimitera  „Krusta skolas lūgšanu dziesmu grāmatas” iegādi 

_________________________________________________________________________ 
(L.Lāne) 

 
Dome izskata Valkas novada domes kultūras darba organizatores L.Lānes sagatavoto informāciju par 

dziesminieka Kaspara Dimitera lūgumu par atbalstu 40 dziedājumu audio un teksta formātā „Krusta skolas 
lūgšanu dziesmu grāmata”.  Lūgumā  ir priekšlikums Valkas novada domei iegādāties nepieciešamo 
eksemplāru skaitu (viena eksemplāra cena Ls 1,72). 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 11.oktobra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 4.§), Finanšu komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 
9.§.) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daĜas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 



deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš) 
, PRET - nav, ATTURAS - nav,         
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Neatbalstīt  Kaspara Dimitera 40 dziedājumu audio un teksta formāta  „Krusta skolas lūgšanu dziesmu 

grāmatu” iegādi. 
 

7.§ 
Par papildus līdzekĜu piešėiršanu kultūras pasākumu rīkošanai  

_________________________________________________________ 
(L.Lāne, V.A.Krauklis) 

 
Valkas novada dome ir saĦēmusi iesniegumu no kultūras darba organizatores Līgas Lānes par papildus 

nepieciešamajiem līdzekĜiem pamatbudžetā „08.2902. Pārējā citur neklasificētā kultūra (kultūras pasākumi)” Ls 
7355, kas nepieciešami Latvijas un novada mēroga kultūras pasākumu rīkošanai. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 11.oktobra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 5.§), Finanšu komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 
10.§.) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, atklāti vārdiski  balsojot: PAR – 9 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš) 
, PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešėirt finansējumu Ls 7355,00 (septiĦi tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci lati) kultūras pasākumu 

rīkošanai. 
2. Veikt budžetā grozījumus atbilstoši pieĦemtajam lēmumam. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaĜas vadītāja. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

Pielikums 
Valkas novada domes 

2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumam 
(protokols Nr.10,7.§) 

 
Kultūras izdevumu tāme  ( papildus) 

 

Nr.p.k. Pozīcija Skaidrojums, izmaksas LVL 
kopā, 
LVL  

1 "Gada izrāde 2013" atlases 1.kārta eksperti- 250,00, transports- 40,00 
pateicības, prezentācija- 150,00 440 

2 LTF 25 gadadienas pasākums koncerts un mūzika - 600,00, vadītājs- 
60,00, goda mielasts- 140,00 800 

3 LR proklamēšanas  95.gadadiena svētku koncerts, balle- 1995,00; 
transporti: Rīga, Valmiera-230,00; 
videoprojekcija- 800,00; reklāma- 
90,00, noformējums "dzīvie"ziedi- 
120,00 

3235 

4 Latvijas teātru salidojums naktsmītnes, rezervācija notiek tad, ja 
ir ieskaitīta nauda 1200 

5 Cimze- 200 atkārtots izdev. KalniĦa gr 500 eks.- 
1200,00;  matrica-404,-;  gramatiĦa 
900,-;   medaĜas: 700,-(300+350); 
baneris skatuvei-  43.00; ielas baneris 
120.00; vimpeĜi 15 gab 333.00. 
KOPĒJĀ SUMMA= 3700,00 

2800 

    Kopā  8475 



    atlikums  (vēl ir naudiĦa)  1120 

    nepieciešamais: 7355 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                              V.A.Krauklis 
 

8.§ 
*** iesniegums par piedāvājumu pašvaldībai atpirkt  

viĦas īpašumā esošo zemes gabalu Valkā, Rīgas ielā 42  
_________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Valkas novada dome ir saĦēmusi ***, dzīvo *** ielā ***, ***, Kandavas novads, 2013.gada 16.oktobrī 
iesniegumu par zemesgabala Valkā, Rīgas ielā 42 pārdošanu. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.6, 12.§.) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daĜas 2.punkta un 21.panta 
1.daĜas 17.punkta un Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 
3.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš) , PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

1. Pirkt zemesgabalu Valkā, Rīgas ielā 42, kadastra apzīmējums 9401 001 0820, platība 0.3106 ha, par 
summu LVL 2450,00 (divi tūkstoši četri simti piecdesmit lati), ja šādai pirkuma summai piekrīt 
zemesgabala pārdevēja ***. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaĜas nodaĜa. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 

 

9.§ 
*** iesnieguma izskatīšana  

________________________________________ 
(A.Jurjāne) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Kārėu pagasts, 2013.gada 4.oktobra iesniegumu 

(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 04.10.2013. Nr.508) ar lūgumu  kompensēt radušos zaudējumus 
Ls 13050,00 apmērā, sakarā ar to, ka ar šā gada oktobri tiek lauzts nomas līgums Nr.384. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.6, 11.§.) un vadoties no Civillikuma 1791.panta, kā  arī  likuma “Par pašvaldībām”  21.panta, 
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemegrāmatās” 6.panta, 
6.daĜu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī 
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 4.punktu, kā arī no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daĜas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš) , PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atcelt 2013.gada 29.augusta Valkas novada domes lēmuma (protokola izraksts Nr.18., 54.§) “Par nomas 

līgumu izbeigšanu uz zemes gabaliem Valkas novadā” 3.punktu. 
2. Brīdināt nomnieku *** un noteikt, ka 2009.gada 15.jūnijā noslēgtais zemes nomas līgums Nr.384 par 

zemes gabala Valkas novada Kārėu pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 15.0 ha, nomu tiks 
izbeigts līgumā noteiktajā kārtībā un termiĦā: ar 2014.gada 15.jūniju. 

3. Atzīt, ka Valkas novada domei nav pamata izmaksāt *** zaudējumus, kas radušies izbeidzot 2009.gada 
15.jūnijā noslēgto nomas līgumu nr.384 un atteikt kompensēt šos zaudējumus. 

4. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
 

10.§ 
Par tehniskajiem grozījumiem saistošajos noteikumos sakarā ar pielāgošanu euro  

_________________________________________________________________________ 
(A.Jurjāne) 

 
  Valkas novada dome ir saĦēmusi LR Vides un reăionālās attīstības ministrijas norādījumus par pašvaldību 

normatīvo aktu – saistošo noteikumu pielāgošanu euro. Ministrija norāda, ka saistošo noteikumu grozījumi ir 
virzāmi saskaĦā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu. Gadījumos, kad netiks mainīts saistošo 
noteikumu saturs un summas netiks noapaĜotas, tie pēc būtības ir tehniskie grozījumi. Līdz ar to nepieciešams 



pieĦemt saistošos noteikumus par tehniskajiem grozījumiem visos saistošajos noteikumos, kur ir minētas 
naudas summas latos. 

   Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.6, 13.§.) un vadoties no Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR 
– 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, 
V.ZariĦš) , PRET - nav, ATTURAS - nav,         
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījums Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.8 „Pašvaldības nodeva par būvatĜaujas saĦemšanu””. 
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23 „Grozījums valkas novada domes  2009.gada 26.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības pabalstiem audžuăimenēm””. 
3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valkas 
novadā””. 

4. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25 „Grozījums Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajos 
noteikumos Nr.15 „Valkas pilsētas bērnu rotaĜu laukuma kārtības noteikumi””. 

5. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26 „Grozījums Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajos 
noteikumos Nr.16 „Valkas pilsētas skeitparka kārtības noteikumi””. 

6. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27 „Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajos 
noteikumos Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas 
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai””. 

7. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.22 „Par pašvaldības nodevām Valkas novadā””. 

8. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.29 „Grozījums Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.24 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas novadā””. 

9. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.30 „Grozījums Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.32 „Par mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā””. 

10. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.31 „Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.41 „Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas 
noteikumi””. 

11. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.32 „Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi””. 

12. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.33 „Grozījums Valkas novada domes  2012.gada 23.februāra 
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem””. 

13. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.34 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreĦiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas””. 

14. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.35 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.18 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ăimenes (personas) statusa piešėiršanu 
Valkas novadā””. 

15. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.36 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” organizēšanu un saĦemšanas 
kārtību Valkas novadā””. 

16. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.37 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojumu piemērošanu Valkas 
novadā””. 

17. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.38 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sociālās palīdzības pabalstu piešėiršanu Valkas novada pašvaldībā””. 

18. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.39 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.23 „DzīvokĜa (mājokĜa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā””. 

19. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.40 „Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.marta saistošajos 
noteikumos Nr.9 „Par termiĦu nekustamā īpašuma nodokĜa parāda un nokavējuma naudas piedziĦai 
bezstrīda kārtībā””. 

20. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.41 „Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīĜa saistošajos 
noteikumos Nr.12 „Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība””. 

21. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.42 „Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.15 „Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi””. 

22. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai. 

23. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītāja. 
24. Lēmuma izpildi kontrolē priekšsēdētājs. 
25. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

11.§ 
*** iesnieguma izskatīšana  



________________________________________ 
(I.Biseniece) 

 
Dome izskata ***, dzīvo *** ielā ***, Valka, 2013.gada 19.septembrī saĦemto iesniegumu ar lūgumu 

izskatīt jautājumu par dzīvokĜa Rīgas ielā *** dz.***, Valka, komunālo maksājuma parāda norakstīšanu.  [..] 
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.6, 14.§.) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daĜas 3.punkta, likuma „Par 
dzīvojamo telpu īri” 28.panta,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš) , PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

1. Neatbrīvot *** no parāda samaksas par dzīvokli Valkā, Rīgas ielā *** dz.***. 
2. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 

 

12.§ 
Par līdzekĜu piešėiršanu Kārėu sporta zālei  

_________________________________________ 
(P.Pētersons) 

 
Valkas novada dome ir saĦēmusi Kārėu pagasta pārvaldes vadītāja Pētera Pētersona iesniegumu par 

nepieciešamajiem finansu līdzekĜiem Kārėu sporta zāles apkures sistēmas - siltumsūkĦa remontam. 
2013.gada 25.septembrī tika veikta siltumsūkĦu sistēmas apkope, lai uzsāktu apkures sezonu Kārėu 

pamatskolas sporta zālē un palīgtelpās. Darbu veikšanas laikā tika konstatēts, ka sistēma pēdējā gada laikā 
darbojas nepilnīgi - ar 1 siltumsūkĦa katlu (uzstādīti ir 2), turklāt pēc darbu veikšanas tika konstatēta glikola 
noplūšana un spiediena nokrišanās sistēmā, katlam, kurš tika palaists un darbojās. SIA „SiltumsūkĦu Centrs” 
meistari tika izsaukti atkārtoti, lai konstatētu bojāto loku un palaistu katla sistēmu un daĜēju loku darbību. 
Šobrīd siltumsūkĦa katla darbība ir atjaunota ar daĜēju jaudu – 2 lokiem no 3 (66% jaudu), turklāt Ħemot vērā, 
ka otrs katls nedarbojas sistēma strādā ar 40% jaudu no kopējās sistēmas. Neveicot nepieciešamos 
remontdarbus, nav iespējams palielināt sistēmas darbības jaudu un aukstā laikā tā neveiks savu funkciju. 
Tāpat, apsekojot sistēmu, tika konstatēts, ka nepieciešami darbi sistēmas efektivitātes uzlabošanai – 
radiatoriem pieslēgt termogalvas, pieslēgt karstā ūdensvada boileri dušām (šobrīd darbojas uz autonomu 
elektroboileri) un uzstādīt temperatūras sensoru iekštelpās, kas Ĝautu veikt elektroenerăijas ekonomiju. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 10.oktobra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.8, 6.§.), Finanšu komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 15.§.) 
un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 1.punkta un 21.panta 1.daĜas 2.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot:  PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, 
S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš) , PRET - nav, ATTURAS - nav,            
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešėirt finansējumu Ls 2205,83 (divi tūkstoši divi simti pieci lati un 83 santīmi) ar  PVN Kārėu sporta zāles 

apkures sistēmas remontam. 
2. Uzdot Grāmatvedības un finanšu nodaĜas vadītājam nodrošināt grozījumu veikšanu Valkas novada domes 

budžetā. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Kārėu pagasta pārvaldes vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

13.§ 
Par līdzekĜu piešėiršanu ielu apgaismojuma infrastruktūras attīstības  

vienkāršotas renovācijas projekta izstrādei Kārėu pagastam  
__________________________________________________________________ 

(P.Pētersons) 
 

Valkas novada dome izskata Kārėu pagasta pārvaldes vadītāja Pētera Pētersona iesniegumu par naudas 
līdzekĜu piešėiršanu ielu apgaismojuma infrastruktūras attīstības vienkāršotas renovācijas projekta izstrādei. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.6, 16.§.) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 2.punkta un 21.panta 
1.daĜas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš) , PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešėirt finansējumu Ls 225,23 (divi simti divdesmit pieci lati 23 santīmi) ar PVN ielu apgaismojuma 

infrastruktūras attīstības vienkāršotas renovācijas projekta izstrādei Kārėu pagastam.  



2. Uzdot Grāmatvedības un finanšu nodaĜas vadītājam nodrošināt grozījumu veikšanu Valkas novada domes 
budžetā. 

3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaĜas vadītājs un Kārėu pagasta 
pārvaldes vadītājs. 

4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

14.§ 
Par mācību maksas līdzfinansējumu „BJMK Rokskola”  

______________________________________________________ 
(Dz.Auzāne, V.A.Krauklis ) 

 
Deputāts E.Lībietis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Valkas novada dome izskata biedrības „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” (BJMK) Valkas struktūrvienības 

audzēkĦu vecāku 2013.gada 12.septembrī saĦemto iesniegumu. Iesniegumā vecāki lūdz domes atbalstu 
mācību maksas līdzfinansēšanā.  

BJMK Valkā realizē licencētu interešu izglītības programmu roka mūzikā – ăitārspēle un vokāls. Šādu 
programmu nepiedāvā J.Cimzes Valkas mūzikas skola, un šāda programma nav licencēta citās Valkas novada 
izglītības iestādēs.  

BJMK ir iesniedzis informāciju par Valkas struktūrvienības audzēkĦiem un apstiprināto mācību maksu Ls 
3,75 par vienu nodarbību. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.6, 17.§.) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 15.panta 
1.daĜas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, 
A.Sula, S.Pilskalne) , PRET – 1 deputāts (V.ZariĦš), ATTURAS – 1 deputāts (M.Kreilis),     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt privātās mūzikas skolas „BJMK Rokskola” Valkas struktūrvienības 15 audzēkĦu mācību maksas 

līdzfinansējumu Ls 1,25 (viens lats 25 santīmi) par vienu nodarbību stundu (ne vairāk kā 4 nodarbības 
audzēknim) pēc SIA „BJMK” piestādītā rēėina. 

 

15.§ 
Par projekta „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija  

Valkas novada Valkas pilsētā un Kārėu pagastā” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu  
_________________________________________________________________________ 

(J.PutniĦa) 
 

   Attīstības un plānošanas nodaĜa izstrādā projektu „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 
rekonstrukcija Valkas novada Valkas pilsētā un Kārėu pagastā” iesniegšanai Klimata pārmaiĦu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 3.kārtā līdz 2013.gada 8.novembrim SIA „Vides investīciju 
fondā”.  

   Projekta mērėis ir oglekĜa dioksīda emisiju samazināšana Valkas novada publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloăijas un videi draudzīgus paĦēmienus, kas Ĝauj 
samazināt esošo elektroenerăijas patēriĦu. Projektā paredzēta apgaismojuma armatūru  nomaiĦa un jaunu 
apgaismojuma armatūru uzstādīšana, pievienojot automātiskās aizsardzības ar pievadiem, kā arī nomainot 
apgaismojuma balstus un savienojošās kabeĜu līnijas, Valkas pilsētā Kronvalda ielā un Tālavas ielā (posmā 
no Parka ielas līdz pilsētas robežai) un Kārėu pagastā autoceĜu Valka – Rūjiena un Kārėi – Šalderi Kārėu 
ciemata centra posmos un Kārėu pamatskolas, Kārėu pagasta pārvaldes, Kārėu tautas nama, autobusa 
pieturas „Kārėi”, atkritumu konteineru laukuma, kas atrodas ceĜa posmā Kārėi – SpaĜi sākumā, un Māju Nr. 5, 
Nr. 7 un Nr. 8 publiskajās teritorijās. 

   Projekta kopējās izmaksas ir 80 184,86 LVL, no kurām 60 885,05 LVL ir attiecināmās izmaksas, bet 
19 299,81 LVL ir neattiecināmās izmaksas. Projekta apstiprināšanas gadījumā, 70% no projekta 
attiecināmajām izmaksām (42 619,53 LVL) ir Klimata pārmaiĦu finanšu instrumenta finansējums un 30% no 
projekta attiecināmajā izmaksām (18 265,52 LVL) ir Valkas novada domes līdzfinansējums. 

   Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.6, 18.§.) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daĜas 2.punkta un 21.panta 
1.daĜas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš) , PRET - nav, ATTURAS - nav,        
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Atbalstīt Valkas novada domes dalību projektā „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 
rekonstrukcija Valkas novada Valkas pilsētā un Kārėu pagastā”, kas tiks iesniegts Klimata pārmaiĦu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 



pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 3.kārtā līdz 2013.gada 8.novembrim SIA 
„Vides investīciju fondā”. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 30% apmērā no kopējām 
attiecināmajām projekta izmaksām (18 265,52 LVL), kā arī segt neattiecināmās izmaksas 19 299,81 
LVL apmērā no Valkas novada domes budžeta. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaĜa. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 

16.§ 
Par kapitāla daĜu pārdošanu 

____________________________________ 
(V.A.Krauklis, M.Kreilis, V.ZariĦš) 

 
2013.gada 21.oktobrī Valkas novada domes Finanšu komitejā priekšsēdētājs V.A.Krauklis ierosināja 

izskatīt jautājumu par Valkas novada domei piederošo SIA „Vidzemes slimnīca”, reă.Nr.40003258333, 
adrese: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, kapitāldaĜu pārdošanu. 
       Ierosinājums tika pamatots ar to, ka Valkas novada domei nav izšėirošas ietekmes kapitālsabiedrībā, 
tādēĜ tā nevar ietekmēt SIA “Vidzemes slimnīca” dalībnieku lēmumus. Līdzšinējo citu medicīnisko iestāžu 
daĜēja vai pilnīga nonākšana privātu investoru rokās ir sekmējusi minēto uzĦēmumu attīstību. Šāda veida 
lēmums varētu pozitīvi ietekmēt SIA „Vidzemes slimnīca” darbību Valkā. 

  Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas lēmumu (protokols Nr.6,19.§)  un vadoties 
no likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daĜām un kapitālsabiedrībām” 119.panta 2.daĜas un likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 8.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts 
(S.Pilskalne),     
Valkas novada dome 

N O L E M J : 
1. Konceptuāli atbalstīt Valkas novada domei piederošo Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes 

slimnīca”, reă.Nr.40003258333, adrese: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, kapitāla daĜu 
pārdošanu. 

2. Veikt Valkas novada domei piederošo kapitāla daĜu novērtēšanu normatīvajos aktos paredzētajā 
kārtībā. 

3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un 
sociālā darba jautājumos. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

17.§ 
Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA „BlackBee”  

______________________________________________ 
(V.A.Krauklis) 

Dome izskata SIA „BlackBee”, reă. Nr.***, juridiskā adrese *** iela ***, Rīga, 2013.gada 3.oktobrī saĦemto 
iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomu Rīgas ielā 24, Valkā. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 10.oktobra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.8, 1.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta b) 
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Iznomāt neapdzīvojamās telpas Valkā, Rīgas ielā 24 ar kopējo platību 12,9 m2 (telpu Nr.8, 3.stāvs) 
SIA „BlackBee”, reă. Nr.***, juridiskā adrese *** iela ***, Rīga, interneta veikala noliktavas 
izveidošanai. 

2. Apstiprināt sekojošus telpu nomas noteikumus: 
2.1. neapdzīvojamo telpu kopējā platība – 12,9 m2; 
2.2. neapdzīvojamo telpu sastāvs – kabinets Nr.8; 
2.3. nomas līguma termiĦš – no 2013.gada 1.novembra līdz 2014.gada 31.oktobrim (ieskaitot); 
2.4. nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN) – 1,00 LVL. 

3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivo MeĜėis. 
 

18.§ 
„Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību „LAKSTĪGALA 2014” nolikums” 

apstiprināšana 
 __________________________________________________________________ 

(V.Kalvāne) 
 



 Valkas novada dome izskata Valkas novada bērnu un jauniešu centra „Mice” direktores Vitas Kalvānes 
sagatavoto nolikumu „Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību „LAKSTĪGALA 2014” nolikums”. 
Nolikums paredz  vēsturiskā Vidzemes novada vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības audzēkĦu 
sacensības latviešu tautas dziesmu izpildījumā un tautas tradīciju atspoguĜošanā. 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 11.oktobra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 1.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 5.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, 
A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.4 „Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību „LAKSTĪGALA 2014” 

nolikums” (pielikumā). 
2. Lēmums stājas spēkā ar pieĦemšanas brīdi. 
 

NOLIKUMS 
 
2013.gada 31.oktobrī          Nr.4 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Valkas novada domes  

2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.20,18.§)  

 
 

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību  
 “LAKSTĪGALA 2014” 

NOLIKUMS 
 

1. MĒRĖIS 
• Veicināt bērnu un jauniešu interesi un padziĜināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu un latviešu 

tautas tradīcijām.  
• Aktivizēt sava novada kultūras vērtību apzināšanu. 
 

2. ORGANIZATORI 
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Valkas novada Bērnu un jauniešu centru „Mice”. 
 

3. DALĪBNIEKI 
Vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu audzēkĦi 3 vecuma grupās: 

- jaunākā grupa - 1. – 4.klase;  
- vidējā grupa - 5. – 9.klase;  
- vecākā grupa - 10. – 12.klase; 

 Dalībnieku skaits komandā līdz 5 dalībnieki. 
 

4. NORISE 
Sacensība notiek 2 posmos: 

1.posms – pilsētā/novadā/novadu apvienībā 2013.gada decembrī – 2014.gada janvārī. Piedalās dalībnieki, 
kuri apguvuši dziesmas no Roberta Zuikas sakārtotā krājuma “Lakstīgala” un M.Mellēnas un R.Platperes 
sakārtotā krājuma „Lakstīgalas dziesmu pūrs”. Dziesmas jāizpilda a cappella vai ar instrumentālu pavadījumu 
(izĦemot klavieres). 
2.posms – Vēsturiskā Vidzemes novada sacensības 2014.gada 12.februārī pl.12.00, Valkas pilsētas 
kultūras namā, Emīla DārziĦa ielā 8, Valkā, Valkas novadā. 
Piedalās novadu/pilsētu labākās komandas vai individuālie izpildītāji.  
 
Sacensību norise: 
Mājas darbs – atraktīvā veidā prezentēt savam novadam, dzimtajai vietai raksturīgo (dziesmas, tautas tērps, 
tradīcijas, nodarbošanās, anekdotes, mīklas un mūzikas instrumenti); 
Dziesmu aplis – komanda lozē savas grupas dziesmu un to nodzied; 
Dziesmas par tēmu – komandām jādzied dziesmas par izlozēto tēmu (dziedāt prieks, Tēvzeme, mūžs). 
Sacenšas, kura komanda zina visvairāk tautasdziesmu.  
Dziesmu atpazīšana pēc dzirdes – dalībnieki atpazīst latviešu tautasdziesmu un tautas instrumentu, uz 
kura tiek izpildīta dziesma. 
Viktorīna - tēmas: latviešu tautas mūzikas instrumenti; gadskārtas, godi; latviešu tautas tērps; vārdu 
skaidrojošā vārdnīca no krājuma „Lakstīgala”; latviešu tautas dziesmu vācēji. 2014.gadā visā Latvijā plaši tiks 
atzīmēta pedagoga, komponista un Valkas skolotāju semināra dibinātāja JāĦa Cimzes 200 gadadiena, tādēĜ 
sacensību viktorīnas sadaĜā būs jautājumi arī par Jāni Cimzi. 
Notiek sadziedāšanās, rotaĜas, spēles, mīklu minēšana, anekdošu stāstīšana un radošās darbnīcas. 



Dalībnieki, kuri apguvuši visas latviešu tautas dziesmu melodijas un vārdus no krājuma „Lakstīgala”, iegūst 
īpašu balvu - piemiĦas nozīmīti SUDRABA LAKSTĪGALA. 

 
 

5. VĒRTĒŠANA 
Dziedāšanas sacensību vērtē VISC apstiprināta vērtēšanas komisija. Tiek vērtēts muzikālākais, 

atraktīvākais un interesantākais latviešu tautas dziesmas izpildījums, zinošākā un erudītākā komanda vai 
individuālais izpildītājs. 
 

6. FINANSĒJUMS 
Pamatojoties uz Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.20,18.§ konkursa dalības 

maksa individuālajam izpildītājam ir EUR 3, komandai EUR 15 (izĦemot Valkas novada skolas). 
 

7. PIETEIKŠANĀS 
Pieteikuma anketas jāiesūta līdz 2014.gada 1.februārim pa faksu: 6 47 24909 vai e – pastu: bjc@valka.lv. 
Informācija pa tālruni: 26423172 vai 6 47 23036 (Vita Kalvāne). 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                 V.A.Krauklis  

 
Pielikums 

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību  
 “LAKSTĪGALA 2014” nolikumam 

 
 

Vēsturiskā VIDZEMES novada  
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības 

„LAKSTĪGALA” 
 

Valka, 12.02.2014. 
 

PIETEIKUMA ANKETA 
 

 
Pilsēta / novads ......................................... 

Izglītības iestāde ....................................... 

Klašu grupa................................................ 

 
Komanda 
Nr. Vārds, uzvārds Klase 
1.  

 
 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

 
Solists............................................................................................... 

vārds, uzvārds 
 
Kolektīva vadītājs ............................................................................ 

( vārds, uzvārds) 
Kontakttālrunis, e – pasts................................................................................. 

 
Iestādes, kura apmaksā dalību, rekvizīti: 
 

 
Pieteikuma anketas iesniegšanas datums: 
 

 
 



19.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.43  

“Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 
„Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu Valkas novadā””  

apstiprināšanu 
_______________________________________________________________ 

(V.ZariĦš) 
 

    ĥemot vērā LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas 2013.gada 27.oktobra vēstuli 
Nr.18-6/10290, kurā lūgts precizēt saistošos noteikumus un nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu prasībām, 
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daĜas 1.punkta, likuma „„Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 3.panta 1.daĜas 2.punktu, 3.panta 12.daĜu un 3.panta 14.daĜu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.43 “Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 

26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu Valkas 
novadā””. 

2. Saistošos noteikumus Nr.43 “Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu Valkas novadā””, triju darba dienu laikā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Pēc atzinuma saĦemšanas saistošos noteikumus Nr.43 “Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu 
Valkas novadā”, publicēt pašvaldības mājas lapā internetā un pašvaldības bezmaksas laikrakstā „Valkas 
Novada Vēstis”.  

4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Kancelejas vadītāja. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
 

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

2013.gada 31.oktobrī           Nr.43 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.20,19.§) 

 
Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 

„Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu Valkas novadā” 
 

Izdoti saskaĦā ar likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli”  

3.panta 1.daĜas 2.punktu, 3.panta 12.daĜu 
un 3.panta 14.daĜu 

 
Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par nekustamā 

īpašuma nodokĜa piemērošanu Valkas novadā” šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaĦā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.daĜas 2.punktu, 3.panta 12.daĜu un 
3.panta 14.daĜu”. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā: 
„1. Saistošie noteikumi nosaka, kā piemērojami likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 
1.daĜas 2.punkts, un 3.panta 14.daĜa.” 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                  V.A.Krauklis 

 
Valkas novada  saistošo noteikumu  Nr. 43 

Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 
„Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu Valkas novadā” 

paskaidrojuma raksts 

 
 

Paskaidrojuma raksta sadaĜas Norādāmā informācija 



1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi tiek izdarīti Ħemot vērā Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības ministrijas lūgumu precizēt saistošo 
noteikumu tiesisko pamatojumu  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos pēc Vides aizsardzības un reăionālās 
attīstības ministrijas norādes tiesiskajā pamatojumā jāatsaucās 
arī uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 12.daĜu, 
jo minētajā panta daĜā noteikts šāds tiesību deleăējums 
pašvaldības domei un minēto regulējumu pašvaldības dome 
ietvērusi saistošo noteikumu 3.punktā. 
 
SaskaĦā ar Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas 
norādi precizējams saistošo noteikumu 1.punkts, proti, daĜa: 
„likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.daĜas 
14.punkts” izsakāms šādā redakcijā: „likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 3.panta 14.daĜa”. 
 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmē. 
 

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

UzĦēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmē. 
 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Administratīvās procedūras saistošie noteikumi neietekmē. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām. 

 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                 V.A.Krauklis 
 

 
20.§ 

Par ceĜa izdevumu apmaksu *** 
____________________________________________ 

(Dz.Auzāne) 
  

Valkas novada dome 2013.gada 17.septembrī ir saĦēmusi ***, dzīvo *** pag., “***”, iesniegumu ar lūgumu 
atmaksāt ceĜa izdevumus viĦas dēlam ***. *** mācās MurjāĦu Sporta ăimnāzijas teritoriālajā struktūrvienībā 
“Jūrmala”. 

MurjāĦu Sporta ăimnāzijas izdotā izziĦa apliecina, ka puisis dzīvo skolas internātā un ir daĜējā valsts 
apgādībā. 

Spēkā esošie normatīvie akti neparedz pašvaldībām šādu funkciju. Izglītības likuma 17.panta 1.daĜā ir 
teikts, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā 
izglītības iestādē.  

Minētā likuma 17.panta 3.daĜas 14.punkts nosaka, ka novada pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo 
nokĜūšanai izglītības iestādē un atpakaĜ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. 

Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 
tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.punktā ir noteikts, ka ārpus 
pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.– 9.klase) izglītojamiem ir tiesības 
saĦemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā 
no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaĜ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 11.oktobra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 8.§) un vadoties no Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 
“Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu 
tīkla maršrutos” 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, 
E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atteikt apmaksāt ceĜa izdevumus MurjāĦu Sporta ăimnāzijas audzēknim ***. 

 
 

21.§ 
Par izmaiĦām Valkas novada domes administrācijas struktūrā 



 ____________________________________________________ 
(V.A.Krauklis, V.ZariĦš, M.Kreilis) 

 
Valkas novada dome izskata domes priekšsēdētāja ierosinājumu veikt izmaiĦas Valkas novada 

administrācijas struktūrā, izveidojot jaunu - Izglītības, kultūras un sporta nodaĜu.  
Jaunās nodaĜas vadītājs pārraudzītu un koordinētu gan izglītības, gan kultūras, gan sporta jomas, tādējādi 

izslēdzot pasākumu dublēšanos, pārklāšanos novada robežās un veicinot šo jomu sadarbību.  Kultūras 
iestādēs pārmaiĦas gaidāmas tikai Valkas kultūras nama darbiniekiem, kuri būtu pakĜauti Izglītības, kultūras un 
sporta nodaĜas vadībai.  

Jaunās nodaĜas izveidošanas mērėis - reorganizācijas rezultātā padarīt izglītības, kultūras un sporta jomu 
pārvaldi efektīvāku, koordinētāku, papildus līdzekĜus īpaši netērējot.  

 Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 11.oktobra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 12.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 4., 5.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, 
A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Konceptuāli atbalstīt izglītības, kultūras un sporta jomu reorganizāciju Valkas novadā, izveidojot 
Izglītības, kultūras un sporta nodaĜu. 

2. Turpināt darbu pie Izglītības, kultūras un sporta nodaĜas izveidošanas,  izstrādājot priekšlikumus 
nodaĜas struktūrai, pienākumu sadalei, amatu saraksta izmaiĦām. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieĦemšanas brīdi. 
 
 

22.§ 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā *** 

_________________________________________________ 
(E.Lībietis) 

  
Valkas novada dome saĦēma dzīvokĜa *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, īrnieces *** iesniegumu ar 

lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k.*** -***), *** ielā ***, Valkā. [..] 
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 3.daĜu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Atteikt anulēt deklarēto dzīvesvietu *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, *** personas kods *** 
–***. 

 

23.§ 
DzīvokĜu jautājumu izskatīšana 

_________________________________ 
                                                             (E.Lībietis) 

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokĜu palīdzības jautājumos, Ħemot vērā  Valkas novada 
domes DzīvokĜu komisijas 2013.gada 15.oktobra sēdes lēmumu ( protokols Nr.11 ) , vadoties no Latvijas 
Republikas likuma  “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 9.punkta, 21.panta 1.daĜas 23.punkta, likuma “Par 
palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daĜas 1.punkta, 14., 15.pantiem,  atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, 
M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav,     

 Valkas novada dome  
N O L E M J:  

1. P i e š ė i r t  ***, deklarēta dzīvesvieta  *** iela ***, Valkā, reăistrēta  dzīvokĜu palīdzības II kārtas 
reăistrā, 1-istabas dzīvokli  *** ielā ***, Valkā,  4.stāvs, kopējā platība 27,9 m², dzīvojamā platība 
17,0 m², dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots. 

 Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības  sabiedrību 
 ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).  
 Maksa par ūdeni tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu. 

2. P i e š ė i r t  ***, deklarēta dzīvesvieta „***”, Valkas pagasts, reăistrēts  dzīvokĜu palīdzības II kārtas 
reăistrā, 1-istabas dzīvokli mājā Nr.22-17 , SēĜos, Valkas pagastā, kopējā platība 37,6 m², dzīvokĜa 
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots. 

 Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.  
3.  A t Ĝ a u t  pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā , uz dzīvoklī deklarētās  *** vārda, jo 

***, ar kuru noslēgts īres līgums, iesniedzis lūgumu par īres līguma pārrakstīšanu.  



4. A t Ĝ a u t  pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā , uz dzīvoklī deklarētās   *** vārda, jo 
***, ar kuru noslēgts īres līgums, ir miris. 

 
24.§ 

Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvēta zemes gabala  
Valkā, „BlaumaĦa iela 13A” atsavināšanai 

______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Izskatot ***, personas kods ***-*** un ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, 2013.gada 

23.septembrī iesniegto iesniegumu par ½ domājamās daĜas katram no zemes gabala Valkā, BlaumaĦa ielā 
13A, ar kadastra apzīmējumu ***, pirkšanu.[..]  

   Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2013.gada 28.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 2.§) un, vadoties no Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daĜas 8.punkta, 37.panta 4.daĜas; 5.panta 5.daĜas, 44.panta, likuma 
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 6.daĜas, 
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 
manta”; likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.panta (ēkas, kas saskaĦā ar 
likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās 
laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas 
Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets) Ministru kabineta 03.11.2009. 
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Valkā, BlaumaĦa iela 13A, kadastra apzīmējums ***, kopējā 
platība 0.1324 ha, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: 
pārdošana par brīvu cenu. 

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

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

4. [..]   
 

25.§ 
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – 

½ domājamās daĜas no apbūvēta zemes gabala Smilšu iela 12B, Valkā, 
nosacītās cenas apstiprināšanu 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 5.panta 4.daĜu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika 
konstatēts.[..]  

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2013.gada 28.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 3.§) un vadoties no Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daĜas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daĜas, 37.panta ceturtās daĜas 
un 44.panta septītās daĜas; likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 
12.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas 
personas manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 
3.panta pirmās daĜas 2.punkta un 7.panta pirmā daĜas, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkā, Smilšu iela 12B, kadastra apzīmējums ***, platība 0.1438ha, ½ 

domājamās daĜas nosacīto cenu - Ls 1073.70 (viens tūkstotis septiĦdesmit trīs lati 70 santīmi) jeb EUR 
1527.74 (viens tūkstotis pieci simti divdesmit septiĦi eiro 74 centi). 

2. Noteikt, ka maksāšanas līdzekĜi ir 100% lati vai eiro. 
3. Pēc apliecinājuma saĦemšanas uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot nekustamā 
īpašuma pirkuma līgumu.  

 
26.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma  – dzīvokĜa Valkā, Puškina ielā 8-1 
atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles organizēšanu 



________________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dzīvojamā māja Valkā, Puškina ielā 8, sastāv no četriem dzīvokĜiem, no kuriem divi dzīvokĜi ir privatizēti, 

bet divi dzīvokĜi piekrīt Valkas novada domei. Māju ar tik mazu dzīvokĜu skaitu nav finansiāli izdevīgi uzturēt 
Valkas novada domei, tādēĜ ir atbalstāma šādu dzīvojamo māju nodošana privātā apsaimniekošanā. Šādu 
apsaimniekošanu var veicināt dzīvokĜu nonākšana privātā īpašumā. 

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

Ar Valkas novada domes 2013.gada 30.maija sēdes lēmumu „Par dzīvokĜa Puškina ielā 8-1, Valkā, 
atsavināšanu” (protokola izraksts Nr.7.,9.§) tika nolemts minēto dzīvokli pārdot izsolē.  
 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daĜa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā 
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās 
personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daĜa nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 
sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie 
kam, tā paša panta 6.daĜa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus 
sertificētus vērtētājus, 7.daĜa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas 
komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieĦemšanas brīdi komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas 
funkcijas veic dome. 
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu, ir jāĦem vērā: 

1. likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās 
daĜas 2.punkts cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem un mantu lietderīgi, 
tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 
cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daĜā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts atsavināt par 
acīmredzami pazeminātu cenu; 

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; 

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 līdzekĜi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka 
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Lai noteiktu zemes gabala nosacīto cenu, jāĦem vērā sekojoša informācija: 
1. sertificēta vērtētāja – SIA „Interbaltija”, reăistrācijas numurs 40003518352, jur.adrese: Martas iela 5, 

Rīga, 2013.gada 23.septmebrī veiktais nekustamā īpašuma novērtējums ir noteikts LVL 1500.00 
(viens tūkstotis pieci simti lati). 

2. ar zemes gabala atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda Ls 124.69 (viens simts 
divdesmit četri 69 santīmi) un sastāv no sekojošām izmaksām: 
1) maksa par dzīvokĜa tehnisko inventarizāciju – LVL 70.24 (septiĦdesmit lati 24 santīmi), saskaĦā ar 

2013.gada 17.jūlija Valsts zemes dienesta Gala Rēėinu Nr.G-13-22420 
2) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Interbaltija” pakalpojums dzīvokĜa īpašuma vērtības 

noteikšanā, saskaĦā ar 2013.gada 23.septembrī sagatavoto Rēėinu Nr.13-2829 ir Ls 54.45 
(piecdesmit četri lati 45 santīmi) ar PVN. 

   Izvērtējot augstāk minēto informāciju un Ħemot vērā atsavināšanas izdevumus, atsavināmā dzīvokĜa 
nosacītā cena tiek noteikta LVL 1624.00 (viens tūkstotis seši simti divdesmit četri lati) jeb EUR 2310.74 (divi 
tūkstoši trīs simti desmit eiro 74 centi). 

   Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2013.gada 28.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 4.§) un Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daĜu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto daĜu; 10.pantu, 13.pantu, likuma 
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daĜas 
2.punktu un 7.panta pirmo daĜu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā 
atsavināma publiskas personas manta”; atklāti balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Nodot atsavināšanai un atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu -  dzīvokli Valkā, Puškina ielā 8-1, kadastra numurs 9401 900 1557, ar kopējo platību 
45.3 m2, kas ir 453/1904 domājamā daĜa no daudzdzīvokĜu mājas un zemes gabala 681 m2 platībā ar 
kadastra apzīmējumu 9401 001 0935.  

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Valkā, Puškina iela 8-1, kadastra numurs 9401 900 1557, 
nosacīto cenu - LVL 1624.00 (viens tūkstotis seši simti divdesmit četri lati) jeb EUR 2310.74 (divi tūkstoši 
trīs simti desmit eiro 74 centi).  

3. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaĦā ar pielikumu. 



4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2013.gada 18.decembrī plkst. 10:00, Semināra ielā 9, Valkā, 1.stāva sēžu 
zālē.  

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas pilsētas domes izpilddirektoram. 
 

 
27.§ 

Par zemes gabala Zvārtavas pagastā „ViĜĦi” izsoli  
________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

 Pamatojoties uz 2013.gada 26.septembra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokola izraksts 
Nr.19., 42.§), ar kuru tika nolemts iznomāt neapbūvētu zemes gabalu - Zvārtavas pagastā “ViĜĦi”, ar kadastra 
apzīmējumu 9496 008 0108, platība 1.3ha, rīkojot rakstisku izsoli, un apstiprināt nomas tiesību Izsoles 
noteikumus nosakot, ka izsoles sākumcena ir LVL 5.27 gadā, bez PVN un izsoles organizēšanu uzdot rīkot 
Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai, šā gada 28.oktobrī plkst. 16:00 notika minētā 
nomas tiesību izsole. 

 Sludinājums par nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu tika publicēts „Valkas novada Vēstis”, 
kā arī Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv. 

 Noteiktajā termiĦā uz izsoli tika reăistrēti divi pretendenti – *** un ***. Abi pretendenti iesniedza aizlīmētas 
aploksnes un tika reăistrēti Izsoles dalībnieku sarakstā. 

 Šā gada 28.oktobrī Valkā, Semināra ielā 9, Valkas novada domes ēkā notika nomas tiesību izsole, kuras 
gaita tika protokolēta (Izsoles protokols Nr.1). 

 SaskaĦā ar 2013.gada 28.oktobra Izsoles protokolu Nr.1, *** piedāvāja augstāko nomas cenu: LVL 20.00 
bez PVN gadā par neapbūvēta zemes gabala Zvārtavas pagastā “ViĜĦi” nomu lauksaimniecības vajadzībām.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2013.gada 28.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par 
valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 61.panta, likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta 2.daĜas 3.punkta un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi 
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 
līguma tipveida nosacījumiem” 10.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par publiskas personas nomu” 19.punktu, kā arī Ħemot vērā Valkas novada domes Pašvaldības 
īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2013.gada 28.oktobra Izsoles protokolu Nr.1, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, 
S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt 2013.gada 28.oktobra Izsoles protokolu Nr.1 par nomas tiesību izsoli uz neapbūvēta zemes 

gabala nomu Zvārtavas pagastā “ViĜĦi”, kadastra apzīmējums 9496 008 0108, platība 1.3 ha, 
lauksaimniecības vajadzībām. 

2. Slēgt nomas līgumu ar *** par neapbūvēta zemes gabala Zvārtavas pagastā „ViĜĦi”, kadastra apzīmējums 
9496 008 0108, platību 1.3 ha, uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim. 

3. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu Ls 20.00 (divdesmit lati) jeb EUR 28.46 
(divdesmit astoĦi eiro 46 centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokĜa. 

4. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
28.§ 

Par atĜauju savienot amatus Valkas novada domes priekšsēdētāja 
vietniecei izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos Undai OzoliĦai 

_____________________________________________________________________ 
(V.A.Krauklis) 

       
      Valkas novada dome izskatot 2013.gada 7.oktobra Valkas novada domes Undas OzoliĦas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos iesniegumu ar lūgumu atĜaut 
savienot Valkas novada domes deputātes amatu ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas Eiropas kaimiĦattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam Apvienotā 
tehniskā sekretariāta vadītājas amatu un pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonas darbībā” 7.panta 5.daĜas 31 punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 

1. AtĜaut Valkas novada domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru 
jautājumos Undai OzoliĦai savienot deputātes amatu ar  Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas Eiropas kaimiĦattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-
2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vadītājas amatu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 



 

29.§ 
Par 2013.gada 27.septembra rīkojuma Nr.88a-v apstiprināšanu 

_______________________________________________________ 
(V.ZariĦš) 

 
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis nepiedalās lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to. 
ĥemot vērā to, ka rīkojums Nr.88a-v izdots pirms kārtējās novada domes sēdes, bet attiecībā uz 

priekšsēdētāju lēmumus var pieĦemt tikai dome, domes priekšsēdētāja vietnieka juridiskajos un sociālā darba 
jautājumos Viestura ZariĦa rīkojums par domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Izraēlu apstiprināms nākamajā 
tuvākajā Valkas novada domes sēdē. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, 
A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt priekšsēdētāja vietnieka juridiskajos un sociālā darba jautājumos 2013.gada 27.septembra 

rīkojumu Nr.88a-v „Par novada  domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Izraēlu””. 
2. Lēmums stājas spēkā ar pieĦemšanas brīdi. 

 
30.§ 

Latvijas Pašvaldību savienības iesnieguma izskatīšana 
________________________________________________ 

(L.Lāne) 
 

       Valkas novada  dome izskata Latvijas Pašvaldību savienības lūgumu atbalstīt pasākumu „Lepni zem 
Latvijas karoga”, kas norisināsies kultūras un atpūtas parkā „Mežaparks” š.g.16.-17.novembrī. Pasākums 
veicinātu Latvijas iedzīvotāju patriotismu un lepnumu par savu valsti.  „Mežaparka” alejas no Rīgas 
Zooloăiskā dārza līdz Lielajai estrādei tiks izgreznotas ar karogiem, veidojot sarkanbaltsarkano karogu aleju, 
kuras noslēgumā tiks izkārti Latvijas pilsētu un novadu karogi. Lai šis pasākums notiktu, ir nepieciešami 
finansiāli ieguldījumi, kurus kultūras un atpūtas parks „Mežaparks” pilnībā nodrošināt nevar. 
      LPS lūdz Valkas novada pašvaldībai nosegt Valkas novada karoga izgatavošanu. Karoga izgatavošanas 
izmaksas LVL 107,32 ar PVN. 

ĥemot vērā augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 5.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, 
S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

1. Atbalstīt LPS priekšlikumu un piešėirt LVL 107,32 (ar PVN)  Valkas novada karoga izgatavošanai, kas 
nepieciešams pasākuma „Lepni zem Latvijas karoga” norisei 2013.gada 16.-17.novembrī kultūras un 
atpūtas parkā „Mežaparks”. 

2. Samaksu veikt pēc piestādītā rēėina. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaĜas vadītāja. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 

31.§ 
Par Undas OzoliĦas iesniegumu 

___________________________________ 
( V.A.Krauklis) 

 
2013.gada 28.oktobrī Valkas novada domē saĦemts Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieces 

Undas OzoliĦas iesniegums ar paziĦojumu par atkāpšanos no Valkas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieces izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos amata. 

Likuma „Par pašvaldībām” 66.pants nosaka, ka domes priekšsēdētājs vai viĦa vietnieks var atkāpties no 
ieĦemamā amata, rakstveidā paziĦojot par to domei. Šādā gadījumā domes priekšsēdētājs vai viĦa vietnieks 
turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai domes sēdei, kad viĦa pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā, 
vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns domes priekšsēdētājs vai viĦa vietnieks. 
ĥemot vērā saĦemto iesniegumu un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 66.panta, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, 
M.Kreilis, V.ZariĦš) , PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Atbrīvot Undu OzoliĦu no Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta 
un ārējo sakaru jautājumos amata pienākumu pildīšanas. 



2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

32.§ 
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Jaunalieši”, Valkas pagastā 
______________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, ***, Babītes novads, 2013.gada 29.oktobra iesniegumu 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 30.10.2013.) ar lūgumu  atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu „Jaunalieši”, Valkas pagastā. Iesniegumam pievienots 2013.gada 24.oktobra Pirkuma 
līgums un 2012.gada 27.decembra Pilnvara, ar kuru *** (dzimusi ***) pilnvaro *** viĦas vārdā  atsavināt 
nekustamo īpašumu „Jaunalieši”.    Izskatot ar lietu saistītos dokumentus tika konstatēts: 

Nekustamais īpašums „Jaunalieši”, kadastra numurs ***, atrodas Valkas pagastā un sastāv no četriem 
zemes gabaliem: kadastra Nr. *** - platība 16.34ha, *** - platība 6.47ha, *** -  platība 6.13ha un *** - platība 
5.66ha, kopplatībā 34,6ha. Nekustamā īpašuma īpašniece ***. Īpašums reăistrēts Valkas pagasta 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0052 6206. 

2013.gada 24.oktobrī sastādītajā Pirkuma līgumā ir norādīts, ka Pārdevējs pārdod nekustamo īpašumu 
„Jaunalieši”, kadastra numurs ***, (lauksaimniecības zeme). Nekustamā īpašuma pārdošanas  cena: LS 2249 
(divi tūkstoši divi simti četrdesmit deviĦi lati), kas pēc Latvijas bankas kursa atbilst EUR 3200.03, ieskaitot 
Pilnvaras no 27.12.2012. ietvaros veikto izdevumu segšanu, t.i., zemes uzmērīšanu, reăistrēšanu u.c. 

SaskaĦā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Valkas novada teritorijas 
plānojuma grafiskā daĜa 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 *** atrodas lauksaimniecības zemes teritorijā, ZiemeĜvidzemes biosfēras 
rezervāta ainavu aizsardzības zonā; zemes gabals ar kadastra apzīmējumu *** atrodas meža zemes teritorijā, 
nedaudz lauksaimniecības zemes teritorijā un, ūdens teritorijas (dīėis), ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta 
ainavu aizsardzības zonā; zemes gabals ar kadastra apzīmējumu *** atrodas lauksaimniecības zemes 
teritorijā, ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā; zemes gabals ar kadastra 
apzīmējumu *** atrodas meža teritorija, ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 78.pants nosaka, ka vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja 
pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu 
likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atĜauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, 
tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā 
īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Likuma 14. panta pirmās daĜas 2.punkts cita starpa nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 
noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma 
objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Likuma 3.pants nosaka, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoĦu vēlētas pārstāvniecības — 
domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā 
likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 
ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Likuma 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir: šajā likumā noteiktās 
autonomās funkcijas un citos likumos noteiktās autonomās funkcijas. 

Tā paša likuma 15.panta 2.daĜa nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas 
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceĜu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana 
un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un 
zaĜo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; 
kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

Tā paša likuma 15.panta 6.daĜa nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju 
veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību 
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”, 3.punkts nosaka, ka,ja vietējai pašvaldībai atsavināmais 
nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas 
plānojumā atĜauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus 
dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, 
vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saĦemšanas 
pieĦem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

To pašu noteikumu 3.punkts nosaka, ka Vietējās pašvaldības domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu nekavējoties nosūta nekustamā īpašuma pārdevējam un attiecīgās administratīvās teritorijas 
zemesgrāmatu nodaĜai. Vietējās pašvaldības domes lēmumu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai 
izziĦu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nekavējoties nosūta nekustamā īpašuma pārdevējam un 
6.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uzliek tai par 
pienākumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieĦemšanas par pirmpirkuma tiesību izmantošanu sagatavot 
attiecīgu darījuma aktu, pamatojoties uz pārdevēja un pircēja vienošanās nosacījumiem, un līgumā noteiktā 
kārtībā un termiĦos samaksāt pirkuma līgumā noteikto summu. 

Dome konstatē, ka minētā nekustamā īpašuma zemes gabals ar kadastra apzīmējumu ***, platība 5.66ha 
atrodas Pedeles upes krastā, robežojoties ar Valkas novada domei piederošo zemes gabalu ar kadastra 



apzīmējumu ***.  Minētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu *** saskaĦā ar Teritorijas plānojumu 
atrodas meža zemes teritorijā, ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā.  Savukārt 
pašvaldībai piederošais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu *** ir paredzēts pašvaldību funkciju 
realizēšanai saskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu. Zemes gabals, cita 
starpā, ir paredzēts kā atpūtas zona, lai veicinātu tūrisma attīstību Valkas pilsētā.  Kopumā visas Pedeles 
upes  garumā, kas atrodas Valkas pilsētā un robežojas arī ar Valkas pagastu, ir paredzēta upes krastu 
labiekārtošana, gājēju tilta pār Pedeles upi izbūve un dabas un atpūtas taku izveide. Šīs darbības ir 
iespējams veikt tikai pašvaldības īpašumā, t.i., gadījumā, ja pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības.   

Arī politikas plānošanas dokumentā „Valkas novada attīstības programma 2010. – 2016.gadam” 
(apstiprināta ar Valkas novada domes 2011.gada 31.marta sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts 
Nr.4.,19.§) ir noteikts zem sadaĜas „Dabas kapitāls” – mērėis 14 „saglabāts un aizsargāts dabas kapitāls, kura 
vairāku resursu izmantošana nepārsniedz to atjaunošanas spējas” ,uzdevums 2 nosaka „integrēt dabas 
kapitāla izmantošanas sektoru citos sektors (kā tūrisma sektoru), un  uzdevums 4 nosaka „saglabāt īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas”, bez tam attīstības programmas stratēăiskajā daĜā ir iekĜauta arī projekta 
ideja „Pedeles upes dabas takas izveidei no Sēlijas ielas līdz Zāăezeram”. SVID analīzē, kas sniegta 
Attīstības programmā norādīts, ka Valkas novada dabas resursu iespēja ir veidot pievilcīgu ainavu, sakopjot 
mežus un zaĜās zonas. 

JāĦem vērā, ka, apvienojot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu *** ar to robežojošo  zemes gabalu 
***, visa teritorija izveidotos kā vienots īpašums, tas dotu iespēju izvietot dabas takas gar Pedeles upes krastu 
arī Valkas pagasta teritorijas daĜā un sniegtu gan pilsētas iedzīvotājiem gan viesiem lielāku iespēju baudīt 
dabas daudzveidību. Tādējādi pašvaldība nodrošinātu un īstenotu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daĜas 2.punktā un 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (parku, skvēru un zaĜo zonu ierīkošana) kā arī veicināt veselīgu 
dzīvesveidu un sportu.  

ĥemot vērā samērīguma un demokrātiskas iekārtas principa piemērošanu, salīdzinot personas tiesību 
aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un Ħemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var 
attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums, var secināt, ka sabiedrības interešu ieguvums būs ievērojami 
lielāks, ja minētā teritorija tiks izveidota kā rekreācijas zona ar labiekārtotu teritoriju, dabas un atpūtas takām 
un būs pieejama ikvienam Valkas pilsētas un novada iedzīvotājam, kā arī tūristiem. 

Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daĜas 2. un 6.punktu, 78.panta pirmo daĜu, 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumi 
Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiĦiem” 3.punktu 
un 2013.gada 24.oktobra pirkuma līgumu starp Silviju Selgu Funku un Māri Drilli, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, 
V.ZariĦš) , PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaunalieši”, Valkas pagasts, Valkas novads, 

kadastra Nr.9488 005 0053 un pirkt minēto nekustamo īpašumu par Pirkuma līgumā norādīto pirkuma 
maksu Ls 2249,00 (divi tūkstoši divi simti četrdesmit deviĦi lati un 00 santīmi). 

2. Finansējumu nodrošināt no Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekĜiem. 
 

33.§ 
Par izpilddirektora vietnieku   

_____________________________ 
(V.A.Krauklis) 

 
   2013.gada 28.oktobrī ar domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr. 97-V tika uzsākta disciplinārlieta pret 

izpilddirektora vietnieku Gunti Bašėi. [..] 
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, 

atklāti balsojot:  PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, 
S.Pilskalne, M.Kreilis, V.ZariĦš) , PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Izveidot darba strīda komisiju šādā sastāvā:  
1.1. Aija Jurjāne – novada domes juriste; 
1.2. Līga Metuzāle – Personāla nodaĜas vadītāja; 
1.3. Ernests Lībietis – novada domes deputāts. 

2. Uzdot komisijai līdz 2013.gada 22.novembrim izvērtēt G.Bašėa pārkāpumu un sagatavot atzinumu 
disciplinārlietā.   

3. Lēmums stājas spēkā ar pieĦemšanas brīdi.   
 

 
34.§ 



Par Valkas novada domes Atzinības raksta piešėiršanu 
_________________________________________ 

( V.ZariĦš) 
   . 

   Dome izskata un izvērtē iesniegtos iesniegumus kandidātu izvirzīšanai apbalvošanai ar Valkas novada 
Atzinības rakstu. 

     Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra 
nolikuma Nr.16 „Par Valkas novada domes apbalvojumiem” 3.3.punkta, deputāti atklāti balsojot par lēmuma 
1.1., 1.6., 1.7.punktu, PAR – 8 deputāti (A.Ikšelis, M.Kreilis, S.Pilskalne, M.Stabulniece, V.BērziĦa, E.Lībietis, 
A.Sula, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,  par lēmuma 1.2., 1.4., 1.5. un 1.9.punktu: PAR – 7 deputāti 
(A.Ikšelis, M.Kreilis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, E.Lībietis, A.Sula, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav; 
par lēmuma 1.3.punktu: PAR – 7 deputāti (A.Ikšelis, S.Pilskalne, M.Stabulniece, V.BērziĦa, E.Lībietis, A.Sula, 
V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav; par lēmuma 1.8. punktu: PAR – 6 deputāti (A.Ikšelis, 
M.Stabulniece, V.BērziĦa, E.Lībietis, A.Sula, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav; par lēmuma 1.10. 
punktu: PAR – 5 deputāti (A.Ikšelis, M.Kreilis, M.Stabulniece,  E.Lībietis, A.Sula), PRET – nav, ATTURAS – 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apbalvot ar Valkas novada domes Atzinības rakstu : 
 

1.1. Albīnu KĀRKLIĥU, SIA „Pedelīte” valdes priekšsēdētāja – par ieguldījumu Valkas novada attīstībā; 
1.2. Asju OZOLIĥU, Vijciema PII audzinātāja - par mūža ieguldījumu bērnu audzināšanā; 
1.3. Intu LAGANOVSKU, pensionāre, bijusī Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja – par mūža 

ieguldījumu Valkas pilsētas attīstībā; 
1.4. Mihailu DEMIDOČKINU, Valkas pagasta autobusa vadītājs – par godprātīgu un apzinīgu darba 

pienākumu veikšanu; 
1.5. Viktoru ZAIČENKO, Valkas pagasta autobusa vadītājs – par godprātīgu un apzinīgu darba 

pienākumu veikšanu; 
1.6. Aldu KĀRKLIĥU, Kārėu pagasta ăimenes ārste - par mūža ieguldījumu veselības aprūpē; 
1.7. Maritu TREIJERI, Zvārtavas pagasta pārvaldes uzskaitvede – par ilggadīgu, aktīvu un 

pašaizliedzīgu darbu Zvārtavas pagasta iedzīvotāju labā; 
1.8. Nadeždu BLŪMU, Valkas novada domes sporta speciāliste – par sabiedriski nozīmīgu veikumu  

Valkas novada un tā iedzīvotāju labā; 
1.9. Eduardu KRONBERGU, pensionārs – par ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un aktīvu 

iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē; 
1.10. Ligitu DRUBIĥU, Valkas Novadpētniecības muzeja speciāliste - par Valkas kultūras mantojuma 

saglabāšanu un popularizēšanu. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
 

Sēde slēgta 2013.gada 31.oktobrī plkst.14:00 
 
Līdz plkst.12:30 sēdi vadīja: 
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 
 
Sēdi turpināja vadīt: 
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
juridiskajos un sociālā darba jautājumos V.ZariĦš  
 


