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kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 12
Valkā,
Sēde sasaukta 2017.gada 31.augustā plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2017.gada 31.augustā plkst.10:00.

2017.gada 31.augustā

Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Kancelejas vadītāja Gundega Ukre.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ, Andris DAINIS, Maruta
STABULNIECE, Andis SULA, Dace BAŠĶE, Aivars SJADEME, Valdis ŠAICĀNS, Sandra PILSKALNE,
Evija SMANE, Kristaps SULA, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Unda OZOLIŅA – aizņemta pamatdarbā
Jānis ANŽE – aizņemts pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aleksandrs Golubovs – novada domes jurists
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Feliks Bošs – Vijciema pagasta pārvaldes vadītājas p.i.
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Ainārs Zābers – izpilddirektors
Antra Ķīkule – iekšējās kontroles galvenā speciāliste
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks
Ingars Siliņš – Teritorijas plānošanas daļas teritorijas plānotājs
Vilnis Vilguts – vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Rolanda Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Jānis Krams – Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Lāsma Engere – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja
Gunta Smane – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Jana Putniņa – Attīstības un projektu daļas vadītāja
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Toms Simtiņš – Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs
Daira Zalužinska – nekustamā īpašuma nodokļu administratore
Aksana Markoviča – sabiedrisko attiecību speciāliste
Ozols Māris – investīciju piesaistes speciālists
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes sēdi un ierosina apstiprināt sēdes darba kārtību. Pirms
sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja ziņo par projektiem
Valkas novadā.
Deputāts A.Simulis lūdz sēdes darba kārtības (pielikumā) 24.punktu skatīt kā pirmo jautājumu, jo
uzņēmējam steidzami nepieciešams lēmums. Deputāti vienbalsīgi atbalstīja A.Simuļa ierosinājumu.

Domes priekšsēdētājs lūdz deputātus nobalsot par 2017.gada 31.augusta domes sēdes darba kārtību
kopumā.
Atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2017.gada 31.augusta novada domes sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par būvniecības ieceres atbalstīšanu uz zemes gabala Valkas pagastā “Stacija”.
2. Par grozījuma Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma "Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1,1.§) 21., 24., 27., 34., 43.,
56. un 60.pielikumā.
3. Par saistošo noteikumu Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada
administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”’ apstiprināšanu.
5. Par projektu “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā”.
6. Par projektu “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”.
7. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Jaunzemes”, nodošanu
atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.
8. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.26, Valkā, Ausekļa
ielā 46, nosacītās cenas apstiprināšanu.
9. Par zemes vienības Valkas novada Ērģemes pagastā “Ceļš “Stibri – Norieši”” pārņemšanu
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
10. Par finansējuma piešķiršanu auduma iegādei un tautisko vestu šūšanai.
11. Par B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanas nodarbību samaksu.
12. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 “valkas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Oškalna ielā 8-4, Valka, Valkas novads.
14. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Bodo (Norvēģija).
15. Par finansiālu atbalstu vētras postījumu likvidēšanā.
16. Par saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas
novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
17. Par telpu nomas termiņa pagarināšanu.
18. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumā (protokols Nr.2,17.§)
un 2016.gada 24.novembra sēdes lēmumā (protokols Nr.14,14.§).
19. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā atkārtotu telpu nomas tiesību izsoli.
20. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai “Alla-Rutkuļi 16”, ar kadastra apzīmējumu
94010080381, publiskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkā.
21. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai “Viesturi”, ar kadastra apzīmējumu
94880050069, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā.
22. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94010050022,
dzīvojamās apbūves teritorijas izveidošanai pie Raiņa ielas, Valkā.
23. Par Reklāmas izvietošanas komisijas izveidošanu.
24. Par Valkas novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4,12.§) “Par ēku Rīgas ielā 1 un
Rīgas ielā 7A, Valkā nojaukšanu”.
25. Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā “Par Medību koordinācijas
komisijas izveidošanu” (sēdes protokols Nr.7,22.§).
26. Par kritēriju noteikšanu valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai sadalē izglītības
iestādēs.
27. Par izglītības pakalpojumu apmaksu.
28. Par Nolikuma Nr.9 “Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas autoru – iesācēju konkursa “Tu
arī man spēsi izpildīt” (V.Krile) nolikums” apstiprināšanu.
29. Par saistošo noteikumu Nr.15 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas
novadā” apstiprināšanu.
30. Par saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “par
pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas”” apstiprināšanu.
31. Par saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 “Par
sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.
32. Par saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.23
“Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.
33. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
34. Par finanšu līdzekļu izlietojumu.

35. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.
1.§
Par būvniecības ieceres atbalstīšanu uz zemes gabala Valkas pagastā “Stacija”
____________________________________________________________________
(A.Golubovs )
Valkas novada dome izskata SIA “LIGUMSS”, reģistrācijas Nr.44103057254, juridiskā adrese:
“Stacija”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2017.gada 17.augusta iesniegumu ar lūgumu izskatīt
jautājumu par būvniecības ieceri zemes gabala Valkas pagastā “Stacija” teritorijā, kura atradīsies
pašvaldības autoceļa aizsargjoslā.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.21 (apstiprināti 2016.gada 29.decembrī
(sēdes protokols Nr.15, 6.§)) “Valkas novada teritorijas plānojums, Redakcija 2.1. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” apakšpunktu 542.3.1. bez autoceļa īpašnieka atļaujas veikt
jebkurus būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas
darbus, izņemot lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus aizsargjoslās gar autoceļiem
aizliegts, ja tas nenodrošina autoceļa pārredzamību un transportlīdzekļu satiksmes drošību.
Plānotā būve tiek projektēta Valkas pašvaldībai piederošā autoceļa “Valsts autoceļš A3 – Lugažu
stacija” aizsargjoslā, kuras platums, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 13.panta 2.daļas 2. punkta “c”.
apakšpunktu, ir 30 metri uz katru pusi no ceļa ass. Aizsargjoslu likuma 42.panta 1.daļas 1.punkta “c.”
apakšpunkts nosaka, ka ir aizliegts “bez autoceļa īpašnieka atļaujas veikt jebkurus būvniecības un
derīgo izrakteņu ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot
lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 21.augusta
lēmumu (protokols Nr.6, 11.§) un vadoties uz to, ka minētā būvniecības iecere nodrošina autoceļa
pārredzamību un transportlīdzekļu satiksmes drošību, kā arī saskaņā ar Likumu “Par pašvaldībām”
50.panta 1.daļas 2.punktu un Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības nolikums" 27.9.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt SIA “Ligumss” būvniecības ieceri un atļaut SIA “Ligumss” veikt būvniecību pie Valkas
pašvaldībai piederošā autoceļa “Valsts autoceļš A3 – Lugažu stacija”, atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecības procesu.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
Par projektiem Valkas novadā deputātus un klātesošos informē Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja Gunta Smane.
2.§
Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§)
21.,24.,27.,34.,43.,56.un 60.pielikumā
(R.Rastaks)
Deputāte Dace Bašķe lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
2017.gada 25.jūlijā Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus, kas nosaka valsts budžeta mērķdotāciju
sadali pedagogu darba samaksai un jaunus pedagogu darba samaksas noteikumus.
Saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem no 1.septembra mainās pirmsskolas pedagogu darba
slodzes noteikšana un amata algas likmes.
Sakarā ar pirmsskolas pedagogu normālās darba slodzes izmaiņām nepieciešams precizēt faktiskās
darba slodzes un algu likmes pirmsskolas pedagogiem pašvaldībās.
Nepieciešams veikt izmaiņas Sociālā dienesta darbinieku amata vietu un darba samaksas sarakstā.
Sociālam darbiniekam darbam ar ilgstošiem bezdarbniekiem par papildus pienākumu veikšanu Viciemā
(uz aizvietošanas laiku) un Zvārtavā piemaksu EUR 217,25 pielikt pie darba algas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
21.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8., 1.§), Finanšu komitejas 2017.gada 21.augusta lēmumu
(protokols Nr.10, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,

A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET
- nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.1, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 21.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. apstiprināt 24.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.3. apstiprināt 27.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);
1.4. apstiprināt 34.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);
1.5. apstiprināt 43.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums);
1.6. apstiprināt 56.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums);
1.7. apstiprināt 60.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikums).
2. Uzdot Valkas novada domes iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos, izbeigt darba
tiesiskās attiecības vai noslēgt jaunus darba līgumus atbilstoši amatu sarakstam.
3. Veikt attiecīgos grozījumus Valkas novada domes pamatbudžetā.
4. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.12,2 .§)
21.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

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

780.00

723.40

1

Direktora vietnieks
saimnieciskajos
jautājumos

1

2

Sociālais pedagogs

2

3

Pedagoga palīgs

4

Projektu vadītāja asistents

5
6

Datoru sistēmu
administrators
Informācijas tehnoloģiju
speciālists

1.5

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem Nr.445
Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem Nr.445

1

565.00

565.00

1

730.00

671.90

0.5

730.00

671.90

515.00

515.00

480.00

480.00

7

Audzinātājs

1

8

Ārsta palīgs

2

9

Sekretāre - lietvede

1

560.00

516.80

10

Administrators

1

457.00

423.71

94.00

11

Dienas dežurants

1

12

Nakts dežurants

2

13

Garderobists

2

14

Laborants

15

380.00

380.00
Minimālā stundas
likme
380.00

Minimālā stundas
likme

1,5

380.00

380.00

Komandants

1

402.00

402.00

16

Komandants

1

392,00

392.00

17

Sētnieks

2

380.00

380.00

18

Strādnieks

3

380.00

380.00

19

Strādnieks - elektriķis

0.5

380.00

380.00

20

Apkopējs

11

380.00

380.00

21

Apsargs

2.25

Minimālā stundas
likme

Minimālā stundas
likme

380.00

2.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.12,2.§)
24.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pedagoģisko darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats
Vadītājs

Amata vietu
skaits

Algas likme
(EUR)

1

900.00

1

Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem
Nr.445 + EUR 20.00

2.

Pirmsskolas izglītības metodiķis

3.

Izglītības psihologs

1.1

4.

Skolotājs logopēds

0.755

5.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0.825

6.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.65

7.

Pirmskolas izglītības skolotājs

10.215

Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem
Nr.445 EUR

3.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.12, 2.§)
27.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26. janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,1.§)
Sociālā dienesta darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

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

1.

Vadītājs

1

1139.00

1053.34

2.

Sociālais darbinieks darbam ar
pilngadīgām personām - vadītāja
vietnieks

1

783.00

724.17

3.

Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs

1

783.00

724.17

2

783.00

724.17

1

783.00

941.42

1

783.00

724.17

4.
5.
6.

Sociālais darbinieks darbam ģimenēm ar
bērniem
Sociālais darbinieks darbam ar ilgstošiem
bezdarbniekiem
Sociālais darbinieks darbam ar pensijas
vecuma personām un invalīdiem

7.

Lietvedis

1

477.00

441.86

8.

Sociālais darbinieks

1

641.00

592.52

9.

Sociālais darbinieks

1

641.00

592.52

10.

Klientu apkalpošanas speciālists

1

535.00

535.00

11.

Aprūpētājs

3

2,997 EUR/h

2.997EUR/h

12.

Apkopēja

0.5

380.00

380.00

13.

Psihologs

0.7

780.00

780.00

Piemaksa
par
papildus
pienākumu
veikšanu

5%

10%

4.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.12, 2.§)
34.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)
Ērģemes pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

1.

Amats

Pirmsskolas izglītības
metodiķis

Amata
vietu
skaits

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

0,25

Zemākā mēnešalga pēc
MK Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.445

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)
Zemākā mēnešalga pēc
MK Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.445

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

3.8

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.445

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.445

380.00

380.00

Minimālā stundas likme

Minimālā stundas likme

0.5

402.00

402.00

2.

Pirmsskolas izglītības
skolotājs

3.

Apkopējs

2

4.

Asistents personām ar
invaliditāti

1

5.

Datortīklu administrators

6.

Lietvedis

1

402.00

402.00

7.

Pavāra palīgs

1

380.00

380.00

8.

Pavārs

1

435.00

435.00

9.

Skolotāja palīgs

3

423.00

423.00

10.

Skolotāja palīgs

1

423.00

423.00

11.

Sētnieks

1

380.00

380.00

12.

Strādnieks

0.5

380.00

380.00

30 EUR

5.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.12, 2.§)
43.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)
Kārķu pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)

1.

Saimniecības pārzinis

1

451.00

451.00

2.

Dažādu darbu strādnieks

1

380.00

380.00

3.

Sētnieks

1

380.00

380.00

4.

Komandants - apkopējs

2

431.00

431.00

5.

Lietvedis

1

402.00

402.00

6.

Pavārs

1

435.00

435.00

7.

Pavāra palīgs

1

380.00

380.00

0.548

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.445

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.445

0.3

380.00

380.00

1

423.00

423.00

8.

Pirmsskolas skolotājs

9.

Sporta zāles dežurants

10.

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

6.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.12, 2.§)
56.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Vijciema pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
(EUR mēnesī)

0.568

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem
Nr.445

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.445

1.

Pirmsskolas izglītības
skolotājs

2.

Apkopēji

2,4

380.00

380.00

3.

Lietvedis

0.7

402.00

402.00

1

435.00

435.00

2

423.00

423.00

1

380.00

380.00

Pamatskolas ēdnīcas
pavārs
Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

4.
5.

Virtuves strādnieks

6.

7.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.12, 2.§)
60.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Ozolu sākumskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.
2.

Amats
Direktors
Saimnieks

Amata
vietu
skaits
1
1

800.00
418.00

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)
800.00
418.00

0.875

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.445

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.445

Algas likme
EUR mēnesī

3.

Pirmskolas skolotājs,
skolotāja palīgs

4.

Apkopējs

1

380.00

380.00

5

Pavārs

1

402.00

402.00

6

Sētnieks

0.5

380.00

380.00

3.§
Par saistošo noteikumu Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Valkas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
(D.Zalužinska, V.Šaicāns, V.A.Krauklis, A.Sjademe, V.Zariņš)
Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2017.gada 21.augusta lēmumu (protokols Nr.10, 2.§) un vadoties
no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 45.panta un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta 8. daļas, 2.panta 8.1daļas, 31.panta, 3.panta pirmās daļas, 1.panta otrās daļas 91.punkta; 3.panta
(12) daļas, 3.panta (14) daļas, 9.panta otrās daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas
novada administratīvajā teritorijā” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada
administratīvajā teritorijā” triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā” publicēt pašvaldības mājas lapā internetā un
pašvaldības bezmaksas laikrakstā “Valkas Novada Vēstis”.
4. Pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās zaudē spēku Valkas novada domes 2013.gada
26.septembra saistošie noteikumi Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas
novadā” (sēdes protokols Nr.19, 2.§) un 2013.gada 28.marta saistošie noteikumi Nr.9 “Par termiņu
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņai bezstrīda kārtībā” (sēdes
protokols Nr.4, 6.§).
5. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītāja.
6. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā
2017.gada 31.augustā

Nr.11
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 3.§)

“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Valkas novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par Pašvaldībām” 45. pantu un
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 91 punktu, 2.panta 8. daļu, 2.panta 8.1 daļu, 3.panta pirmo daļu,
3.panta (12) daļu, 3.panta (14) daļu, 31 pantu, 9.panta otro daļu

I.

VISPĀRĪGAIS JAUTĀJUMS

1. Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada administratīvajā
teritorijā” nosaka kārtību, kādā Valkas novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa
likmes, nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kārtību, kādā ar
nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējušas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves,
degradētās teritorijas, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu.
II.

ATSEVIŠĶU NODOKĻU OBJEKTU APLIKŠANAS KĀRTĪBA

Nekustamā īpašuma nodokļa likmi 0,3% no kadastrālās vērtības piemēro:
2.1. fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajām dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā,
vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos; dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās,
kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem,
noliktavām un saimniecības telpām), kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, ja tās netiek

2.

izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai; fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā
esošajiem objektiem, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai
personai;
2.2. dzīvojamo māju palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2;
2.3. garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžām (izņemot
smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% no kadastrālās vērtības piemēro:
fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajām dzīvojamām mājām (izņemot jaunbūves un
dārza mājiņas), neatkarīgi no tā, vai tās ir, vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām
nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām (garāžām, autostāvvietām,
pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu un ar šiem
objektiem saistītajām dzīvojamo māju palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2, ja īpašumā taksācijas gada 1.
janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, un objekts pieder personai, kas nav deklarēta Valkas
novadā.
4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības - sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas
attiecīgajā būvju kategorijā;
4.2. būves kadastrālās vērtības - sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.
5. Ja uz zemes vienības ir viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi tiek uzskatīta visa šī zemes vienība. Ja uz
zemes vienības ir vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgo zemes vienības daļu aprēķina proporcionāli katras
būves platībai.
6. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību
apdraudoša, Valkas novada dome nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais
akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes
izdotā administratīvā aktā, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.
7. Nekustamā īpašuma nodokļu pārrēķinu par būvi likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā
veic sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par degradētas ēkas statusa atcelšanu stāšanos spēkā.
8. Pārējiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"
noteiktās likmes.
9. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā daudzdzīvokļu
mājas pārvaldnieks - ja tāds ir, vai
9.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;
9.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās
mājas privatizācijai;
9.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);
9.4. personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.
III.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻU MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMA
PIESPIEDU IZPILDES TERMIŅŠ

10. Pašvaldība nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama
ne vēlāk, kā septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
12. Pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās zaudē spēku Valkas novada domes 2013. gada 26. septembra
saistošie noteikumi Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā” un 2013. gada 28. marta
saistošie noteikumi Nr. 9 “Par termiņu nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņai
bezstrīda kārtībā”.
Paskaidrojuma raksts
Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.11
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā”

Paskaidrojuma raksta
sadaļa
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Informācija
Likumā „Par nekustamā īpašumi nodokli” tiek deleģētas tiesības atsevišķos
gadījumos pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu savā administratīvajā
teritorijā, attiecīgi izdodot saistošos noteikumus.
Saistošie noteikumi pieņemti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
3.1pantā noteiktajiem kritērijiem.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmajā daļā noteikts, ka
nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 – 3% no nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā
publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim.

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 9 1 punktā ir
noteikts, ka pašvaldība ir tiesīga pieņemt saistošos noteikumus par dzīvojamo ēku
palīgēku aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkas platība pārsniedz 25 m 2.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta 14 daļā ir paredzēts, ka
pašvaldības var pieņemt saistošos noteikumus par vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi
3% apmērā no kadastrālās vērtības.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2.panta 8 1 daļā ir noteikts, ka
nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas
ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai
piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti
ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu)
ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie
valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai šā panta
septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji, ja pašvaldība savos saistošajos
noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, ir noteikusi
šādu maksāšanas kārtību.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.panta 2.daļā ir noteikts, ka
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz
septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Ar 2018.gadu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā Valkas novadā ir
paredzētas izmaiņas, kuras paredz noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 %
apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības tiem fizisko un juridisko
personu īpašumā, tiesiskā valdījumā vai lietošanā esošiem nekustamā īpašuma
objektiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana un kuros dzīvesvieta nav deklarēta
nevienai personai.
Saistošo noteikumu pieņemšanas rezultātā noteiktās nodokļa likmes motivēs
deklarēt dzīvesvietu Valkas novadā personām, kuras reāli dzīvo Valkas novada
administratīvajā teritorijā, bet nav deklarējušas savu dzīvesvietu Valkas novada
administratīvajā teritorijā.
Valkas novada pašvaldībai uz šo brīdi ir divi saistošie noteikumi - par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu, un graustu aplikšanu ar paaugstinātu nodokli, un
par termiņu nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņai
bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā to, ka nepieciešami grozījumi saistošajos noteikumos “Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā”, kā arī lai informācija par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu nodokļu maksātājiem būtu labāk pārskatāma,
iepriekš pieņemtie saistošie noteikumi apvienoti vienā dokumentā.
Saistošos noteikumus pieņem likuma "Par pašvaldībām" 45.panta kārtībā, nosakot,
ka saistošie noteikumi Nr.11 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas
novada administratīvajā teritorijā" stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi

Saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada
administratīvajā teritorijā” nosaka:

Kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamās mājas,
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo
māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā
izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām (garāžām, autostāvvietām,
pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), kuru funkcionālā
izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, ja tās netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai;

Kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju
palīgēkas;

Kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas,
sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves;

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja
atrodas;

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu.
Nosakot speciālo regulējumu nekustamā īpašuma nodokļa likmēm, paredzama
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu palielināšanās. Šo ietekmi nav iespējams
precīzi noteikt, jo tas atkarīgs no iedzīvotāju aktivitātes saistībā ar deklarēšanos
mājokļos.
Netiek plānota būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”, kā arī pašvaldības
mājas lapā internetā.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa administrators.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

4.§
Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”” apstiprināšanu
(D.Zalužinska)
Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2017.gada 21.augusta lēmumu (protokols Nr.10, 4.§) un vadoties
no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.pantu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos
Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā””.
2. Saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”” triju darba dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi 2012.gada 30.augusta
saistošajos noteikumos Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas
novadā”” publicēt pašvaldības mājas lapā internetā un pašvaldības bezmaksas laikrakstā “Valkas
Novada Vēstis”.
4. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītāja.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā
2017.gada 31.augustā

Nr.12
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017. gada 31.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 4.§)

Grozījumi 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”
Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 " Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir Valkas novada teritorijā reģistrētām juridiskām personām un
Valkas novada teritorijā deklarētām fiziskām personām, kuras uzskaitītas šo saistošo noteikumu II.nodaļā un kurām
aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz EUR 20.00.”
Saistošo noteikumu 6. un 7. punktā skaitli “256.12” aizstāt ar skaitli “273.51”.
Paskaidrojuma raksts
Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Grozījumi 2012.gada
30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
Valkas novadā””
2.

Paskaidrojuma raksta
sadaļa

Informācija

1.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešā daļa nosaka, ka
pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami, lai sniegtu atbalstu Valkas novadā
deklarētiem nestrādājošiem 1. un 2. grupas invalīdiem un vientuļiem pensionāriem.

2.

Īss projekta satura
izklāsts

Nekustamā īpašuma atvieglojumus piešķir Valkas novada teritorijā reģistrētām
juridiskām personām un Valkas novada teritorijā deklarētām fiziskām personām,
kurām aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz
EUR 20.00.
Ņemot vērā to, ka vidējā pensija Valkas novadā saskaņā ar statistikas datiem
sastāda EUR 273.51, pensijas apmērs, līdz kuram tiek piešķirtas atlaides, tiek
palielināts no 256.12 EUR līdz 273.51 EUR.
Netiek plānota būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

Saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”, kā arī pašvaldības
mājas lapā internetā.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa administrators.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

5.§
Par projektu „Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā”
(T.Simtiņš)
Valkas novada domē 2016.gada 15.jūnijā ir saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
uzaicinājums iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumus laikā no 2016.gada 15.jūnija līdz
2017.gada 25.septembrim.
Valkas novada dome ir izstrādājusi iesniegšanai Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu
“Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā”. Projekta ietvaros
plānots īpašumā “Zaļkalni’’, Kārķu pagasts, Valkas novads (kadastra nr. 94660050302) izveidojot jaunu
ražošanas teritoriju (0,668 ha), izbūvējot ražošanas ēku ar kopējo platību ≈1567 m 2, kas sadalīta trīs
daļās (trīs blokos) - nodalot zonas ražošanas vajadzībām, darbinieku un administrācijas un noliktavas
telpām, kā arī labiekārtot teritoriju.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 553 322 (pieci simti piecdesmit trīs tūkstoši trīs simti
divdesmit divi euro), t.sk., ERAF līdzfinansējums EUR 470 324 (četri simti septiņdesmit tūkstoši trīs simti
divdesmit četri euro) un Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 82 998 (astoņdesmit divi tūkstoši
deviņi simti deviņdesmit astoņi euro). Projekta izmaksas tiks precizētas pēc Būvprojekta izstrādes un
būvdarbu iepirkuma.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 21.augusta lēmumu
(protokols Nr.10, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
2.punkta un 10.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” otrajā kārtā projekta iesniegumu “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot
degradēto teritoriju Kārķu pagastā”.
2. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 553 322 (pieci simti piecdesmit trīs tūkstoši trīs simti
divdesmit divi euro), tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir EUR 470 324 (četri simti septiņdesmit tūkstoši
trīs simti divdesmit četri euro).
3. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu EUR 82 998
(astoņdesmit divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro) apmērā.

4.
5.
6.
7.

Projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ņemt aizdevumu Valsts kasē.
Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§
Par projektu „Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”
(J.Putniņa)

Deputāts Viesturs Zariņš lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada domē 2016.gada 15.jūnijā ir saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
uzaicinājums iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
otrajā kārtā projektu iesniegumus laikā no 2016.gada 15.jūnija līdz 2017.gada 25.septembrim.
Valkas novada dome ir izstrādājusi iesniegšanai Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu
“Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”. Projekta ietvaros plānots īpašumā
Ķieģeļceplis un Kieģeļceplis 2, Valkā, Valkas novadā (kadastra apzīmējums 94010040313 un
94010040319) izbūvēt ražošanas ēku (apm. 2400 m 2, viens stāvs), noliktavu (apm., 2400 m 2, viens
stāvs), biroja telpas (apm. 180 m 2, divi stāvi), nodrošināt kanalizācijas, ūdensvada un elektrības izbūvi un
labiekārtot ražošanas teritoriju ar cieto segumu apm. 20000 m2, kā arī piebraucamo ceļu apm. 420m
garumā uz zemes gabala ar kadastra Nr.94010040325.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 1 529 412 (viens miljons pieci simti divdesmit deviņi
tūkstoši četri simti divpadsmit euro), t.sk., ERAF līdzfinansējums EUR 1 300 000 (viens miljons trīs simti
tūkstoši euro) un Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 229 412 (divi simti divdesmit deviņi tūkstoši
četri simti divpadsmit euro). Projekta izmaksas tiks precizētas pēc Būvprojekta izstrādes un būvdarbu
iepirkuma.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 21.augusta lēmumu
(protokols Nr.10, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
2.punkta un 10.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane,
K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” otrajā kārtā projekta iesniegumu “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības
attīstībai”.
2. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 1 529 412 (viens miljons pieci simti divdesmit deviņi
tūkstoši četri simti divpadsmit euro), tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir EUR 1 300 000 (viens miljons
trīs simti tūkstoši euro).
3. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu EUR 229 412
(divi simti divdesmit deviņi tūkstoši četri simti divpadsmit euro) apmērā.
4. Projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ņemt aizdevumu Valsts kasē.
5. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
6. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
7.§
Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Jaunzemes”,
nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu
(L.Engere)
Ņemot vērā 2015.gada 26.novembra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.16,15.§)
3.punktu, *** 2017.gada 14.jūnija iesniegumu, ar kuru viņa apliecina, ka vēlas izpirkt zemes gabalu
Valkas pagastā “Jaunzemes”, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada
domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1. Zemes gabals Valkas novada Valkas pagastā „Jaunzemes”, kadastra apzīmējums 9488 009 0063,
platība 0.7582ha ir Valkas novada domes īpašums, saskaņā ar ierakstu Valkas pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0056 3640.

2. Uz zemes gabala atrodas *** piederošs ēku īpašums “Jaunzemes”, kadastra numurs 9488 509 0002,
kas reģistrēts Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0053 4234.
3. 2015.gada 14.oktobrī starp Valkas novada domi un *** tika noslēgts zemes nomas līgums par zemes
gabala Valkas pagastā “Jaunzemes”, kadastra apzīmējums 9488 006 0063, nomu. Nomas līguma
termiņš noteikts līdz 2025.gada 31.decembrim.
4. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu,
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un
pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas
līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas
līgums.
5. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo
īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu
cenu.
6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai
paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura
organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas
novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa
nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī
lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic
dome.
7. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
7.1.1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
pirmās daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka publiskām personām jārīkojas ar finanšu
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā
citai personai par iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka
publiskas personas mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
7.1.2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka,
ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena
nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo
vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
7.1.3. 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to
iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās
personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
8. Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
8.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 2017.gada
27.jūlijā sagatavotā nekustamā īpašuma Valkas pagastā, “Jaunzemes”, kadastra numurs 9488
009 0063, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro);
8.2. Valsts zemes dienesta noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2017. ir EUR 596.00
(pieci simti deviņdesmit seši euro);
8.3. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2017.gada
1.janvāri ir EUR 555.59 (pieci simti piecdesmit pieci euro 59 centi).
9. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 120.27
(viens simts divdesmit divi euro, 27 centi)
9.1. maksa par zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu – nav, jo tika izmantots zemes robežu plāns,
kuru sagatavošanu ir apmaksājusi ***;
9.2. īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) : EUR 35.57, nepiemērojot PVN;
9.3. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”
reģistrācijas Nr.44103009697, pakalpojums zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā
ar 2017.gada 27.jūlija sagatavoto Rēķinu Nr.3/17-207, ir EUR 84.70, ar PVN.
Izvērtējot 8. un 9.punktos minēto informāciju un ņemot vērā 7.punktu, atsavināmā zemes gabala
nosacītā cena tiek noteikta EUR 1620.27 (viens tūkstotis seši simti divdesmit euro, 27 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 21.augusta lēmumu
(protokols Nr.10, 7.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas,
8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās daļas un 44.panta septītās daļas;
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas noteikumu 12.punkta; Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”;
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski

balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pagastā, “Jaunzemes”, kadastra
numurs 9488 009 0063, kopējā platība 0.7582ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9488 009 0063, platība 0.7585 nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu:
pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Jaunzemes”, kadastra numurs 9488 009 0063, kopējā platība
0.7585ha, nosacīto cenu EUR 1620.27 (viens tūkstotis seši simti divdesmit euro 27 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV
4201.
8.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas –
dzīvokļa Nr.26, Valkā, Ausekļa ielā 46, nosacītās cenas apstiprināšanu
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka:
1. Ar Valkas novada domes 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,18.§) ir uzsākta
dzīvokļa Ausekļa iela 46, dzīvoklis 26, Valkā, ar kopējo platību 66.0 m 2 un tam piesaistītajām
660/22346 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai
mājai piesaistītā zemes gabala, atsavināšanas procedūra.
2. Spēkā esošais dzīvokļa Valkā, Ausekļa iela 46, dzīvoklis 26, īres līgums noslēgts 2005.gada
29.jūlijā.
3. *** atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam, kā minētā
nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs.
4. Tomēr, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktu,
īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un
viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu Vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem
iegūs īpašuma īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu.
*** līdz šī lēmuma pieņemšanas dienai nav iesniedzis augstāk minēto dokumentu.
5. Saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 5. punkta 4.daļu ir noteikts ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas
vai dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā
minētās personas, ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai
viņa ģimenes loceklis. Atsavināšanas ierosinājumam pievieno: izziņu par īres un komunālo
maksājumu parāda esību vai neesību.
6. 2017.gada 8.jūnijā saņemta SIA “Valkas Namsaimnieks” izziņa Nr.144, kur norādīts, ka *** nav īres
un komunālo maksājumu parādu par dzīvokli.
7. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļa norāda, ka lēmumā par nekustamā
īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā
īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. Pamatojoties
uz minētā likuma 37.panta 4.punktu, gadījumā ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta
4.daļā minētās personas publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, kas šajā gadījumā ir
vienāda ar nosacīto cenu.
8. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai
paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura
organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas
novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa

nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī
lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic
dome.
9. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
9.1. likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta
pirmās daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā
citai personai par iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts
un pašvaldību mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
9.2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka,
ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst
būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai
zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
9.3. 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas
budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
10. Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
10.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „ Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”
2017.gada 27.jūlijā sagatavotā nekustamā īpašuma dzīvokļa Valkā, Ausekļa iela 46, dzīvoklis
26, kadastra numurs 9401 900 1581, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 5500.00
(pieci tūkstoši pieci simti euro);
10.2. telpu grupu domājamo daļu, dzīvoklim ar kadastra numuru 9401 900 1575 kadastrālā vērtība
uz 01.01.2017. ir noteikta: EUR 5233.00 (pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs euro). Dzīvokļa
īpašumam piesaistīto zemes gabala domājamās daļas kadastrālā vērtība ir – EUR 42.95;
10.3. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2017.gada
1.janvāri ir EUR 848.80 (astoņi simti četrdesmit astoņi euro 80 centi).
11. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 198.63
(viens simts deviņdesmit astoņi euro 63 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
11.1. Dzīvokļa īpašuma tehniskā inventarizācijas un reģistrācija nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistra informācijas sistēmā: EUR 114.40, nepiemērojot PVN, 26.04.2017. Gala
rēķins Nr.P-17-011851;
11.2. īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) : EUR 14.23;
11.3. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „ Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”,
reģistrācijas Nr.44103009697, pakalpojums dzīvokļa īpašuma tirgus vērtības noteikšanā,
saskaņā ar 2017.gada 27.jūlijā sagatavoto Rēķinu Nr.3/17-207 ir EUR 70.00.
Izvērtējot 9. un 10.punktos minēto informāciju un ņemot vērā 8.punktu, atsavināmā zemes gabala
nosacītā cena tiek noteikta EUR 5698.63 (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi euro 63 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 21.augusta lēmumu
(protokols Nr.10, 8.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas,
8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās daļas un 44.panta septītās daļas;
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas noteikumu 12.punkta; Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas
2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - dzīvokli Ausekļa ielā 46, dzīvoklis 26, Valkā, kadastra
numurs 9401 900 1581, ar kopējo platību 69.5 m 2 un tam piesaistītajām 660/22346 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes
gabala, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa, Valkā, Ausekļa ielā 46, dzīvoklis 26, Valkā, kadastra
numurs 9401 900 1581, nosacīto cenu EUR 5698.63 (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi euro
63 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu ***, personas
kods ***-***, dzīvo Ausekļa iela 46-26, Valka, Valkas novads.

5. Lūgt *** iesniegt notariāli apliecinātu Vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem (īrnieks vai viņa
ģimenes locekļi) iegūs īpašuma īrēto dzīvokļa īpašumu.
6. Pēc šī lēmuma 5.punktā minētās Vienošanās saņemšanas un apliecinājuma saņemšanas uzdot
Valkas novada domes juristam sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
7. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
9.§
Par zemes vienības Valkas novada Ērģemes pagastā “Ceļš “Stibri – Norieši””
pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
(L.Engere)
Valkas novada pašvaldības bilancē, autoceļu reģistrā un nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra
informācijas sistēmā uz Valkas novada pašvaldības vārda ir reģistrēts ceļš “Stibri – Norieši”, kadastra
apzīmējums 9452 009 0139 001. Kopējais minētā pašvaldības ceļa garums ir 3.62 km.
Daļa no minētā ceļa atradās uz zemes vienības Ērģemes pagastā “Truci”, ar kadastra apzīmējumu
9452 008 0243 kopējā platība ir 4.25 ha, kas piekrīt valstij, Finanšu ministrijas personā.
Ar Valkas novada domes Zemes komisijas 2016.gada 23.novembra sēdes lēmumu (protokols
Nr.11,1.§) ir nolemts Atļaut sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0243 “Truci”, platība
4.25ha, sadalot to sekojoši:
1.1. zemes gabals uz kura atrodas *** piederoša dzīvojamā māja, kopējā platība – 1.35ha,
saglabājot zemes vienībai nosaukumu “Truci”, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
0.58ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) un 0.77ha platībā – zeme uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
1.2. zemes gabals, kas nepieciešams pašvaldības ceļa “Stibri – Norieši” uzturēšanai aptuvenā
platība – 0.15ha, piešķirot zemes vienībai nosaukumu “Ceļš “Stibri – Norieši” un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101);
1.3. zemes gabals uz kura atrodas ēkas un būves bez piederības, piešķirt jaunu nosaukumu “Truci
1”, aptuvenā platība – 0.3ha, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
1.4. zemes gabals uz kura atrodas ēkas un būves bez piederības, piešķirt jaunu nosaukumu “Truci
2”, aptuvenā platība – 2.4ha, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Ar Valkas novada domes Zemes komisijas 2017.gada 19.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 14.§) ir
nolemts Veikt grozījumus 2016.gada 23.novembra Valkas novada domes Zemes komisijas sēdes
lēmumā (protokols Nr.11, 1.§) 1.3. un 1.4.punktos, tos izsakot sekojošā redakcijā:
“1.3. zemes gabalam, platība – 0.3ha, ar ēkām un būvēm (būvju piederība nav noskaidrota), piešķirt
jaunu nosaukumu un adresi “Maztruci”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, aptuvenā, nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība;
1.4. zemes gabalam, platība 2.4ha, ar ēkām un būvēm (būvju piederība nav noskaidrota), piešķirt
jaunu nosaukumu un adresi “Lieltruci”, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.”
Minēto zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas un reģistrēšanas NĪVKR IS rezultātā ir izveidota
zemes vienība Ērģemes pagastā “Ceļš “Stibri – Norieši”, kadastra apzīmējums 9452 008 0376, platība
0.2700ha.
Saskaņā ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, reģ.Nr.40003294758, juridiskā adrese: Vaļņu iela 28,
Rīga, 2017.gada 23.maija Rēķins Nr.R-17322, Valkas novada dome ir veikusi zemes gabala Ērģemes
pagastā “Truci” sadalīšanas un zemes vienības Ērģemes pagastā, “Stibri – Norieši”, solidāru mērniecības
darbu apmaksu EUR 287.38 (divi simti astoņdesmit septiņi euro 38 centi) apmērā.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Valkas novada teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 6.§), publicēts
„Latvijas Vēstnesis” 17.01.2017., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0376 atrodas
transporta infrastruktūras teritorijā.
Ņemot vērā to, ka Zemes pārvaldības likuma 8.pants nosaka, ka ja līdz šā likuma spēkā stāšanās
dienai autoceļš reģistrēts kā pašvaldības vai valsts ceļš un iekļauts pašvaldības vai valsts bilancē, bet
zeme zem ceļa zemesgrāmatā ierakstīta uz citas personas vārda, šī persona nedrīkst liegt pārvietošanos
pa pašvaldības vai valsts ceļu. Atbilstoši Valsts vai pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, bet ne vēlāk
kā piecu gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas vienojas ar zemes īpašnieku par zemes zem

ceļa atsavināšanu un atsavina to saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām
nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktam pašvaldības autonomā funkcija
ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (t.sk., ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 21.augusta lēmumu
(protokols Nr.10, 9.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 1.daļas,
Zemes pārvaldības likuma 8.panta, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. un
10.punktiem, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
Lūgt Finanšu Ministriju nodot Valkas novada domes īpašumā bez atlīdzības zemes vienību
Ērģemes pagastā “Ceļš “Stibri – Norieši””, kadastra apzīmējums 9452 008 0376, platība 0.2700ha,
kas nepieciešams Valkas novada pašvaldības autoceļa “Stibri – Norieši” uzturēšanai, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, kas nosaka “gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu
pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)”.
2.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var
tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV4201.
1.

10.§
Biedrības “Spriņģi” iesnieguma izskatīšana
(I.Markova)
Biedrība “Spriņģi” 2017.gada 19.jūlijā ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu auduma
iegādei un tautisko vestu šūšanai.
Biedrība skaidro, lai gan Valkas pagasta saieta nama “Lugažu muiža” Valkas pagasta deju kolektīva
“Spriņģi”, sievu vajadzībām ir uzšūtas tautiskās jakas, tās galvenokārt izmantojamas un tiek izmantotas
kā goda tērps, svinīgu un cēlu deju dejošanai, turklāt brīvdabas pasākumos.
Savukārt, lai pilnvērtīgi, gan iekštelpās, gan ārtelpās un visas sezonas garumā varētu izmantot
tautiskos brunčus, pie tiem ir nepieciešams izgatavot pieskaņotas vestes. Skaidrojam, šobrīd lietošanā
esošās zilas krāsas vestes, pievelkot pie violetas krāsas austiem brunčiem, veidojas nepievilcīgs
tautastērpa kopskats.
Biedrība ir noskaidrojusi, lai izgatavotu 12 sievu vestes, nepieciešamais kopējais finansējums ir EUR
420.00 (t.sk. audums, šūšanas pakalpojumi), vienas vestes izmaksas – EUR 35.00 (trīsdesmit pieci
euro).
Lūdzam, piešķirt finansējumu EUR 420.00 (četri simti divdesmit euro) apmērā 12 tautisko vestu
izgatavošanai, Valkas pagasta saieta nama “Lugažu muiža” VPDK “Spriņģi” vajadzībām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 21.augusta lēmumu
(protokols Nr.10, 10.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nepiešķirt 2017.gadā finansējumu Biedrībai “Spriņģi” EUR 420.00 (četri simti divdesmit euro) apmērā
auduma iegādei un tautisko vestu šūšanai.
2. Skatīt atkārtoti Biedrības “Spriņģi” iesniegumu par finansējuma piešķiršanu pie 2018.gada
pašvaldības budžeta.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

11.§
Tūrisma un informācijas biroja vadītāja iesnieguma izskatīšana
(A.Golubovs)
Dome 2017.gada 11.augustā ir saņēmusi Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja vadītāja
Daiņa Čapiņa iesniegumu ar lūgumu atmaksāt autovadīšanas teorētisko un praktisko nodarbību, kā arī
pirmās palīdzības kursu izmaksas.
TIB vadītājam darbinieku vērtēšanā tika lūgts iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību, lai
pilnvērtīgāk un efektīvāk varētu veikt savus darba pienākumus. D.Čapiņš mācības autoskolā ir uzsācis
2017.gada 26.jūnijā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 21.augusta lēmumu
(protokols Nr.9, 11.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Neapmaksāt Tūrisma un informācijas biroja vadītāja Dainim Čapiņam autovadīšanas teorētisko un
praktisko nodarbību EUR 399,00 (trīs simti deviņdesmit deviņi euro) apmērā (teorijas apmācība EUR
150,00, pirmā palīdzība EUR 29,00, braukšanas apmācība EUR 220,00).
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
A.Golubovs iepazīstina deputātus ar sagatavoto lēmuma un saistošo noteikumu projektu.
Izsakās:
V.Zariņš:
Iepriekš bija, ka izpilddirektora vietnieku amatā apstiprina dome.Tas ir diezgan augsts amats.
A.Zābers:
Varu paskaidrot. Izpilddirektora vietnieks pielīdzināms kā administrācijas darbinieks. No tā
izrietoši ir šis projekts.
V.Zariņš:
Tas nenozīmē, ka mēs nevaram paturēt šīs savas tiesības.
V.Zariņš iepazīstina ar papildinājumiem, kādi jāieliek šajos saistošajos noteikumos. Deputāti
apspriežas.
V.A.Krauklis:
Ir divi piedāvājumi.1) Finanšu komitejas sagatavotais, ka izpilddirektora vietnieku pieņem darbā
un atbrīvo no darba izpilddirektors;
2) V.Zariņa ierosinājums, atstāt kā bija, ka izpilddirektora vietnieku apstiprina amatā dome.
Lūdzu balsojam par Finanšu komitejas sagatavoto priekšlikumu, ka izpilddirektora vietnieku
pieņem darbā un atbrīvo no darba izpilddirektors.
PAR – 6 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula), PRET – 7
deputāti (D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), ATTURAS – nav.
V.A.Krauklis:
Lūdzu balsojam par V.Zariņa ierosinājumu, ka izpilddirektora vietnieku amatā ieceļ dome.
PAR – 7 deputāti (D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – 6
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula), ATTURAS – nav.
V.A.Krauklis:
Paliek, ka izpilddirektoru amatā ieceļ dome. Lūdzu nobalsojam par lēmumu kopumā.
Deputāti atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav, pieņēma lēmumu 12.§.
12.§
Par saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
(A.Golubovs, V.Zariņš, V.A.Krauklis)
Sakarā ar Valkas novada domes iekšējās pārvaldes funkciju pilnveidošanos un Valsts pārvaldes
aparāta samazināšanos Latvijas reģionos, Valkas novadā tika izveidots centrs vienotai iedzīvotāju
apkalpošanai, kas īsteno arī vairākas valsts pārvaldes (Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes
dienesta, Valsts darba inspekcijas, Lauksaimniecības datu centra, Uzņēmumu reģistra, Lauku atbalsta
dienesta) funkcijas. Minētais Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ir pierādījis

savu lietderību un to nepieciešams nostiprināt Valkas novada pašvaldības nolikumā kā patstāvīgu
pašvaldības administrācijas sastāvdaļu.
Pilnvērtīgai Valkas novada pašvaldības administrācijas darbībai nepieciešams nostiprināt Valkas
novada pašvaldības nolikumā izpilddirektora vietnieka vietu un funkcijas, kas pašvaldībai ļautu bez
pārtraukuma un kavējumiem veikt izpildfunkcijas domes izpilddirektora prombūtnes vai atlaišanas laikā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 21.augusta lēmumu
(protokols Nr.10, 12.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.,
6.punktiem, 24.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 “Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā
un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītāja.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 31.augustā

NR.13
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 12.§.)

Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības
nolikums” šādus grozījumus:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Papildināt ar 6.15.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.15. Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs”.
Izteikt 7.1.8 apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.1.8 Ozolu sākumskola;”
Svītrot 9.2.apakšpunktu.
Papildināt ar 10.13., 10.14. un 10.15.apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.13. biedrībā “Valkas sporta internāts”;
10.14. biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienība”;
10.15. biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija””.
Papildināt ar 12.19. un 12.20.apakšpunktu šādā redakcijā:
“12.19. Reklāmas izvietošanas komisija 4 locekļu sastāvā;
12.20. Medību koordinācijas komisija 22 locekļu sastāvā”
Izteikt otrās nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„II.
DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA,
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIEKA,
IZPILDDIREKTORA
UN
IZPILDDIREKTORA VIETNIEKA PILNVARAS”.
Izteikt 21.punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā:
“21. Izpilddirektoram ir viens vietnieks. Izpilddirektora vietnieku ieceļ amatā Valkas novada dome.
Izpilddirektora vietnieks strādā uz darba līguma pamata, kuru paraksta izpilddirektors. Izpilddirektora
vietnieks:
21.1. aizvieto izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;
21.2. vada Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisiju,
plāno, vada, koordinē, nodrošina pašvaldības institūciju un komunālās saimniecības funkcionēšanu Valkas
pilsētā;
21.3. veic pienākumus saskaņā ar pašvaldības nolikumu, domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja, domes
priekšsēdētāja vietnieku un izpilddirektora rīkojumiem.”
Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
„23. Domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka juridiskajos un sociālā darba jautājumos amats ir
algots. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī

9.

10.

izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un citi pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu
pienākumu pildīšanu saskaņā ar Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu”.
Papildināt ar 92.¹ punktu šādā redakcijā:
„92.¹ Izpilddirektora vietnieks, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji un darbinieki, kuru pienākumi
saistīti ar iedzīvotāju apkalpošanu, pieņem apmeklētājus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laikā
saskaņā ar pašvaldības iekšējiem normatīvajiem aktiem”.
Svītrot 93.punkta otro teikumu.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.13
“Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1)

2. Īss projekta satura izklāsts

1)

Ar Valkas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu “Par
Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru”
(protokols Nr.5, 17. §) tika izveidots Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs Valkā, Rīgas ielā 25, kurā pakalpojumi
tiek sniegti kopš 2017.gada 1.jūnija. Līdz ar to veicamas attiecīgas
izmaiņas arī Valkas novada pašvaldības nolikumā
2) 2016.gada 28.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu “Par
Valkas novada Ozolu pamatskolas reorganizāciju” (protokols Nr.1,
29. §). Reorganizācijas lēmums ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes
ministriju 2016.gada 29.februārī. Saskaņā ar reorganizācijas lēmumu
Ozolu pamatskolai tiek mainīts skolas tips no pamatskola uz
sākumskola. Līdz ar to tiek izdarītas attiecīgas izmaiņas saistošo
noteikumu 7.1.8 apakšpunktā.
3) Valkas novada domes 2016.gada 29.septembra sēdē tika pieņemts
lēmums “Par SIA Enefit Power & Heat Valka kapitāla daļu
pārdošanu” (protokols Nr.12, 18.§), ar kuru tika nolemts pārdot
Valkas novada domei piederošās SIA Enefit Power & Heat Valka
kapitāla daļas. 2016.gada 30.decembrī LR Uzņēmumu reģistrā tika
reģistrētas izmaiņas SIA Enefit Power & Heat Valka Dalībnieku
reģistrā, līdz ar to Valkas novada dome vairs nav kapitāla daļu
turētājs minētajā privātajā kapitālsabiedrībā.
4) Valkas novada domes 2016.gada 29.septembra sēdē tika pieņemts
lēmums “Par piedalīšanos biedrības „Valkas sporta internāts”
dibināšanā” (protokols Nr.12, 16.§), līdz ar to dalība atspoguļojama
saistošajos noteikumos.
5) Valkas novada domes 2017.gada 23.februāra sēdē tika pieņemts
lēmums “Par dalību Latvijas vieglatlētikas savienībā” (protokols Nr.2,
29.§), līdz ar to dalība atspoguļojama saistošajos noteikumos.
6) Valkas novada domes 2017.gada 23.februāra sēdē tika pieņemts
lēmums “Par Valkas novada domes iestāšanos Biedrībā
Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija” (protokols Nr.2, 1.§),
līdz ar to dalība atspoguļojama saistošajos noteikumos.
7) Valkas novada domes 2017.gada 16.jūnija sēdē tika pieņemts
lēmums “Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu” (protokols
Nr.7, 22.§), izveidojot Medību koordinācijas komisiju 20 locekļu
sastāvā. 2017.gada 31.augusta sēdē locekļu skaits tiek izmainīts uz
22 locekļiem, komisija norādāma saistošajos noteikumos.
8) Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta sēdē tiek pieņemts
lēmums “Par Reklāmas izvietošanas komisijas izveidošanu”,
izveidojot Reklāmas izvietošanas komisiju 4 locekļu sastāvā,
komisija norādāma saistošajos noteikumos
9) Līdz šim saistošajos noteikumos netika noteiktas izpilddirektora
vietnieka pilnvaras. Grozījumi īsumā nosaka galvenās izpilddirektora
vietnieka pilnvaras.
10) Grozījumi saistošajos noteikumos arī precizē apmeklētāju
pieņemšanas laiku izpilddirektora vietniekam, pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem, nosakot, ka apmeklētāju
pieņemšanas laiks ir pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba
laikā.

2)

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jaunu 6.15.apakšpunktu,
iekļaujot domes administrācijā struktūrvienību - Valsts un
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs”.
Saistošie noteikumu 7.1.8 apakšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā,
aizstājot “Ozolu pamatskola” ar “Ozolu sākumskola”.

Tiek svītrots 9.2.apakšpunkts, kas noteica, ka Pašvaldība ir kapitāla
daļu turētāja privātajā kapitālsabiedrībā SIA Enefit Power & Heat
Valka.
4) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 10.13., 10.14. un
10.15.apakšpunktu, nosakot, ka pašvaldība ir dalībnieks attiecīgi
biedrībā “Valkas sporta internāts”, biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas
savienība”, biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”.
5) Saistošie noteikumi tiek papildināt ar 12.19. un 12.20.apakšpunktu,
nosakot, ka dome ir izveidojusi Reklāmas izvietošanas komisija 4
locekļu sastāvā un Medību koordinācijas komisija 22 locekļu
sastāvā.
6) Saistošo noteikumu 2.nodaļas nosaukums tiek izteikts jaunā
redakcijā “II. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIEKA,
IZPILDDIREKTORA
UN
IZPILDDIREKTORA
VIETNIEKA PILNVARAS”, tādējādi līdzšinējo nosaukumu papildinot
ar izpilddirektora vietnieku.
7) Saistošo noteikumu 21.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, iekļaujot
apakšpunktus, kuros noteiktas izpilddirektora vietnieka pilnvaras.
8) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 92.¹ punktu, nosakot, ka
Izpilddirektora vietnieks, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
vadītāji un darbinieki, kuru pienākumi saistīti ar iedzīvotāju
apkalpošanu, pieņem apmeklētājus pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību darba laikā saskaņā ar pašvaldības iekšējiem
normatīvajiem aktiem.
9) Tiek svītrots 93.punkta otrais teikums, kas noteica, ka Institūciju
vadītāji un domes atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā
ar domes priekšsēdētāja apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas
sarakstu, kurš izliekams uz informācijas stenda un publicējams
domes interneta mājas lapā.
1) Līdz 2020.gadam Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centra darbība neietekmēs pašvaldības budžetu, jo
centra darbības un uzturēšanas izmaksas sedz valsts (Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija). Pēc 2020.gada
pašvaldības finansējuma apjoms centram mēnesī varētu sastādīt
2000 EUR.
2) Grozījumi pārējos saistošo noteikumu punktos pašvaldības budžetu
neietekmē.
Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.
3)

3. Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

13.§
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” iesnieguma izskatīšana
(A.Golubovs)
2017.gada 15.augustā tika saņemta vēstule no SIA “Valkas Namsaimnieks” ar lūgumu iegādāties
nekustamo īpašumu Oškalna ielā 8-4, Valka, Valkas novads, kadastra Nr.9401 900 0704. Valkas novada
dome, pārņemot īpašuma tiesības, var dzēst minētā īpašuma parādsaistības (komunālie pakalpojumi EUR 126,09, nekustamā īpašuma nodoklis - EUR 187,74) un lemt par tālāko īpašuma izmantošanu to
pārdodot vai izīrējot.
Nekustamā īpašuma cena ir EUR 525,00 (pieci simti divdesmit pieci euro 00 centi), kas ir šī īpašuma
otrās nenotikušās izsoles sākumcena saskaņā ar Zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Kaktiņas paziņojumu
Nr.26224/097/2017-NOS no 01.08.2017.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 21.augusta lēmumu
(protokols Nr.10, 13.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noraidīt SIA “Valkas Namsaimnieks” iesniegto piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu Oškalna
ielā 8 dz. 4.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
14.§
Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Bodo (Norvēģija)
(A.Zābers)
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2017.gada 15.augusta
iesniegumu ar lūgumu komandēt uz Bodo pašvaldību Norvēģijā.
2017.gada maija mēnesī tika saņemts apstiprinājums no Bodo pašvaldības un 2017.gada 7.julijā
Valkas novada dome iesniedza pieteikumu Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta
programmas "Nacionālā klimata politika” Divpusējās sadarbības fonda pasākumam “Pieredzes apmaiņas
vizīte Bodo pašvaldībā Norvēģijā par klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju izstrādi un pasākumu
īstenošanu vietējā līmenī”, kas tika apstiprināts Sadarbības komitejā 2017.gada 7.augustā.
Komandējuma mērķis – izveidot ilgtermiņa sadarbību, iegūt un apmainīties ar zināšanām, pieredzi un
labās prakses piemēriem ar programmas donorvalsts pašvaldību par vietējo pielāgošanās klimata
pārmaiņām pasākumu ieviešanu un vietējo pielāgošanās stratēģiju izstrādi. Plānotie pieredzes apmaiņas
vizītes uzdevumi: (1) Iepazīties ar Vietējo pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju; (2) Dalīties ar
pieredzi, zināšanām un labās prakses piemēriem par pielāgošanās klimata pārmaiņām jautājumu un
aktivitāšu apzināšanu, prioritāšu noteikšanu, ieviešanu, veicināšanu un iedzīvotāju iesaisti; (3) Apmeklēt
ieinteresētās puses un diskutēt par augstāk minētajiem jautājumiem; (4) Apspriest iespējamās nākotnes
sadarbības formas un aktivitātes, ietverot kopīgu projektu izstrādi un ieviešanu.
Komandējuma ilgums: 4 dienas, no 2017.gada 19.septembra līdz 2017.gada 22.septembrim.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 21.augusta lēmumu
(protokols Nr.10, 15.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta un 2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistīti izdevumi”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Bodo pašvaldību
Norvēģijā uz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika”
Divpusējās sadarbības fonda pieredzes apmaiņas pasākumu “Pieredzes apmaiņas vizīte Bodo
pašvaldībā Norvēģijā par klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju izstrādi un pasākumu īstenošanu
vietējā līmenī” no 2017.gada 19.septembra līdz 2017.gada 22.septembrim (ieskaitot).
2. Apmaksāt dienas naudu par lēmuma 1.punktā minētajām 4 komandējuma dienām.
3. Komandējuma naudu un citus izdevumus segt no projekta budžeta līdzekļiem.
4. Domes priekšsēdētājam pēc komandējuma iesniegt komandējuma atskaiti Grāmatvedības un finanšu
nodaļai.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
15.§
*** iesnieguma izskatīšana
(A.Zābers)
Dome 2017.gada 17.augustā ir saņēmusi ***, dzīvo “***”, *** pagasts, Valkas novads, iesniegumu ar
lūgumu sniegt finansiālu atbalstu vētras postījumu likvidēšanā.
2017.gada 12.augustā vētra nodarīja samērā lielus postījumus mājās “***”, *** pagastā. Tika nolauzti
pilnībā vai daļēji septiņi koki, no kuriem viens uzkritis garāžai, pilnībā bojājot garāžas jumtu (salauzts un
saplaisājis šiferis), bojātas nesošās konstrukcijas (iegāzta sienas augšējā daļa), daļēji bojāts klēts jumts
(ielauzta spāre un bojāts šīferis).
Valkas novada domes izpilddirektors Ainārs Zābers 2017.gada 18.augustā apsekoja ***pagasta mājas
“***” un secināja, ka mājas īpašniece ir tikusi galā ar saviem spēkiem un vairs nav nepieciešams
pašvaldības atbalsts vētras postījumu likvidēšanā. Pašvaldība šajā gadījumā būtu atbalstījusi ar vētras
postījumu likvidēšanu, bet ne finansiāli, jo to neparedz likumdošana, sakarā ar to, ka tas ir privātais
nekustamais īpašumus. *** 2017.gada 16.maijā ir noslēgusi nekustamā īpašuma apdrošināšanas līgumu,
kurā ir iekļauta arī palīgēka – garāža, kur apdrošināšanas noteikumos ir paredzēta kompensācijas
saņemšana par dabas stihiskiem postījumiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 21.augusta lēmumu
(protokols Nr.10, 16.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,

A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nesniegt finansiālu atbalstu vētras postījumu likvidēšanā *** nekustamā īpašumā “***”, *** pagastā,
Valkas novadā.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
16.§
Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 “Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu
(I.Markova)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 21.augusta lēmumu
(protokols Nr.10, 17.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, S.Pilskalne,
E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti (D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 31.augustā

Nr.14
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 16.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes
2017.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1.
2.

Apstiprināt 2017.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus
(1.pielikums).
Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.14

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.14
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1 „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets””
Paskaidrojošais raksts
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2017.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
1.Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – ieņēmumi palielināti par EUR 222322.- , tajā skaitā :
1.1. pašvaldības saņemtie transferti EUR 209652.-;
1.2. pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi EUR 12670.-.
2.izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 747231.- , tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem palielināti izdevumi par EUR 4655.-:
2.1.1.Valkas novada domei uzturēšanas izdevumiem par EUR 7625.-;
2.1.2.Samazināti izdevumi vēlēšanu komisijai par EUR 2970.-.
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 696793,-, tajā skaitā
2.2.1.Kārķu pagasta autotransportam par EUR 2800.-;
2.2.2.Tūrisma informācijas birojam par EUR 2000.-;
2.2.3.Attīstības un plānošanas nodaļai izdevumi samazināti par EUR 8750.-;
2.2.4.Projekta “ Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve” realizācijai EUR 578246.-;
2.2.5.Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija..” realizācijai EUR 25240.-;
2.2.6.Projekta “Nacionālā klimata politika” realizācijai EUR 10000.-;
2.2.7.Projekta “ Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” realizācijai EUR
45980.-;
2.2.8.Projekta “Pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem” realizācijai EUR 3300.-;
2.2.9.Projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” realizācijai EUR 19237.-;
2.2.10.Projekta “Starppriekšmetu mācību vides izveide Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai
EUR 18740.-.

2.3.Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par EUR 41183.-, tajā
skaitā:
2.3.1.Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļai izdevumi samazināti par EUR 9000.-;
2.3.2.Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai izdevumi palielināti par EUR 4760.-;
2.3.3.Ielu remontdarbiem un teritorijas labiekārtošanai izdevumi palielināti par 45423.-;
2.4.Kultūrai izdevumi palielināti par EUR 4600.- .
2.4.1. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļai palielināti uzturēšanas izdevumi par EUR
4600.3.Finansēšana – palielināta finansēšanas daļa par EUR 524909.- , tajā skaitā :
3.1.apstiprinātie aizņēmumi EUR 766409.- tajā skaitā:
3.1.1Īstermiņa aizņēmums EUR 150000.-;
3.1.2. Projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve” realizācijai EUR 473394.-;
3.1.3. Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija..” realizācijai EUR 15925.-;
3.1.4. Projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” realizācijai EUR 19237.-;
3.1.5. Projekta “Starppriekšmetu mācību vides izveide Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai
EUR 18740.-.
3.2.Plānota aizdevumu atmaksa – EUR 241500.- , tajā skaitā:
3.2.1. Īstermiņa aizdevuma atmaksa EUR 150000.-;
3.2.2.Atmaksāts aizdevums projektam “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto
teritoriju Valkā” EUR 91500.-.
17.§
Par telpu nomas termiņa pagarināšanu
________________________________________
(A.Golubovs)
2017.gada 20.jūlijā ir saņemts Mudītes Teimanes – Kalniņas, dzīvo *** iela *** dz.***, Valkā, LV-4701,
iesniegums ar lūgumu pagarināt telpu nomas līgumu par frizētavas telpām E.Dārziņa ielā 8. Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” ir
uzskaitīti izņēmuma gadījumi, kad nav jārīko nomas izsole, tostarp: ja tiek pagarināti iepriekš noslēgti
nomas līgumi vai nomas objekts tiek izmantos veselības aprūpes funkciju veikšanai.
Esošais līgums par telpu nomu spēkā ir līdz 2017.gada 1.septembrim.
Uz 2017.gada 1.augustu telpu nomniekam nav parādsaistību ar Valkas novada domi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 21.augusta
lēmumu (protokols Nr.6, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta,
Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 87.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nomas objektam – telpām Nr.5, Nr.6 un Nr.7, ar kopējo platību 17,9 m 2 E.Dārziņa ielā 8,
Valkā nomas maksu EUR 1,24 (bez PVN) - par 1m2 un noslēgt vienošanos ar Mudītes TeimanesKalniņas individuālo uzņēmumu par nomas termiņa pagarināšanu uz diviem gadiem.
2. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot vienošanos par nomas termiņa pagarināšanu.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV–4201.
18.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumā
(protokols Nr.2,17.§) un 2016.gada 24.novembra sēdes lēmumā (protokols Nr.14, 14. §)
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Ar Valkas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,17.§) “Par zemes
zem pašvaldības ceļiem atsavināšanas ierosināšanu”, tika nolemts: “Lūgt Zemkopības Ministriju izvērtēt
situāciju un likumdošanā noteiktajā kārtībā nodot bez atlīdzības zemi zem Valkas novada pašvaldībai
piederošiem sekojošiem autoceļiem Valkas novadā:
1. aptuveni 380m garā posmā (skat. Pielikumu 1), no valsts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
94520110167, kuru šķērso pašvaldības autoceļš “Turna-Sedieši”, būve ar kadastra apzīmējumu
94520110187001;

2. aptuveni 25m garā posmā (skat.Pielikumu 2), no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
94660090144, kuru šķērso pašvaldības autoceļš “Naglas-Lāčplēši”, būve ar kadastra apzīmējumu
94660080035001;
3. aptuveni 360m garā posmā (skat.Pielikumu 3), no valsts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
94880030083, kuru šķērso pašvaldības autoceļš “Roņi – Zāģezers”, būve ar kadastra apzīmējumu
94880060127002;
4. aptuveni 590m garā posmā (skat.Pielikumu 4), no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
94960030045, kuras kopējā platība ir 1931.75ha, kas atrodas nekustamā īpašuma “Valsts Meži
Ķīvītes“ ar kadastra numuru 9496 003 0045 sastāvā, kuru šķērso pašvaldības autoceļš “MierkalnsBūdas”, būve ar kadastra apzīmējumu 94960060141001.”
Ar Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra sēdes lēmumā (protokols Nr.14, 14. §) “Par zemes
zem pašvaldības ceļa Kārķu pagastā “Naglas – Bāliņi” atsavināšanas ierosināšanu”, tika nolemts: “Lūgt
Zemkopības Ministriju izvērtēt situāciju un likumdošanā noteiktajā kārtībā nodot bez atlīdzības zemi zem
Valkas novada pašvaldībai piederošā autoceļa Valkas novadā aptuveni 140m garā posmā (skat.
Pielikumu 1), no valsts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 008 0125, kuru šķērso pašvaldības
autoceļš “Naglas-Bāliņi”, būve ar kadastra apzīmējumu 9466 0080039004.”
Šā gada 4.aprīlī Valkas novada dome ar pavadvēstuli Nr.3-9/17/617, nosūtīja sagatavotos
dokumentus un augstāk minētos lēmumus Zemkopības ministrijai.
2017.gada 29.jūnijā ir saņemta Zemkopības ministrijas vēstule 3.4-11e/1745/2017, ar kuru ir sniegta
informācija par zemes vienību daļu atsavināšanu, kas nepieciešamas pašvaldības ceļu uzturēšanai.
Papildus Zemkopības ministrija norāda, ka ir saņemts arī valsts meža zemes pārvaldītāja un
apsaimniekotāja – akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (turpmāk – AS “Latvijas valsts meži”)
19.06.2017. vēstuli Nr.4.1-2_05ea_101_17_315, ar kuru AS “Latvijas valsts meži” informēja Zemkopības
ministriju, ka atbalsta minēto nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošo zemes vienību daļu atsavināšanu
par labu Valkas novada pašvaldībai. Vienlaikus AS “Latvijas valsts meži” vēstulē norāda, ka piekrīt
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 008 0125 daļas aptuveni 0,056 ha platībā atsavināšanai,
kā arī norāda, ka pašvaldības autoceļš “Ceļš Mierkalni-Būdas” (kadastra apzīmējums 9496 006 0141
001) šķērso divas AS “Latvijas valsts meži” pārvaldīšanā esošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 9496 003 0045 un 9496 005 0051. AS “Latvijas valsts meži” ir izvērtējusi abu minēto
posmu nepieciešamību valsts meža īpašuma apsaimniekošanas nodrošināšanai un informēja
Zemkopības ministriju, ka neiebilst zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 003 0045 daļas
aptuveni 0,4596 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 005 0051 daļas aptuveni
0,5228 ha platībā (ietilpst nekustamajā īpašumā “Valsts mežs Ķīvītes”, kadastra Nr. 9496 003 0045,
Zvārtavas pagasts, Valkas novads) atsavināšanai par labu Valkas novada pašvaldības autonomās
funkcijas nodrošināšanai – ceļu uzturēšanai.
Lai turpinātu valsts meža zemes atsavināšanas procesu, lūgums Valkas novada pašvaldībai precizēt
nepieciešamo atsavināmās teritorijas platību no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94660080125”,
kadastra Nr. 9466 008 0125, Kārķu pagasts, Valkas novads un nekustamā īpašuma “Valsts mežs
Ķīvītes”, kadastra Nr. 9496 003 0045, Zvārtavas pagasts, Valkas novads.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 21.augusta
lēmumu (protokols Nr.6, 2.§) un vadoties no Zemes pārvaldības likuma 8.panta, Meža likuma 44.panta
4.daļas, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 1.daļas, Ministru kabineta
2006.gada 19.septembra noteikumu Nr.776 ”Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība”; likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. un 10.punkta un 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe,
A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Valkas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,17.§)
“Par zemes zem pašvaldības ceļiem atsavināšanas ierosināšanu” 1.punktā, grozot 1.4.apakšpunktu,
un izsakot to sekojošā redakcijā:
“1.4. zemes vienības daļu ar platību 0.4596ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies dabā uzmērot (skat.
Pielikumu 4), no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94960030045, kuras kopējā platība ir
1931.75ha, kas atrodas nekustamā īpašuma “Valsts Meži Ķīvītes“ ar kadastra numuru 9496 003 0045
sastāvā, kuru šķērso pašvaldības autoceļš “Mierkalns-Būdas”, būve ar kadastra apzīmējumu
94960060141001”.
2. Veikt grozījumus Valkas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,17.§)
“Par zemes zem pašvaldības ceļiem atsavināšanas ierosināšanu” 1.punktā, to papildinot ar
1.5.apakšpunktu, sekojošā redakcijā:
“1.5. zemes vienības daļu ar platību 0.5228ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies dabā uzmērot
(skat.Pielikumu 5), no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 005 0051, kuras kopējā platība ir
31.7ha, kas atrodas nekustamā īpašuma “Valsts Meži Ķīvītes“ ar kadastra numuru 9496 003 0045
sastāvā, kuru šķērso pašvaldības autoceļš “Mierkalns-Būdas”, būve ar kadastra apzīmējumu
94960060141001”.

3. Veikt grozījumus Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra sēdes lēmumā (protokols Nr.14,
14.§) “Par zemes zem pašvaldības ceļa Kārķu pagastā “Naglas – Bāliņi” atsavināšanas ierosināšanu”
1.punktā izsakot to sekojošā redakcijā:
“1. Lūgt Zemkopības Ministriju izvērtēt situāciju un likumdošanā noteiktajā kārtībā nodot bez atlīdzības
zemi zem Valkas novada pašvaldībai piederošā autoceļa Valkas novadā ar platību 0.056ha vairāk vai
mazāk cik izrādīsies dabā uzmērot (skat. Pielikumu 1), no valsts zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9466 008 0125, kuru šķērso pašvaldības autoceļš “Naglas-Bāliņi”, būve ar kadastra
apzīmējumu 9466 0080039004.”
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
19.§
Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā atkārtotu telpu nomas tiesību izsoli
____________________________________________________________________
(L.Engere)
2017.gada 10.februārī notika telpu grupas - tirdzniecības zāle, kabinets un tualete Valkā, Rīgas ielā
22, (pirmajā stāvā, telpu grupa Nr.001, 92,3 m 2 platībā) nomas tiesību izsole. Nomas tiesības uz šo
objektu ieguva SIA “Ardeks”, reģistrācijas Nr.48503005502, izsoles rezultāti apstiprināti ar Valkas novada
domes 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,12.§).
Nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, telpu nomas tiesību Izsoles noteikumu (apstiprināti ar 2017.gada
26.janvāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 24.§)), 30.punktā ir noteikts, ka
iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas
maksu. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanas
paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā
termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms,
ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.
Līdz pat šī lēmuma pieņemšanas dienai SIA “Ardeks” nav atsaucies SIA “Valkas Namsaimnieks” un
Valkas novada domes vairākkārtējiem aicinājumiem par telpu nomas līguma noslēgšanu, līdz ar to ir
uzskatāms, ka SIA “Ardeks” ir atteicies no nomas līguma slēgšanas un ir iespējama jauna nomas tiesību
izsole.
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
regulē rakstiskas nomas tiesību izsoles kartību.
Nomas objekta nosacītā nomas maksa mēnesī ir EUR 1.70 par 1 m 2 bez PVN (PVN tiek aprēķināts
atbilstoši normatīvajiem aktiem).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 21.augusta
lēmumu (protokols Nr.6, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkta,
21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu
Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.1.nodaļas noteikumiem, “Nekustamā īpašuma
Rīgas ielā 22, telpu nomas tiesību Izsoles noteikumi” (apstiprināti ar 2017.gada 26.janvāra Valkas
novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 24.§)), 30.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt faktu, ka nomas tiesību pretendents SIA “Ardeks”, reģistrācijas Nr.48503005502, ir atteicies
no nomas līguma slēgšanas par telpu nomu – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete Valkā, Rīgas ielā
22, (pirmajā stāvā, telpas grupas Nr.001, 92,3 m 2 platībā), kadastra apzīmējums 9401 001 0503 001.
2. Apstiprināt nomas objektam – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā
stāvā, telpu grupa Nr.001, 92,3 m 2 platībā) nosacīto nomas maksu mēnesī par 1 m 2 EUR 1.70 bez
PVN.
3. Uzdot Valkas novada Pašvaldību īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai rīkot atkārtotu
atklātu, rakstisku nomas objekta nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar izsoles
noteikumiem (pielikumā).
4. Noteikt izsoles laiku – 2017.gada 27. septembrī plkst.11:00.
5. Publicēt sludinājumu par izsoli pašvaldības mājaslapā www.valka.lv un izvietot publiski pieejamā vietā
Valkas novada domes ēkā, Valkā, Beverīnas ielā 3.
6. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 19.§)
Nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā, telpu nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
I Vispārīgie noteikumi
1. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.
2. Izsoles organizētājs – Valkas novada domes Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas
komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija), Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
3. Izsoles mērķis – noteikt Valkas novada domes (turpmāk testā - iznomātājs) īpašumā esošo telpu
Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpas grupas Nr.001, 92,3 m 2 platībā), kadastra numurs 9401
001 0503 001, izdevīgāko nomas piedāvājumu.
II Izsoles objekta raksturojums
4. Izsoles objekts ir nedzīvojamas iekštelpas – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete Valkā, Rīgas ielā
22, (pirmajā stāvā, telpas grupas Nr.001, 92,3 m 2 platībā), kadastra apzīmējums 9401 001 0503 001
(turpmāk tekstā - nomas objekts).
5. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure,
koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.
6. Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo
Meļķi, tālr.64781272; mob.tālr.: +37126465346.
III Izsoles noteikumi un nosacītā cena
7. Nomas objekta nosacītā cena: nosacītā nomas maksa mēnesī par 1 m 2 - EUR 1.70. Nomas
maksa noteikta bez PVN (PVN tiek aprēķināts atbilstoši normatīvajiem aktiem).
8. Pieteikumu atvēršana notiks 2017.gada 27.septembrī plkst.11:00, Valkas novada domes telpās,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, pirmajā stāvā – apspriežu telpā.
9. Tiek rīkota nomas objekta otrā izsole - atklāta, rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
10. Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos
noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
11. Minētajās telpās nedrīkst nodarboties ar šādu komercdarbību:
11.1. jebkādu lietotu preču tirdzniecību un uzglabāšanu;
11.2. rūpnieciski ražotu alkoholisku produktu tirdzniecību un uzglabāšanu;
11.3. svaigas gaļas un zivju produktu tirdzniecību un uzglabāšanu.
12. Piedaloties izsolē, izsoles dalībnieks iesniedz šajos noteikumos paredzēto pieteikumu, kurā
piedāvātais nomas maksas apmērs (mēnesī) nav zemāks par nomas objekta nosacīto cenu.
Pieteikumam jābūt parakstītam.
IV Izsoles dalībnieki un tās norise
13. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, nomas tiesību pretendentam līdz 2017.gada 27.septembra
plkst.10:00 jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē Valkas novada domē Beverīnas ielā 3,
Valkā vai jāatsūta pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads,
LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz šajā punktā norādītajam termiņam.
Pieteikumā norāda:
13.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska
persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
13.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
13.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
13.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra apzīmējumu un platību;
13.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā saskaņā
13.6. piedāvāto nomas maksas apmēru.
14. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas un, ja tiek atklāts, ka
izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no dalībnieku saraksta un nepieļauj dalību
izsolē. Atkārtotas izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.
15. Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.
16. Nomas tiesību pretendents pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums
tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra
numuru un nomas tiesību pretendentu.

17. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un
laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.
18. Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā par
nomas tiesību izsoli norādītajā termiņā.
19. Pieteikumu atvēršanu publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā datumā, laikā un vietā rīko
izsoles komisija.
20. Izsoles komisija publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu atvēršanas datumā, laikā
un vietā klātesošajiem paziņo, ka sākusies izsole un pieteikumu pieņemšana ir pabeigta.
21. Pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā.
22. Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 13.punktā minētā informācija vai nomas pieteikumā
piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksas
apmēru, izsoles komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības
rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskata.
23. Izsoles komisijas loceklis pēc pieteikumu atvēršanas nosauc nomas tiesību pretendentu, pieteikuma
iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru
un parakstās uz pieteikuma (parakstās arī pārējie komisijas locekļi). Nomas pieteikumu atvēršanu
protokolē. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.
24. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem iznomāšanas
nosacījumiem, pēc pieteikumu atvēršanas paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskas izsoles
rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas paziņo, ka
rakstiskā izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nomas maksu un nomas tiesību pretendentu,
kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanu
protokolē.
25. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu
augstāko nomas maksu, izsoles komisija veic vienu no šādām darbībām:
25.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no nomas tiesību pretendentiem vai to
pārstāvjiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās pieteikumu
atvēršanā, un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu;
25.2. rakstiski lūdz nomas tiesību pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu,
izteikt rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot piedāvājumu
iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.
26. Ja neviens no nomas tiesību pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu,
neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu,
iznomātājs pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā minētajiem pretendentiem slēgt nomas
līgumu atbilstoši to nosolītajai nomas maksai.
27. Iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu
paziņošanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā
internetā.
28. Ja publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas
tiesību pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt nosacīto nomas maksu un rīkot
atkārtotu izsoli.
V Nomas līguma noslēgšana un tā nosacījumi
29. Par izsoles uzvarētāju kļūst nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu.
30. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko
nomas maksu. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles
rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas
līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz
attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir
atteicies.
31. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu,
iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš piedāvāja
nākamo augstāko nomas maksu. Iznomātājs divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma
nosūtīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā
internetā.
32. Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo noteikumu
31.punktā minēto piedāvājumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas tiesību
pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, septiņu
darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Iznomātājs ne
vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina minētās
informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
33. Gadījumā, ja arī nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu,
neizmanto tiesības noslēgt nomas līgumu, izsole atzīstama par nenotikušu.
34. Nomas līgumu iznomātāja vārdā kā ēkas apsaimniekotājs ir tiesīga slēgt SIA “Valkas Namsaimnieks”.
35. Nomas objekts tiek iznomāts uz 10 gadiem.

36. Gadījumā, ja nomnieks plāno nomas objektā veikt kapitālos ieguldījumus, pirms darbu veikšanas
visas darbības un plānotie izdevumi saskaņojami Valkas novada domē, izskatot to Saimniecisko lietu
komitejā.
37. Veicot kapitālieguldījumus nomas objektā, nomniekam ir iespējams saņemt nomas maksas atlaidi
līdz 50% no nomas maksas summas, atkarībā no veiktajiem kapitālieguldījumiem. Pēc darbu
veikšanas kopējais ieguldījumu apmērs un nomas maksas atlaide ir apstiprināma ar Valkas novada
domes sēdes lēmumu, ja iepriekš ticis izpildīts šo noteikumu 36.punkts.
38. Nomas maksas atlaide neattiecas uz komunālo pakalpojumu maksu.
39. Par komunālajiem pakalpojumiem, ēkas apsaimniekošanas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem
nomnieks slēdz līgumus ar Valkas novada domi, SIA “Valkas Namsaimnieks” un citiem pakalpojumu
sniedzējiem.
40. Nomniekam atsevišķi jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši maksājuma paziņojumam.
VI Noslēguma jautājums
41. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
20.§
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai “Alla-Rutkuļi 16”,
ar kadastra apzīmējumu 94010080381, publiskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkā
____________________________________________________________________
(I.Siliņš)
2017.gada 27.jūlijā saņemts ***, dzīvo *** ielā *** dz.***, *** 50409, Igaunijas Republika, iesniegums ar
vēlmi izveidot tirdzniecības-loģistikas centru nekustamajā īpašumā “Alla-Rutkuļi 16”, ar kadastra
apzīmējumu 94010080381.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Valkas
novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, zemes gabals ir izmantojams kā lauksaimniecības teritorija
un meža teritorija.
Lauksaimniecības teritorijā kā papildizmantošanas veids ir norādīta arī publiskā apbūve, kas ļauj būvēt
arī tirdzniecības objektus.
Taču, tā kā tirdzniecības objekts un tā aizņemtā teritorija būs liela un aizņems praktiski visu
lauksaimniecības teritoriju, tad ir jāmaina funkcionālai zonējums no Lauksaimniecības teritorijas uz
Publiskās apbūves teritoriju.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otro daļu, ar lokālplānojumu var
detalizēt teritorijas plānojumu, kā arī grozīt teritorijas plānojumu, ciktāl tas nav pretrunā novada
Ilgtspējīgās attīstības stratēģijai. Saskaņā ar Valkas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas Telpiskās
attīstības perspektīvu, minētajā teritorijā perspektīvā ir pierobežas tūrisma attīstības zona. Līdz ar to
tirdzniecības un pakalpojumu objekta izveide šajā vietā atbilst Valkas novada ilgtspējīgajai stratēģijai.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, pašvaldības dome pieņem
lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 21.augusta
lēmumu (protokols Nr.6, 4.§) un vadoties no likuma 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punkta un likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta un 10.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94010080381, ar platību 6,5
ha, Valkā, Valkas novadā.
2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu (1.pielikums).
3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Valkas novada domes teritorijas plānotāju Ingaru
Siliņu.
4. Noslēgt ar lokālplānojuma izstrādātāju līgumu par lokālplānojuma izstrādi (2.pielikums).
5. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.valka.lv, informatīvajā izdevumā
“Valkas Novada Vēstis”.
6. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
7. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

1.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.12,20.§)
Darba uzdevums lokālpānojuma izstrādei
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94010080381, Valkā, Valkas novadā
1. Lokālplānojuma teritorija: Valka. Kopējā teritorija 6,46 ha (kad.apz.94010080381).
2. Lokālplānojuma izstrādes mērķis
Mainīt Valkas novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no Lauksaimniecības
teritorijas, Meža teritorijas uz Publiskās apbūves teritoriju, kas būs par pamatu teritorijas attīstībai
un būvprojektēšanai. Noteikt un precizēt transporta infrastruktūru un inženiertīklus.
3. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums
2017.gada 27.jūlijā saņemts *** iesniegums ar lūgumu atļaut izveidot loģistikas-tirdzniecības
centru zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94010080381.
Lokālplānojuma teritorijā plānots noteikt Publiskās apbūves teritoriju, kas ļaus daudzpusīgāk un
racionālāk izmantot minēto teritoriju pilsētā, ņemot vērā novietojumu, esošo apbūvi, publiskās
infrastruktūras nodrošinājumu apkaimes kontekstā.
Valkas novada ilgstspējīgas attīstības stratēģijā 2013-2037.gadam Valka noteikta kā novada
urbānā telpa, kā reģionālās nozīmes attīstības centrs, kurā ir resursu (tajā skaitā cilvēkresursu),
sociālo un ekonomisko aktivitāšu koncentrācija un kas veicina apkārtējās teritorijas attīstību.
Ar lokālplānojumu tiks detalizēti teritorijas izmantošanas veidi, to aprobežojumi, kā arī sniegti
transporta infrastruktūras komplekss risinājums un noteikts citu komunikāciju izvietojums.
4. Lokālplānojums izstrādājams saskaņā ar sekojošiem Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem un plānošanas dokumentiem
4.1. Teritorijas attīstības plānošanas likums;
4.2. 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”;
4.3. 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi”;
4.4. 23.03.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums”;
4.5. 08.07.2014 Ministru kabineta noteikumi Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmas noteikumi”;
4.6. Aizsargjoslu likums;
4.7. Citi ar teritorijas plānošanu saistītie normatīvie akti;
4.8. Valkas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2013-2037.gadam;
4.9. Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.21 “Valkas novada
teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”.
5. Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi
5.1. Veikt spēkā esošā Valkas novada teritorijas plānojuma analīzi lokālplānojuma teritorijai;
5.2. Pamatot teritorijas plānojuma detalizācijas nepieciešamību un risinājumus;
5.3. Precizēt teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma robežas atbilstoši
būvprojektēšanā izmantojama mēroga noteiktībai un ievērojot zonējumu nosakošu objektu
uzmērījumu (M1:500 vai 1:1000), paredzot funkcionālā zonējuma kartes izdruku M 1:2000;
5.4. Funkcionālo zonu attēlojumam piemērot 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr.240
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktos
funkcionālo zonu apzīmējumus;
5.5. Atbilstoši mēroga noteiktībai precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem noteiktas
aizsargjoslas;
5.6. Nepieciešamības gadījumā apbūves noteikumos precizēt funkcionālo zonu galvenos
izmantošanas veidus un atļautās papildizmantošanas veidus, apbūves parametrus;
5.7. Lokālplānojuma sastāvā iekļaut perspektīvās transporta plūsmas analīzi un shēmu
piekļūšanai lokālplānojuma teritorijai, kā arī norādīt teritorijas galvenās iebrauktuves un
servitūtceļu trases;
5.8. Noteikt lokālplānojuma teritorijai inženierkomunikāciju (ūdensapgāde, notekūdeņi,
elektroapgāde u.c.) plānoto izvietojumu, izstrādāt inženierkomunikāciju pievadu shēmu;

5.9. Ja lokālplānojuma risinājumi skar ārpus lokālplānojuma teritorijas esošas zemes vienības,
kuras nav publiskās ielas, ceļš vai pašvaldības īpašums, lokālplānojuma redakcijai pievienot
rakstisku saskaņojumu ar šo zemes vienību īpašniekiem.
6. Izstrādes prasības
6.1. Lokālplānojums izstrādājams Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
6.2. Sagatavojams Paskaidrojuma raksts, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
Grafiskā daļa;
6.3. Grafisko daļu noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās
prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes
mēroga noteiktību, izdrukas mērogu (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos
apzīmējumus ar skaidrojumiem, grafiskās daļas izstrādātāju;
6.4. Grafisko daļu sagatavo vektordatu datņu formātā (dgn.);
6.5. Lokālplānojuma grafisko daļu pašvaldības tīmekļa vietnē ievieto portatīvā dokumenta (PDF)
formātā.
7. Lokālplānojuma izstrādes izejas materiāli
7.1. Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2037.gadam;
7.2. Valkas novada teritorijas plānojums;
7.3. Valkas pilsētas topogrāfiskā karte LKS 92 koordinātu sistēmā;
7.4. Augstas detalizācijas topogrāfiskais plāns LKS 92 koordinātu sistēmā ar mēroga noteiktību
1:500 vai 1:1000;
7.5. Zemes vienības robežplāns;
7.6. Zemesgrāmata.
8. Institūcijas no kurām pieprasa informāciju un/vai nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un
atzinumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju
8.1. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde;
8.2. Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecība;
8.3. AS “Sadales tīkls”;
8.4. SIA “Lattelecom”;
8.5. Ja nepieciešams, citas institūcijas.
9. Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana
9.1. Informāciju par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un tā darba uzdevumu, izstrādātās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai ievietot Valkas novada domes mājaslapā
internetā www.valka.lv, publicēt informatīvajā izdevumā “Valkas Novada Vēstis”, laikrakstā
“Ziemeļlatvija” un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā;
9.2. Lokālplānojuma pirmās redakcijas publisko apspriešanu noteikt četras nedēļas, materiālus
ievietojot Valkas novada domes mājaslapā internetā www.valka.lv, Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā, izvietojot pašvaldības telpās Attīstības un plānošanas
nodaļā Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā;
9.3. Publiskās apspriešanas laikā organizēt vismaz vienu publiskās apspriešanas pasākumu
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā;
9.4. Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti
publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Par sanāksmes
laiku paziņojot ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma, ievietojot
informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības mājaslapā
internetā;
9.5. Lokālplānojumu apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Tie stājas spēkā
nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs nav noteicis dienu, kad var uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu īstenošanu.

Pielikums Darba uzdevumam
Lokālplānojuma teritorijas shēma

2.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.12,20.§)
Līgums Nr. _______
par lokālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu
Valkā,
2017.gada__________________
Valkas novada dome, reģ. Nr. 90009114839, kuru, saskaņā ar Valkas novada pašvaldības nolikumu, pārstāv domes
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un
***, dzimis ***, dzīvojošs ***, ***, Igaunijā, turpmāk saukts - Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs, no otras puses,
turpmāk tekstā sauktas par “Pusēm” abas kopā vai par “Pusi” katrs atsevišķi,
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628)
un Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu „ Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes
vienībai “Alla-Rutkuļi 16”, ar kadastra apzīmējumu 94010080381, publiskās apbūves teritorijas izveidošanai
Valkā” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz savā starpā šādu līgumu ar pielikumiem (turpmāk tekstā
– Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Puses noslēdz Līgumu par Lokāplānojuma izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0381,
Valka, Valkas novads (turpmāk – Lokālplānojums), un Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs kopā ar
Lokālplānojuma izstrādātāju apņemas izstrādāt un iesniegt Domē Lokālplānojuma projektu saskaņā ar
Lēmumu.
1.2. Lokālplānojuma izstrādi 100 % (viens simts procentu) apmērā finansē Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs,
kas ar Lokālplānojuma izstrādātāju slēdz atsevišķu vienošanos par Lokālplānojuma izstrādes apmaksas
kārtību.
1.3. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs ir Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas
plānotājs Ingars Siliņš.
2. Piekļuves tiesības sistēmai: Lokālplānojuma materiālus un nepieciešamos paziņojumus Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) ievieto, kā arī saņem nepieciešamo informāciju no tās, Valkas novada
domes teritorijas plānotājs Ingars Siliņš.
3. Lokālplānojuma izstrādes termiņš: No 2017.gada 31.augusta līdz 2018.gada 31.augustam.
4. Pašvaldības izdevumu lokālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība
4.1. Papildus līguma 1.2.apakšpunktā noteiktajam Lokālplānojuma
izstrādes ierosinātājs apņemas segt ar
lokālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu saistītos izdevumus, kas norādīti šī līguma 5.punktā.
4.2. Līguma 4.1. punktu izpildei, ***, kā Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs pilnvaro Lokālplānojuma izstrādes
vadītāju Ingaru Siliņu veikt nepieciešamo sludinājumu publicēšanu laikrakstos ”Ziemeļlatvija” un ”Latvijas
Vēstnesis”, rēķinu izrakstot uz Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja vārdu.
5. Lokālplānojuma izstrādē veicamās darbības:
5.1. Paziņojuma par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nosūtīšana darba uzdevumā minētajām institūcijām,
ievietošana TAPIS, publicēšana laikrakstā “Ziemeļlatvija”, informatīvajā izdevumā “Valkas Novada Vēstis”,
Valkas novada domes mājaslapā internetā www.valka.lv ;
5.2. Nosacījumu un informācijas pieprasīšana un saņemšana no darba uzdevumā minētajām institūcijām, kā arī no
Vides pārraudzības valsts biroja;
5.3. Lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata projekta (ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņemis lēmums par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam) sagatavošana;
5.4. Ziņojuma par lokālplānojuma izstrādi, lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata projekta (ja pieņemts lēmums
par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam)
iesniegšana
izskatīšanai Valkas novada domē;
5.5. Lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata (ja pieņemts lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras piemērošanu lokālplānojumam) nodošana publiskajai apspriešanai, atzinumu saņemšanai no
institūcijām. Lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata (ja pieņemts lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam) ievietošana TAPIS, Valkas novada domes mājaslapā
internetā www.valka.lv , paziņojumu par publisko apspriešanu publicēšana laikrakstā “Ziemeļlatvija”,
informatīvajā izdevumā “Valkas Novada Vēstis”;
5.6. Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes
organizēšana. Paziņojumu par sanāksmi publicēšana TAPIS, Valkas novada domes mājaslapā internetā
www.valka.lv , laikrakstā “Ziemeļlatvija”;
5.7. Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokola,
lokālplānojuma redakcijas iesniegšana izskatīšanai Valkas novada domei, lēmuma pieņemšanai par
lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu;
5.8. Paziņojuma par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu publicēšana TAPIS, oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības mājas lapā internetā www.valka.lv
6. Pušu saistības un atbildība
6.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas
saistītas ar Līguma izpildi.
6.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

6.2.1.

6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.

organizēt Lokālplānojuma izstrādi atbilstoši 2014.gada 14.oktobra MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attšitības plānošanas dokumentiem” un Lēmuma 1.pielikuma prasībām,
sniegt Lokālplānojuma izstrādātājam visu Līguma izpildei nepieciešamo informāciju;
organizēt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja ir saņemts Vides pārraudzības
valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu;
veikt maksājumus , kas saistīti ar nepieciešamo paziņojumu publicēšanu laikrakstos, rēķinos
noteiktajā apmērā un kārtībā;
veikt maksājumus Lokālplānojuma izstrādātājam atbilstoši savstarpējās vienošanās noteiktajai
kārtībai;
nodrošināt Valkas novada domi ar lokālplānojuma materiāliem, to iesniegšanai Valkas novada domes
komitejās un sēdēs pēc Lokālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma;
sagatavot lokālplānojuma materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai;
nodrošināt Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju pārstāvja dalību Lokālplānojuma publiskās
apspriešanas sanāksmē.

6.3. Valkas novada dome nodrošina:
6.3.1. Lokālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
6.3.2. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Valkas novada domes komitejās un sēdēs;
6.3.3. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā
laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Lokālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;
6.3.4. Lokālplānojuma izstrādei nepieciešamo nosacījumu, informācijas un atzinumu pieprasīšanu no Darba
uzdevumā minētajām institūcijām;
6.4. Lokālplānojuma izstrādātājam ir pienākums:
6.4.1. veikt kvalitatīvu Lokālplānojuma izstrādi, atbilstoši MK noteikumu Nr.628 prasībām;
6.4.2. sadarboties ar Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājiem, pieprasot un nododot Līguma izpildei nepieciešamo
informāciju;
6.4.3. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādātāja pārstāvja dalību Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē
un MK noteikumu Nr.628 86.punktā minētajā sanāksmē;
6.4.4. apkopot institūciju nosacījumus un atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus
un sniegt priekšlikumus par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu.
6.4.5. Iesniegt sagatavoto lokālplānojuma redakciju un Vides pārskata projektu (ja pieņemts lēmums par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam) Valkas novada domei.
Grafiskā daļa jāiesniedz izdrukas formā, elektroniskā vektordatu datņu formātā (DGN) un portatīvā
dokumenta (PDF) formātā. Paskaidrojuma raksts, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Vides
pārskats iesniedzami izdrukātā veidā un elektroniskā formātā (Word dokuments);
6.4.6. Veikt nepieciešamos labojumus un papildinājumus lokālplānojuma redakcijā un vides pārskata projektā,
saskaņā ar saņemtajiem atzinumiem un priekšlikumiem, par kuriem atzinumu un priekšlikumu izskatīšanas
sanāksmes protokolā ietverta atzīme par vērā ņemšanu.
6.5. Valkas novada dome nodod Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas:
6.5.1. saņemtos nosacījumus, informāciju un atzinumus;
6.5.2. sanāksmes protokolus.
6.6. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs sagatavoto lokālplānojuma projektu, apkopojumu par saņemtajiem
institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz Lokālplānojuma izstrādes vadītājam 6
(sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
6.7. Pēc Lokālplānojuma projekta izskatīšanas Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Valkas
novada domē, pievienojot ziņojumu par tā izstrādi. Valkas novada dome attiecīgajā sēdē izskata
Lokālplānojuma projektu un pieņem lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai.
6.8. Lokālplānojuma izstrādātājs piedalās, pēc publiskās apspriešanas beigām, izstrādes vadītāja organizētajā
sanāksmē, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.
Lokālplānojuma izstrādātājs sagatavo sanāksmes protokolā ietveramo ziņojumu par priekšlikuma ņemšanu
vērā vai noraidīšanu. Ja priekšlikums tiek noraidīts, norāda pamatojumu, kā arī atspoguļo izstrādātāja viedokli.
6.9. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs 3 (trīs) mēnešu laikā pēc publiskās apspriešanas sanāksmes izstrādāto
Lokālplānojuma redakciju kopā ar pārskatu par Lokālplānojuma izstrādi iesniedz Lokālplānojuma izstrādes
vadītājam.
6.10. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai Valkas novada domē MK noteikumu Nr.628 87.punktā
noteiktos dokumentus, un Dome, 4 (četru) nedēļu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas, pieņem vienu no
lēmumiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 88.punktu.
6.11. Ja Lokālplānojuma izstrādes vadītājs konstatē nepilnības saņemtajā Lokālplānojuma redakcijā, tā netiek
virzīta izskatīšanai Valkas novada domē, bet atgriezta Lokālplānojuma izstrādātājam trūkumu novēršanai,
rakstveidā informējot par nepieciešamajiem labojumiem.
6.12. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara.
Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no
nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo pārējām Pusēm par šādu apstākļu rašanos vai
izbeigšanos.
6.13. Pušu pārstāvji darba jautājumu operatīvai risināšanai:
6.13.1. izstrādes vadītājs Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs Ingars Siliņš,
telefons 26526090, e-pasts: ingars.silins@valka.lv
6.13.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – ***, tālrunis ***;
6.13.3. Lokālplānojuma izstrādātājs – ____________________________.

7. Citi noteikumi
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.
4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to
iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.
4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot
rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.
4.4. Strīdi starp Pusēm par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu
savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.5. Līgums sagatavots un parakstīts 4 (četros) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar vienādu juridisku spēku,
katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
5. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs
Valkas novada dome
AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV16UNLA0050014383134
Priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis

Lokālplānojuma ierosinātājs
***

***

21.§
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai “Viesturi”, ar kadastra apzīmējumu
94880050069, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā
____________________________________________________________________
(I.Siliņš)
A.Sjademe lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
2017.gada 27.jūlijā saņemts Aivara Sjademes iesniegums ar lūgumu atļaut transformēt meža zemi uz
zemi derīgo izrakteņu ieguvei zemes vienībai “Viesturi”, ar kadastra apzīmējumu 94880050069.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Valkas
novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, zemes gabals ir izmantojams kā lauksaimniecības teritorija
un meža teritorija.
Lauksaimniecības un meža teritorijās kā papildizmantošanas veids ir norādīta arī derīgo izrakteņu
ieguve, bet, ja ieguves karjera platība pārsniedz 2 ha, tad ir jāizstrādā lokālplānojums, paredzot
funkcionālā zonējuma maiņu.
Tā kā smilts ieguve ir plānota 5 ha platībā, tad ir jāmaina funkcionālai zonējums no Meža teritorijas un
Lauksaimniecības teritorijas uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju, saskaņā ar Valkas novada teritorijas
plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 866.12. un 897.6.punktiem.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otro daļu, ar lokālplānojumu var
detalizēt un grozīt teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, pašvaldības dome pieņem
lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 21.augusta
lēmumu (protokols Nr.6, 5.§) un vadoties no 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punkta un likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta un 10.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai “Viesturi” ar kadastra apzīmējumu 94880050069,
Valkas pagastā, Valkas novadā.
2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu (1.pielikums).
3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Valkas novada domes teritorijas plānotāju Ingaru
Siliņu.
4. Noslēgt ar lokālplānojuma ierosinātāju līgumu par lokālplānojuma izstrādi (2.pielikums).
5. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.valka.lv, informatīvajā izdevumā
“Valkas Novada Vēstis”.
6. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
7. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

1.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.12, 21.§)
Darba uzdevums lokālpānojuma izstrādei
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94880050069, Valkā, Valkas novadā

1.

Lokālplānojuma teritorija: Valkas pagasts. Kopējā teritorija 5 ha (kad.apz.94880050069).

2.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis
Mainīt Valkas novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no Lauksaimniecības teritorijas,
Meža teritorijas uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju.
Lokālplānojuma izstrādes pamatojums
2017.gada 27.jūlijā saņemts Aivara Sjademes iesniegums ar lūgumu atļaut transformēt meža teritoriju 5 ha
platībā uz derīgo izrakteņu ieguves teritoriju zemes vienībā “Viesturi”, ar kadastra apzīmējumu
94880050069.
Lokālplānojuma teritorijā plānots noteikt Rūpnieciskās apbūves teritoriju, saskaņā ar Valkas novada
teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu. 866.12. un 897.6.punktiem.
Ar lokālplānojumu tiks detalizēti teritorijas izmantošanas veidi, to aprobežojumi, kā arī sniegti transporta
infrastruktūras komplekss risinājums.
Lokālplānojums izstrādājams saskaņā ar sekojošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un
plānošanas dokumentiem
4.1. Teritorijas attīstības plānošanas likums;
4.2. 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”;
4.3. 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi”;
4.4. 23.03.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums”;
4.5. 08.07.2014 Ministru kabineta noteikumi Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas
noteikumi”;
4.6. Aizsargjoslu likums;
4.7. Citi ar teritorijas plānošanu saistītie normatīvie akti;
4.8. Valkas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2013-2037.gadam;
4.9. Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.21 “Valkas novada teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi
5.1. Veikt spēkā esošā Valkas novada teritorijas plānojuma analīzi lokālplānojuma teritorijai;
5.2. Pamatot teritorijas plānojuma detalizācijas nepieciešamību un risinājumus;
5.3. Precizēt teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma robežas atbilstoši projektēšanā
izmantojama mēroga noteiktībai un ievērojot zonējumu nosakošu objektu uzmērījumu (M1:500 vai
1:1000), paredzot funkcionālā zonējuma kartes izdruku M 1:2000;
5.4. Funkcionālo zonu attēlojumam piemērot 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr.240 “Vispārīgie
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktos funkcionālo zonu apzīmējumus;
5.5. Atbilstoši mēroga noteiktībai precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem noteiktas
aizsargjoslas;
5.6. Nepieciešamības gadījumā apbūves noteikumos precizēt funkcionālo zonu galvenos izmantošanas
veidus un atļautās papildizmantošanas veidus;
5.7. Lokālplānojuma sastāvā iekļaut perspektīvās transporta plūsmas analīzi un shēmu piekļūšanai
lokālplānojuma teritorijai, kā arī norādīt teritorijas galvenās iebrauktuves;
5.8. Ja lokālplānojuma risinājumi skar ārpus lokālplānojuma teritorijas esošas zemes vienības, kuras nav
publiskās ielas, ceļš vai pašvaldības īpašums, lokālplānojuma redakcijai pievienot rakstisku
saskaņojumu ar šo zemes vienību īpašniekiem.
Izstrādes prasības
6.1. Lokālplānojums izstrādājams Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

3.

4.

5.

6.

7.

6.2. Sagatavojams Paskaidrojuma raksts, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Grafiskā daļa;
6.3. Grafisko daļu noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības,
norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga noteiktību,
izdrukas mērogu (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem,
grafiskās daļas izstrādātāju;
6.4. Grafisko daļu sagatavo vektordatu datņu formātā (dgn.);
6.5. Lokālplānojuma grafisko daļu pašvaldības tīmekļa vietnē ievieto portatīvā dokumenta (PDF) formātā.
Lokālplānojuma izstrādes izejas materiāli
7.1. Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2037.gadam;
7.2. Valkas novada teritorijas plānojums;
7.3. Valkas novada topogrāfiskā karte LKS 92 koordinātu sistēmā;
7.4. Zemes vienības robežplāns;

7.5. Zemesgrāmata.
8.

9.

Institūcijas no kurām pieprasa informāciju un/vai nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un
atzinumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju
8.1. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde;
8.2. Dabas aizsardzības pārvalde;
8.3. Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecība;
8.4. Ja nepieciešams, citas institūcijas.
Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana
9.1. Informāciju par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un tā darba uzdevumu, izstrādātās redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai ievietot Valkas novada domes mājaslapā internetā www.valka.lv,
publicēt informatīvajā izdevumā “Valkas Novada Vēstis”, laikrakstā “Ziemeļlatvija” un Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā;
9.2. Lokālplānojuma pirmās redakcijas publisko apspriešanu noteikt četras nedēļas, materiālus ievietojot
Valkas novada domes mājaslapā internetā www.valka.lv, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā, izvietojot pašvaldības telpās Attīstības un plānošanas nodaļā Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas
novadā;
9.3. Publiskās apspriešanas laikā organizēt vismaz vienu publiskās apspriešanas pasākumu Beverīnas ielā
3, Valkā, Valkas novadā;
9.4. Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās
apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Par sanāksmes laiku paziņojot ne
vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma, ievietojot informāciju Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības mājaslapā internetā;
9.5. Lokālplānojumu apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Tie stājas spēkā nākamajā dienā
pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Saistošie noteikumi nav
īstenojami tikmēr, kamēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs nav noteicis dienu, kad
var uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu īstenošanu.

Pielikums Darba uzdevumam
Lokālplānojuma teritorijas shēma

2.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.12,21.§)
Līgums Nr. _______
par lokālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu
Valkā,

2017.gada__________________

Valkas novada dome, reģ. Nr. 90009114839, kuru, saskaņā ar Valkas novada pašvaldības nolikumu, pārstāv domes
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un
Aivars Sjademe, personas kods ***-***, turpmāk saukts - Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs, no otras puses,
turpmāk tekstā sauktas par “Pusēm” abas kopā vai par “Pusi” katrs atsevišķi,
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628)
un Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu „ Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes
vienībai “Viesturi”, ar kadastra apzīmējumu 94880050069, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai
Valkas pagastā” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz savā starpā šādu līgumu ar pielikumiem
(turpmāk tekstā – Līgums):
8. Līguma priekšmets
1.4. Puses noslēdz Līgumu par Lokāplānojuma izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0069,
Valkas pagasts, Valkas novads (turpmāk – Lokālplānojums), un Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs kopā ar
Lokālplānojuma izstrādātāju apņemas izstrādāt un iesniegt Domē Lokālplānojuma projektu saskaņā ar
Lēmumu.
1.5. Lokālplānojuma izstrādi 100 % (viens simts procentu) apmērā finansē Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs,
kas ar Lokālplānojuma izstrādātāju slēdz atsevišķu vienošanos par Lokālplānojuma izstrādes apmaksas
kārtību.
1.6. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs ir Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas
plānotājs Ingars Siliņš.
9. Piekļuves tiesības sistēmai: Lokālplānojuma materiālus un nepieciešamos paziņojumus Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) ievieto, kā arī saņem nepieciešamo informāciju no tās, Valkas novada
domes teritorijas plānotājs Ingars Siliņš.
10. Lokālplānojuma izstrādes termiņš: No 2017.gada 31.augusta līdz 2018.gada 31.augustam.
11. Pašvaldības izdevumu lokālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība
11.1.
Papildus līguma 1.2.apakšpunktā noteiktajam Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt ar
lokālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu saistītos izdevumus, kas norādīti šī līguma 5.punktā.
11.2.
Līguma 4.1. punktu izpildei, Aivars Sjademe, kā Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs pilnvaro
Lokālplānojuma izstrādes vadītāju Ingaru Siliņu veikt nepieciešamo sludinājumu publicēšanu laikrakstos
”Ziemeļlatvija” un ”Latvijas Vēstnesis”, rēķinu izrakstot uz Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja vārdu.
12. Lokālplānojuma izstrādē veicamās darbības:
12.1.
Paziņojuma par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nosūtīšana darba uzdevumā minētajām institūcijām,
ievietošana TAPIS, publicēšana laikrakstā “Ziemeļlatvija”, informatīvajā izdevumā “Valkas Novada Vēstis”,
Valkas novada domes mājaslapā internetā www.valka.lv ;
12.2.
Nosacījumu un informācijas pieprasīšana un saņemšana no darba uzdevumā minētajām institūcijām, kā arī
no Vides pārraudzības valsts biroja;
12.3.
Lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata projekta (ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņemis lēmums
par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam) sagatavošana;
12.4.
Ziņojuma par lokālplānojuma izstrādi, lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata projekta (ja pieņemts
lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam) iesniegšana
izskatīšanai Valkas novada domē;
12.5.
Lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata (ja pieņemts lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam)
nodošana publiskajai apspriešanai, atzinumu
saņemšanai no institūcijām. Lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata (ja pieņemts lēmums par stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam) ievietošana TAPIS, Valkas novada
domes mājaslapā internetā www.valka.lv , paziņojumu par publisko apspriešanu publicēšana laikrakstā
“Ziemeļlatvija”, informatīvajā izdevumā “Valkas Novada Vēstis”;
12.6.
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes
organizēšana. Paziņojumu par sanāksmi publicēšana TAPIS, Valkas novada domes mājaslapā internetā
www.valka.lv , laikrakstā “Ziemeļlatvija”;
12.7.
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes
protokola, lokālplānojuma redakcijas iesniegšana izskatīšanai Valkas novada domei, lēmuma pieņemšanai par
lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu;
12.8.
Paziņojuma par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu publicēšana TAPIS,
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības mājas lapā internetā www.valka.lv
13. Pušu saistības un atbildība
13.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas
saistītas ar Līguma izpildi.
13.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

13.2.1. organizēt Lokālplānojuma izstrādi atbilstoši 2014.gada 14.oktobra MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attšitības plānošanas dokumentiem” un Lēmuma 1.pielikuma prasībām,
sniegt Lokālplānojuma izstrādātājam visu Līguma izpildei nepieciešamo informāciju;
13.2.2. organizēt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja ir saņemts Vides pārraudzības
valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu;
13.2.3. veikt maksājumus , kas saistīti ar nepieciešamo paziņojumu publicēšanu laikrakstos, rēķinos
noteiktajā apmērā un kārtībā;
13.2.4. veikt maksājumus Lokālplānojuma izstrādātājam atbilstoši savstarpējās vienošanās noteiktajai
kārtībai;
13.2.5. nodrošināt Valkas novada domi ar lokālplānojuma materiāliem, to iesniegšanai Valkas novada domes
komitejās un sēdēs pēc Lokālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma;
13.2.6. sagatavot lokālplānojuma materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai;
13.2.7. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju pārstāvja dalību Lokālplānojuma publiskās
apspriešanas sanāksmē.
Valkas novada dome nodrošina:
Lokālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Valkas novada domes komitejās un sēdēs;
nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā
laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Lokālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;
13.3.4. Lokālplānojuma izstrādei nepieciešamo nosacījumu, informācijas un atzinumu pieprasīšanu no Darba
uzdevumā minētajām institūcijām;
13.4.
Lokālplānojuma izstrādātājam ir pienākums:
13.4.1. veikt kvalitatīvu Lokālplānojuma izstrādi, atbilstoši MK noteikumu Nr.628 prasībām;
13.4.2. sadarboties ar Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājiem, pieprasot un nododot Līguma izpildei nepieciešamo
informāciju;
13.4.3. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādātāja pārstāvja dalību Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē
un MK noteikumu Nr.628 86.punktā minētajā sanāksmē;
13.4.4. apkopot institūciju nosacījumus un atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus
un sniegt priekšlikumus par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu.
13.4.5. Iesniegt sagatavoto lokālplānojuma redakciju un Vides pārskata projektu (ja pieņemts lēmums par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam) Valkas novada domei.
Grafiskā daļa jāiesniedz izdrukas formā, elektroniskā vektordatu datņu formātā (DGN) un portatīvā
dokumenta (PDF) formātā. Paskaidrojuma raksts, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Vides
pārskats iesniedzami izdrukātā veidā un elektroniskā formātā (Word dokuments);
13.4.6. Veikt nepieciešamos labojumus un papildinājumus lokālplānojuma redakcijā un vides pārskata projektā,
saskaņā ar saņemtajiem atzinumiem un priekšlikumiem, par kuriem atzinumu un priekšlikumu izskatīšanas
sanāksmes protokolā ietverta atzīme par vērā ņemšanu.
13.5. Valkas novada dome nodod Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas:
13.5.1. saņemtos nosacījumus, informāciju un atzinumus;
13.5.2. sanāksmes protokolus.
13.6. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs sagatavoto lokālplānojuma projektu, apkopojumu par saņemtajiem
institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz Lokālplānojuma izstrādes vadītājam 6
(sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
13.7. Pēc Lokālplānojuma projekta izskatīšanas Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Valkas
novada domē, pievienojot ziņojumu par tā izstrādi. Valkas novada dome attiecīgajā sēdē izskata
Lokālplānojuma projektu un pieņem lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai.
13.8. Lokālplānojuma izstrādātājs piedalās, pēc publiskās apspriešanas beigām, izstrādes vadītāja organizētajā
sanāksmē, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.
Lokālplānojuma izstrādātājs sagatavo sanāksmes protokolā ietveramo ziņojumu par priekšlikuma ņemšanu
vērā vai noraidīšanu. Ja priekšlikums tiek noraidīts, norāda pamatojumu, kā arī atspoguļo izstrādātāja viedokli.
13.9. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs 3 (trīs) mēnešu laikā pēc publiskās apspriešanas sanāksmes izstrādāto
Lokālplānojuma redakciju kopā ar pārskatu par Lokālplānojuma izstrādi iesniedz Lokālplānojuma izstrādes
vadītājam.
13.10. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai Valkas novada domē MK noteikumu Nr.628 87.punktā
noteiktos dokumentus, un Dome, 4 (četru) nedēļu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas, pieņem vienu no
lēmumiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 88.punktu.
13.11. Ja Lokālplānojuma izstrādes vadītājs konstatē nepilnības saņemtajā Lokālplānojuma redakcijā, tā netiek
virzīta izskatīšanai Valkas novada domē, bet atgriezta Lokālplānojuma izstrādātājam trūkumu novēršanai,
rakstveidā informējot par nepieciešamajiem labojumiem.
13.12. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara.
Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no
nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo pārējām Pusēm par šādu apstākļu rašanos vai
izbeigšanos.
13.13. Pušu pārstāvji darba jautājumu operatīvai risināšanai:
13.13.1. izstrādes vadītājs Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs Ingars Siliņš,
telefons 26526090, e-pasts: ingars.silins@valka.lv
13.13.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Aivars Sjademe, tālrunis ***;
13.13.3. Lokālplānojuma izstrādātājs – ____________________________.
13.3.
13.3.1.
13.3.2.
13.3.3.

14. Citi noteikumi
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.
5.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to
iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.
5.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot
rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.
5.4. Strīdi starp Pusēm par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu
savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.5. Līgums sagatavots un parakstīts 4 (četros) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar vienādu juridisku spēku,
katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
6. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs
Valkas novada dome
AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV16UNLA0050014383134
Priekšsēdētājs

Lokālplānojuma ierosinātājs
Aivars Sjademe

22.§
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94010050022,
dzīvojamās apbūves teritorijas izveidošanai pie Raiņa ielas, Valkā
____________________________________________________________________
(I.Siliņš)
2017.gada 27.jūlijā saņemts *** iesniegums ar lūgumu atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes
gabalam ar kadastra apzīmējumu 94010050022. Zemes gabals plānots kā dzīvojamo māju apbūves
teritorija. Nepieciešama pievadceļu un komunikāciju projektēšana.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Valkas
novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, zemes gabals ir izmantojams kā lauksaimniecības teritorija, un daļēji kā savrupmāju apbūves
teritorija un meža teritorija.
Lai minētajā zemes gabalā varētu veikt dzīvojamo māju apbūvi, nepieciešams mainīt funkcionālo
zonējumu no lauksaimniecības teritorijas uz dzīvojamās apbūves teritoriju. Saskaņā ar Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 24.panta otro daļu, ar lokālplānojumu var detalizēt teritorijas plānojumu, kā
arī grozīt teritorijas plānojumu, ciktāl tas nav pretrunā novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģijai. Saskaņā
ar Valkas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas Telpiskās attīstības perspektīvu, minētajā teritorijā
perspektīvā ir dzīvojamā telpa. Līdz ar to dzīvojamās apbūves teritorijas izveide šajā vietā atbilst Valkas
novada ilgtspējīgajai stratēģijai.
Kā arī, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 41.punktu, detālplānojumu neizstrādā, ja teritorijai ir izstrādāts lokālplānojums,
kurā pietiekami detalizētā pakāpē noteikti teritorijas izmantošanas veidi, to aprobežojumi, kā arī sniegti
transporta infrastruktūras kompleksi risinājumi. Līdz ar to arī ar lokālplānojumu var risināt pievadceļu un
komunikāciju izvietojuma jautājumus.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, pašvaldības dome pieņem
lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju.
Bez tam, ņemot vērā faktu, ka zemes īpašnieks vēlas veikt zemes vienības sadalīšanu atsevišķos
apbūves zemes gabalos, tad pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.pantu ir nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 4.panta 1.daļu, zemes ierīcības darbus ir tiesīgas veikt tikai
sertificētas personas, kuru civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.
Tā paša likuma 6.pants nosaka, ka zemes ierīcības projekta izstrādi, saskaņošanu un apstiprināšanu
finansē to ierosinātājs. Saskaņā ar minētā likuma 18.panta 1.daļu, pēc zemes ierīcības projekta
izstrādes, zemes īpašnieks ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt projekta īstenošanai, kā arī saskaņo
projektētās teritorijas robežas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 21.augusta
lēmumu (protokols Nr.6, 6.§) un vadoties no likuma 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punkta, likuma
„Zemes ierīcības likums” 5.panta, 8.panta 1.daļas 3.punkta; Ministru kabineta 2016.gada 2. augusta
noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2., 13. ,14. un 34.punktiem un
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta un 10.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94010050022, ar platību 2,6
ha, ietverot zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības sadalīšanai, Valkā, Valkas novadā.
2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu (1.pielikums).
3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Valkas novada domes teritorijas plānotāju Ingaru
Siliņu.
4. Noslēgt ar lokālplānojuma ierosinātāju līgumu par lokālplānojuma izstrādi (2.pielikums).
5. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.valka.lv, informatīvajā izdevumā
“Valkas Novada Vēstis”.
6. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
7. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.12, 22.§)

Darba uzdevums lokālpānojuma izstrādei
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, Valkas novadā
1. Lokālplānojuma teritorija: Valka. Kopējā teritorija 2,63 ha (kad.apz.94010050022).
2. Lokālplānojuma izstrādes mērķis
Mainīt Valkas novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no Lauksaimniecības
teritorijas uz Dzīvojamās apbūves teritoriju, kas būs par pamatu teritorijas attīstībai un
būvprojektēšanai. Noteikt un precizēt transporta infrastruktūru un inženiertīklus.
3. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums
27.07.2017. saņemts *** iesniegums ar lūgumu atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes
gabalam ar kadastra apzīmējumu 94010050022. Zemes gabals plānots kā dzīvojamo māju
apbūves teritorija. Nepieciešama pievadceļu un komunikāciju projektēšana.
Lokālplānojuma teritorijā plānots noteikt dzīvojamās apbūves teritoriju, kas ļaus daudzpusīgāk un
racionālāk izmantot minēto teritoriju pilsētā, ņemot vērā novietojumu, esošo apbūvi, publiskās
infrastruktūras nodrošinājumu apkaimes kontekstā.
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013-2037.gadam Valka noteikta kā novada
urbānā telpa, kā reģionālās nozīmes attīstības centrs, kurā ir resursu (tajā skaitā cilvēkresursu),
sociālo un ekonomisko aktivitāšu koncentrācija un kas veicina apkārtējās teritorijas attīstību.
Dzīvojamā telpa veidojama pievilcīga un droša.
Ar lokālplānojumu tiks detalizēti teritorijas izmantošanas veidi, to aprobežojumi, kā arī sniegti
transporta infrastruktūras komplekss risinājums un noteikts citu komunikāciju izvietojums.
4. Lokālplānojums izstrādājams saskaņā ar sekojošiem Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem un plānošanas dokumentiem
4.1. Teritorijas attīstības plānošanas likums;
4.2. 14.10.2014. MK noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”;
4.3. 30.04.2013. MK noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi”;
4.4. 23.03.2004. MK noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums”;
4.5. 08.07.2014 MK noteikumi Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas
noteikumi”;
4.6. Aizsargjoslu likums;
4.7. Citi ar teritorijas plānošanu saistītie normatīvie akti;
4.8. Valkas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2013-2037.gadam;
4.9. Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.21 “Valkas novada
teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”.
5. Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi
5.1. Veikt spēkā esošā Valkas novada teritorijas plānojuma analīzi lokālplānojuma teritorijai;
5.2. Pamatot teritorijas plānojuma detalizācijas nepieciešamību un risinājumus;
5.3. Precizēt teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma robežas atbilstoši
būvprojektēšanā izmantojama mēroga noteiktībai un ievērojot zonējumu nosakošu objektu
uzmērījumu (M1:500 vai 1:1000), paredzot funkcionālā zonējuma kartes izdruku M 1:2000;
5.4. Funkcionālo zonu attēlojumam piemērot 30.04.2013. MK noteikumos Nr.240 “Vispārīgie
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktos funkcionālo zonu
apzīmējumus;
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5.5. Atbilstoši mēroga noteiktībai precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem noteiktas
aizsargjoslas;
5.6. Nepieciešamības gadījumā apbūves noteikumos precizēt funkcionālo zonu galvenos
izmantošanas veidus un atļautās papildizmantošanas veidus, apbūves parametrus;
5.7. Lokālplānojuma sastāvā iekļaut perspektīvās transporta plūsmas analīzi un shēmu
piekļūšanai lokālplānojuma teritorijai no Raiņa ielas un/vai Zemgales ielas, kā arī norādīt
teritorijas galvenās iebrauktuves un servitūtceļu trases;
5.8. Noteikt lokālplānojuma teritorijai inženierkomunikāciju (ūdensapgāde, notekūdeņi,
elektroapgāde u.c.) plānoto izvietojumu, izstrādāt inženierkomunikāciju pievadu shēmu;
5.9. Ja lokālplānojuma risinājumi skar ārpus lokālplānojuma teritorijas esošas zemes vienības,
kuras nav publiskās ielas, ceļš vai pašvaldības īpašums, lokālplānojuma redakcijai pievienot
rakstisku saskaņojumu ar šo zemes vienību īpašniekiem.
5.10. Lokālplānojuma ietvaros risināt zemes gabala sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības
projektu, saskaņā ar 2.Pielikumu Darba uzdevumam.
Izstrādes prasības
6.1. Lokālplānojums izstrādājams Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
6.2. Sagatavojams Paskaidrojuma raksts, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
Grafiskā daļa;
6.3. Grafiskās daļas izstrādē izmantot Zemes ierīcības projektu;
6.4. Grafisko daļu noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās
prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes
mēroga noteiktību, izdrukas mērogu (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos
apzīmējumus ar skaidrojumiem, grafiskās daļas izstrādātāju;
6.5. Grafisko daļu sagatavo vektordatu datņu formātā (dgn.);
6.6. Lokālplānojuma grafisko daļu pašvaldības tīmekļa vietnē ievieto portatīvā dokumenta (PDF)
formātā.
Lokālplānojuma izstrādes izejas materiāli
7.1. Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2037.gadam;
7.2. Valkas novada teritorijas plānojums;
7.3. Valkas pilsētas topogrāfiskā karte LKS 92 koordinātu sistēmā;
7.4. Augstas detalizācijas topogrāfiskais plāns LKS 92 koordinātu sistēmā ar mēroga noteiktību
1:500 vai 1:1000;
7.5. Zemes vienības robežplāns;
7.6. Zemesgrāmata.
Institūcijas no kurām pieprasa informāciju un/vai nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un
atzinumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju
8.1. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde;
8.2. Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecība;
8.3. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts ceļi”;
8.4. AS “Sadales tīkls”;
8.5. SIA “Lattelecom”;
8.6. Ja nepieciešams, citas institūcijas.
Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana
9.1. Informāciju par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un tā darba uzdevumu, izstrādātās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai ievietot Valkas novada domes mājaslapā
internetā www.valka.lv, publicēt informatīvajā izdevumā “Valkas Novada Vēstis”, laikrakstā
“Ziemeļlatvija” un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā;
9.2. Lokālplānojuma pirmās redakcijas publisko apspriešanu noteikt četras nedēļas, materiālus
ievietojot Valkas novada domes mājaslapā internetā www.valka.lv, Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā, izvietojot pašvaldības telpās Attīstības un plānošanas
nodaļā Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā;
9.3. Publiskās apspriešanas laikā organizēt vismaz vienu publiskās apspriešanas pasākumu
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā;
9.4. Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti
publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Par sanāksmes
laiku paziņojot ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma, ievietojot
informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības mājaslapā
internetā;
9.5. Lokālplānojumu apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Tie stājas spēkā
nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs nav noteicis dienu, kad var uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu īstenošanu.

1. Pielikums Darba uzdevumam
Lokālplānojuma teritorijas shēma
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Pielikums Darba uzdevumam

NOSACĪJUMI
ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDEI
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0022 sadalīšanai
Izsniegts, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.pantu, Valkas novada teritorijas plānojuma saistošiem
noteikumiem Nr.21 „Valkas novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” (apstiprināts ar Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15,
6.§), publicēts „Latvijas Vēstnesis” 17.01.2017., īpašnieka *** 2017.gada 27.jūlija iesniegumu Nr.130.
Zemes ierīcības projektu (turpmāk tekstā – Projektu) izstrādā zemes ierīcībā sertificētas personas, kuru
civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.
2. Projekta mērķis – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0022 sadalīšana, atsevišķos apbūves
zemes gabalos, kas veidojami kā jaunas zemes vienības.
2. Projekta robežas:
2.1. Izstrādājamā zemes ierīcības projekta robežas atbilst nekustamā īpašuma Valkas novada Valkā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0022, 2.6340 ha kopplatībā robežām.
2.2. Minētā zemes gabala robežas noteiktas ar instrumentālās uzmērīšanas metodi, LKS-92 koordinātu sistēmā.
3. Prasības grafiskās daļas izstrādei:
Projektu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā (*.dgn vai *.dwg datņu fromātā) atbilstošā mērogā, uz zemes
robežu plāna, situācijas plāna vai ortofoto kartes pamata, uzrādot:
3.1. projektētās teritorijas esošo un projektēto robežu;
3.2. zemes vienības kadastra apzīmējumu, robežu un robežpunktus;
3.3. Būvju kontūras;
3.4. Projektētās jaunās zemes vienību robežas, kadastra apzīmējumus, kārtas numurus un platības;
3.5. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, norādot to klasifikācijas kodus, konkrētās robežas un platības,
3.6. Piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai.
4. Projekts īstenojams bez sadalīšanas pa posmiem.

Zemes ierīkotājs, izvērtējot projektējamo objektu, pieprasa atbilstošajām institūcijām projekta izstrādes
nosacījumus, saskaņā ar 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 14., 21.1 un 21.2.punktu norādījumiem.
6. Projekta grafisko daļu elektroniski saskaņo ar:
6.1. Projektā iesaistīto nekustamā(-o) īpašuma (-u) īpašnieku(-iem);
6.2. Nekustamā (-o) īpašuma (-u) īpašnieku (-iem), kuru nekustamos īpašumus ietekmē projekta risinājumi
(skat. šo nosacījumu 7.3.1. punktu);
6.3. ar institūciju, kas norādījusi saskaņošanas nepieciešamību izsniegtajos nosacījumos.
7.
Papildus nosacījumi:
7.1. Zemes gabala sadalīšanu veikt ievērojot Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu priekšnosacījumus un
prasības.
7.2. Teritorijas izmantošanā jāievēro visa veida aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam un spēkā esošajam
Valkas novada teritorijas plānojumam.
7.3.
Īpašie noteikumi:
7.3.1.
Personas, kuru intereses skar projekta
 ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
risinājumi
9401 005 022 īpašnieks;
 ***, ēku īpašumu Valkā, *** iela ***, īpašnieks,
deklarētā adrese: *** iela ***, Valka, valkas
novads;
 ***, ēku īpašuma Valkā, *** iela ***, īpašnieks,
dekl.adrese: ***, Valka, Valkas novads
7.3.2.
Meliorēta zeme
jā
7.3.3.
Īpašums atrodas īpašu aizsargājamās dabas
nav
teritorijās, zonās utml.
7.3.4.
Jaunveidojamās zemes vienības
Tiks noteikts pēc lokālplānojuma izstrādes,
adrese/nosaukums pēc atdalīšanas
veicot zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
7.3.5.
Informācija par pašvaldības teritorijas
 Aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo
plānojumā noteiktajām aizsargjoslām
autoceļu V229 (7312030303),
 aizsargjosla ap kultūras pieminekli
(7314020101),
 ekspluatācijas aizsargjosla gar elektrisko
tīklu gaisvada līniju (7312050101;
7312050802)
7.3.6.
Citi zemes lietojumi - elektrolīnija
nav
5.

7.3.7.

Piekļūšanas iespēju nodrošināšanas
ieteikums

nepieciešams katram no jaunizveidotajiem
zemes gabaliem

Ja projekta risinājumā tiek piedāvāts izveidot jaunu ceļa servitūtu, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai,
obligāti pievienojams dokuments, kas apliecina zemes īpašnieka/u apņemšanos noteiktā termiņā tos
nodibināt un reģistrēt Zemesgrāmatā.
8. Projekta apstiprināšanas pašvaldībā:
8.1.
Elektroniski parakstītu Projekta lietu izstrādātājs kopā ar attiecīga satura iesniegumu iesniedz
apstiprināšanai Valkas novada domē, nosūtot to uz e-pastu: novads@valka.lv.
8.2.
Projekts tiek apstiprināts, izdodot Valkas novada domes Zemes komisijas administratīvo aktu.
9. Projekta izpilde
9.1. Izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos.
9.2. Zemes ierīcības projekts īstenojums 4 gadu laikā.
9.3. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustāmā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemes grāmatā.
2.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.12, 22.§)
7.4.

Līgums Nr. _______
par lokālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu
Valkā,

2017.gada__________________

Valkas novada dome, reģ. Nr. 90009114839, kuru, saskaņā ar Valkas novada pašvaldības nolikumu, pārstāv domes
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un
***, personas kods ***-***, turpmāk saukts - Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs, no otras puses, turpmāk tekstā
sauktas par “Pusēm” abas kopā vai par “Pusi” katrs atsevišķi, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas
likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta sēdes
lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94010050022,
dzīvojamās apbūves teritorijas izveidošanai pie Raiņa ielas, Valkā” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums)
noslēdz savā starpā šādu līgumu ar pielikumiem (turpmāk tekstā – Līgums):
15. Līguma priekšmets

Puses noslēdz Līgumu par Lokāplānojuma izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0022,
Valka, Valkas novads (turpmāk – Lokālplānojums), un Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs kopā ar
Lokālplānojuma izstrādātāju apņemas izstrādāt un iesniegt Domē Lokālplānojuma projektu saskaņā ar
Lēmumu.
1.8. Lokālplānojuma izstrādi 100 % (viens simts procentu) apmērā finansē Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs,
kas ar Lokālplānojuma izstrādātāju slēdz atsevišķu vienošanos par Lokālplānojuma izstrādes apmaksas
kārtību.
1.9. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs ir Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas
plānotājs Ingars Siliņš.
16. Piekļuves tiesības sistēmai: Lokālplānojuma materiālus un nepieciešamos paziņojumus Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) ievieto, kā arī saņem nepieciešamo informāciju no tās, Valkas novada
domes teritorijas plānotājs Ingars Siliņš.
17. Lokālplānojuma izstrādes termiņš: No 2017.gada 31.augusta līdz 2018.gada 31.augustam.
18. Pašvaldības izdevumu lokālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība
18.1.
Papildus līguma 1.2.apakšpunktā noteiktajam Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt ar
lokālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu saistītos izdevumus, kas norādīti šī līguma 5.punktā.
18.2.
Līguma 4.1. punktu izpildei, ***, kā Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs pilnvaro Lokālplānojuma izstrādes
vadītāju Ingaru Siliņu veikt nepieciešamo sludinājumu publicēšanu laikrakstos ”Ziemeļlatvija” un ”Latvijas
Vēstnesis”, rēķinu izrakstot uz Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja vārdu.
19. Lokālplānojuma izstrādē veicamās darbības:
19.1.
Paziņojuma par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nosūtīšana darba uzdevumā minētajām institūcijām,
ievietošana TAPIS, publicēšana laikrakstā “Ziemeļlatvija”, informatīvajā izdevumā “Valkas Novada Vēstis”,
Valkas novada domes mājaslapā internetā www.valka.lv ;
19.2.
Nosacījumu un informācijas pieprasīšana un saņemšana no darba uzdevumā minētajām institūcijām, kā arī
no Vides pārraudzības valsts biroja;
19.3.
Lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata projekta (ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņemis lēmums
par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam) sagatavošana;
19.4.
Ziņojuma par lokālplānojuma izstrādi, lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata projekta (ja pieņemts
lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam) iesniegšana
izskatīšanai Valkas novada domē;
19.5.
Lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata (ja pieņemts lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam)
nodošana publiskajai apspriešanai, atzinumu
saņemšanai no institūcijām. Lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata (ja pieņemts lēmums par stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam) ievietošana TAPIS, Valkas novada
domes mājaslapā internetā www.valka.lv , paziņojumu par publisko apspriešanu publicēšana laikrakstā
“Ziemeļlatvija”, informatīvajā izdevumā “Valkas Novada Vēstis”;
19.6.
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes
organizēšana. Paziņojumu par sanāksmi publicēšana TAPIS, Valkas novada domes mājaslapā internetā
www.valka.lv , laikrakstā “Ziemeļlatvija”;
19.7.
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes
protokola, lokālplānojuma redakcijas iesniegšana izskatīšanai Valkas novada domei, lēmuma pieņemšanai par
lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu;
19.8.
Paziņojuma par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu publicēšana TAPIS,
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības mājas lapā internetā www.valka.lv
20. Pušu saistības un atbildība
20.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas
saistītas ar Līguma izpildi.
20.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:
20.2.1. organizēt Lokālplānojuma izstrādi atbilstoši 2014.gada 14.oktobra MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attšitības plānošanas dokumentiem” un Lēmuma 1.pielikuma prasībām,
sniegt Lokālplānojuma izstrādātājam visu Līguma izpildei nepieciešamo informāciju;
20.2.2. organizēt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja ir saņemts Vides pārraudzības
valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu;
20.2.3. veikt maksājumus , kas saistīti ar nepieciešamo paziņojumu publicēšanu laikrakstos, rēķinos
noteiktajā apmērā un kārtībā;
20.2.4. veikt maksājumus Lokālplānojuma izstrādātājam atbilstoši savstarpējās vienošanās noteiktajai
kārtībai;
20.2.5. nodrošināt Valkas novada domi ar lokālplānojuma materiāliem, to iesniegšanai Valkas novada domes
komitejās un sēdēs pēc Lokālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma;
20.2.6. sagatavot lokālplānojuma materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai;
20.2.7. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju pārstāvja dalību Lokālplānojuma publiskās
apspriešanas sanāksmē.
20.3.
Valkas novada dome nodrošina:
20.3.1. Lokālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
20.3.2. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Valkas novada domes komitejās un sēdēs;
20.3.3. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā
laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Lokālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;
1.7.

20.3.4. Lokālplānojuma izstrādei nepieciešamo nosacījumu, informācijas un atzinumu pieprasīšanu no Darba
uzdevumā minētajām institūcijām;
20.4.
Lokālplānojuma izstrādātājam ir pienākums:
20.4.1. veikt kvalitatīvu Lokālplānojuma izstrādi, atbilstoši MK noteikumu Nr.628 prasībām;
20.4.2. sadarboties ar Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājiem, pieprasot un nododot Līguma izpildei nepieciešamo
informāciju;
20.4.3. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādātāja pārstāvja dalību Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē
un MK noteikumu Nr.628 86.punktā minētajā sanāksmē;
20.4.4. apkopot institūciju nosacījumus un atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus
un sniegt priekšlikumus par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu.
20.4.5. Iesniegt sagatavoto lokālplānojuma redakciju un Vides pārskata projektu (ja pieņemts lēmums par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam) Valkas novada domei.
Grafiskā daļa jāiesniedz izdrukas formā, elektroniskā vektordatu datņu formātā (DGN) un portatīvā
dokumenta (PDF) formātā. Paskaidrojuma raksts, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Vides
pārskats iesniedzami izdrukātā veidā un elektroniskā formātā (Word dokuments);
20.4.6. Veikt nepieciešamos labojumus un papildinājumus lokālplānojuma redakcijā un vides pārskata projektā,
saskaņā ar saņemtajiem atzinumiem un priekšlikumiem, par kuriem atzinumu un priekšlikumu izskatīšanas
sanāksmes protokolā ietverta atzīme par vērā ņemšanu.
20.5. Valkas novada dome nodod Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas:
20.5.1. saņemtos nosacījumus, informāciju un atzinumus;
20.5.2. sanāksmes protokolus.
20.6. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs sagatavoto lokālplānojuma projektu, apkopojumu par saņemtajiem
institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz Lokālplānojuma izstrādes vadītājam 6
(sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
20.7. Pēc Lokālplānojuma projekta izskatīšanas Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Valkas
novada domē, pievienojot ziņojumu par tā izstrādi. Valkas novada dome attiecīgajā sēdē izskata
Lokālplānojuma projektu un pieņem lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai.
20.8. Lokālplānojuma izstrādātājs piedalās, pēc publiskās apspriešanas beigām, izstrādes vadītāja organizētajā
sanāksmē, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.
Lokālplānojuma izstrādātājs sagatavo sanāksmes protokolā ietveramo ziņojumu par priekšlikuma ņemšanu
vērā vai noraidīšanu. Ja priekšlikums tiek noraidīts, norāda pamatojumu, kā arī atspoguļo izstrādātāja viedokli.
20.9. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs 3 (trīs) mēnešu laikā pēc publiskās apspriešanas sanāksmes izstrādāto
Lokālplānojuma redakciju kopā ar pārskatu par Lokālplānojuma izstrādi iesniedz Lokālplānojuma izstrādes
vadītājam.
20.10. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai Valkas novada domē MK noteikumu Nr.628 87.punktā
noteiktos dokumentus, un Dome, 4 (četru) nedēļu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas, pieņem vienu no
lēmumiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 88.punktu.
20.11. Ja Lokālplānojuma izstrādes vadītājs konstatē nepilnības saņemtajā Lokālplānojuma redakcijā, tā netiek
virzīta izskatīšanai Valkas novada domē, bet atgriezta Lokālplānojuma izstrādātājam trūkumu novēršanai,
rakstveidā informējot par nepieciešamajiem labojumiem.
20.12. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara.
Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no
nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo pārējām Pusēm par šādu apstākļu rašanos vai
izbeigšanos.
20.13. Pušu pārstāvji darba jautājumu operatīvai risināšanai:
20.13.1. izstrādes vadītājs Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs Ingars Siliņš,
telefons 26526090, e-pasts: ingars.silins@valka.lv
20.13.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – ***, tālrunis ***;
20.13.3. Lokālplānojuma izstrādātājs – ____________________________.
21. Citi noteikumi
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.
6.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to
iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.
6.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot
rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.
6.4. Strīdi starp Pusēm par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu
savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.5. Līgums sagatavots un parakstīts 4 (četros) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar vienādu juridisku spēku,
katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
7. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs

Valkas novada dome
AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV16UNLA0050014383134
Priekšsēdētājs

Lokālplānojuma ierosinātājs
***

23.§
Par Reklāmas izvietošanas komisijas izveidošanu
________________________________________________
(A.Golubovs)
Valkas novada domē bieži tiek saņemti iesniegumi ar lūgumu atļaut izvietot Valkas novadā reklāmas
materiālus. Tiek lūgts atļaut reklāmas izvietot gan privātā īpašumā, gan Valkas novada domes īpašumā
(uz domes īpašumā esošajām ēkām (būvēm), infrastruktūras objektiem un zemes). Lai objektīvi izvērtētu,
kurās vietās atļaut izvietot reklāmu, ir priekšlikums izveidot Reklāmas izvietošanas komisiju, kura
izskatītu saņemtos iesniegumus par reklāmas izvietošanu. Komisijā būtu jāiekļauj izpilddirektors,
būvvaldes pārstāvis, Saimniecisko lietu komitejas loceklis un jurists.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 21.augusta
lēmumu (protokols Nr.6, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot Reklāmas izvietošanas komisiju 4 locekļu sastāvā.
2. Ievēlēt Reklāmas izvietošanas komisijā:
2.1. Aināru Zāberu – Valkas novada domes izpilddirektoru;
2.2. Agri Simuli – Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētāju;
2.3. Līgu Šķepasti - Valkas novada būvvaldes arhitekti;
2.4. Aleksandru Golubovu – Valkas novada domes juristu.
3. Izstrādāt saistošos noteikumus par reklāmas izvietošanu Valkas novadā.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgs Valkas novada būvvaldes vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
24.§
Par Valkas novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4, 12.§)
“Par ēku Rīgas ielā 1 un Rīgas ielā 7A, Valkā nojaukšanu”
____________________________________________________________________
(A.Golubovs)
2017.gada 27.jūlijā tika saņemts Sabiedrībai svarīgo procesu veicināšanas biedrības "Latvija 1918",
reģ.Nr.40008261359 valdes priekšsēdētāja Voldemāra Mellupa iesniegums ar lūgumu atcelt Valkas
novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4, 12.§) “Par ēku Rīgas ielā 1 un Rīgas ielā
7A, Valkā nojaukšanu” atzīmi “atļaut nojaukt Valkas novada domei piederošās ēkas Rīgas ielā 1 (bijušā
robežsardzes ēka), būves kadastra numurs 9401 001 0220 001.”
Valkas novada domes 2017.gada 27.aprīļa (protokols Nr.4, 12.§) “Par ēku Rīgas ielā 1 un Rīgas ielā
7A, Valkā nojaukšanu” ir pamatots un likumisks, saskaņā ar INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014 – 2020 projektu „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” un
Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Valkas novada teritorijas plānojuma (no
2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar Valkas novada
domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 6.§), publicēts „Latvijas Vēstnesis”
17.01.2017.
2015.gada 30.decembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas
plānojuma 2016.-2027.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.18, 21.§). Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes
varēja iesniegt 40 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas 26.04.2016.
2016.gada 28.jūlijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas plānojuma
otrās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.9, 5.§).
Publiskās apspriešanas termiņš bija trīs nedēļas, sākot no 2016.gada 16.novembra.
Ne pirmajā, ne otrajā publiskā apspriešanas un atzinumu saņemšanas termiņā V.Mellups k-gs ne
savā, ne Sabiedrībai svarīgo procesu veicināšanas biedrības "Latvija 1918" vārdā neiesniedza nevienu
priekšlikumu. Saskaņā ar pašreizējo projekta risinājumu, minēto ēku vietā nav paredzēta apbūve un tiks
ierīkota atpūtas zona un gājēju celiņi.
2017.gada 9.augustā tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule par
Sabiedrībai svarīgo procesu veicināšanas biedrības "Latvija 1918" iesnieguma izskatīšanu. Ministrija vērš
uzmanību uz to, “ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldību
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.

Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 77.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no
valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma, kā arī tas, ka pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu
un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. Ievērojot minēto un to, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
7.panta otro daļu minētās autonomās funkcijas izpildi organizē un par to atbild pašvaldība, ministrijai nav
tiesiska pamata vērtēt lēmuma lietderību, proti, vai minētā būve ir nododama lietošanā vai nojaucama un
vai būves vietā ir ierīkojama atpūtas zona un gājēju ceļš.”
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 21.augusta
lēmumu (protokols Nr.6, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 77.panta pirmo daļu, Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.15, 8.§) “Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr.21 „Valkas novada teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un INTERREG
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projektu „Valgas – Valkas Dvīņu
pilsētas centra attīstība”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atstāt spēkā esošu Valkas novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4, 12.§) “Par
ēku Rīgas ielā 1 un Rīgas ielā 7A, Valkā nojaukšanu”.
2. Uzdot Valkas novada domes juristam Aleksandram Golubovam sagatavot atbildi Sabiedrībai svarīgo
procesu veicināšanas biedrībai "Latvija 1918" un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes jurists.
4. Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
25.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā
“Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu” (sēdes protokols Nr.7, 22.§)
____________________________________________________________________
(I.Siliņš)
2017.gada 16.jūnijā tika pieņemts lēmums par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu, iekļaujot
Medību koordinācijas komisijas sastāvā mednieku kolektīvu, zemnieku pārstāvjus.
Tā kā mednieku kolektīvam “Vija” ir nomainījies vadītājs un ir nepieciešams papildināt Medību
koordinācijas komisijas sastāvu ar Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta pārstāvjiem, tad ir
jāgroza Valkas novada domes lēmums par medību koordinācijas komisijas izveidošanu 20 locekļu
sastāvā, nosakot, ka komisijā ir 22 locekļi, un par komisijas locekļiem jāievēl Aija Siņicina, Jānis
Jaunslavietis, Zenta Špate.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 21.augusta
lēmumu (protokols Nr.6, 12.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā “Par Medību koordinācijas
komisijas izveidošanu” (protokols Nr.7,22.§), 1.punktā aizvietojot skaitli “20” ar skaitli “22””.
2. Atbrīvot no Medību koordinācijas komisijas locekļa pienākumiem Aivaru Ozoliņu.
3. Papildus ievēlētajiem Medību koordinācijas komisijas locekļiem, komisijā ievēlēt:
3.1.
Aiju SIŅICINU – mednieku kolektīvs “Vija”;
3.2.
Jāni JAUNSLAVIETI – Valsts meža dienesta pārstāvis;
3.3.
Zentu ŠPATI – Lauku atbalsta dienesta pārstāve.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
26.§
Par kritēriju noteikšanu valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai sadalē
izglītības iestādēs
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Pašvaldību izglītības iestādēm kārtību kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai nosaka Ministru kabineta noteikumi nr. 447 (05.07.2016.) ar grozījumiem uz

2017.gada 1.septembri. Izglītības iestādē pedagogu darba samaksu nosaka Ministru kabineta noteikumi
Nr.445 (05.07.2016.) ar grozījumiem uz 2017.gada 1.septembri. Izglītības iestādes vadītājs apstiprina
tarifikāciju, kurā tiek atspoguļota pedagogu darba samaksa. Tarifikāciju sastāda atbilstoši iestādē
realizēto izglītības programmu prasībām, nosakot nepieciešamo mācību stundu skaitu un atbalsta
pasākumus. Iestādes vadītājam tarifikācijā ir jāiekļauj tipiskās pedagoģiskā darba aktivitātes – mācību
stundas, klases audzināšana, individuālās/grupu konsultācijas, darbu labošana, metodiskais darbs,
gatavošanās nodarbībām, iesaiste skolas attīstībā. Sastādot tarifikāciju ar minimālo pedagoģisko likmi var
veidoties darba samaksas fonda pārpalikums, kuru iestāde var izmantot pedagoģiskās likmes
paaugstināšanai vai piemaksām. Lai nodrošinātu vienādu pieeju, ir nepieciešams apstiprināt kritērijus pēc
kuriem iestādes vadītājs nosaka iepriekšminētā finansējuma pārdali.
Iestāžu vadītāji sanāksmē apstiprināja sekojošus kritērijus. Algas likmes palielināšanai noteikt par
EUR 10 lielāku likmi pedagogiem, kuriem stāžs ir 5 un vairāk gadi. Algas likmi var palielināt pedagogiem,
kuri māca valodas, matemātiku un informātiku klasēs ar izglītojamo skaitu 20 un vairāk. Var noteikt
piemaksu pedagogiem, kuri veic tarifikācijā neiekļautu papildus pedagoģisko darbu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
21.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 2.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS – 3 deputāti (S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt kritērijus pedagogu darba samaksas noteikšanai izglītības iestādei noteiktās pedagogu
darba samaksas fonda ietvaros:
1.1. par EUR 10 lielāku likmi pedagogiem ar darba stāžu 5 un vairāk gadi.
1.2. līdz 10% lielāku likmi pedagogiem, kuri māca valodu, matemātiku un informātiku klasēs ar
izglītojamo skaitu 20 un vairāk.
1.3. piemaksu par tarifikācijā neiekļautu papildus pedagoģisko darbu.
2. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem izmantot 1.punktā apstiprinātos kritērijus tarifikāciju sastādīšanā
iestādei noteiktās pedagogu darba samaksas fonda ietvaros.
3. Par lēmuma izpildi atbild iestādes vadītāji un Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.
27.§
Biedrības “Universum” iesnieguma izskatīšana
______________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, S.Pilskalne, V.Šaicāns)
Valkas novada dome 2017.gada 9.augustā saņēma iesniegumu (reģ. nr.3.1.1./17/1427) no biedrības
“Universum” (Reģ. Nr.50008089541, juridiskā adrese Marijas iela 14, Valmiera, LV-4201), kurā aicina
Valkas novada domi slēgt līgumu ar biedrību “Universum”, tādējādi sedzot pašvaldības administratīvajā
teritorijā deklarēto bērnu vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu.
Biedrības ‘’Universum” dibinātajā pamatskolā “Universum” no 2014.gada 6.maija mācās un
2017./2018. mācību gadā mācīsies *** un ***, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Valkas novadā, Valkas
pagastā, “Jaunpukši”. Viena izglītojamā vidējās izmaksas mēnesī ir EUR 43,34.
Izglītības iestādes mācību procesā ir integrētas kristīgās vērtības, kā arī mācību satura apguvē tiek
izmantotas Marijas Montesori pedagoģiskās metodes.
Ņemot vērā to, ka spēkā esošie normatīvie akti neparedz pašvaldībām apmaksāt izglītības
pakalpojumus citā pašvaldībā esošajā privātajā izglītības iestādē, ja šādu pakalpojumu nodrošina un var
saņemt sava novada izglītības iestādē. Izglītības likuma 17.panta “Pašvaldību kompetence izglītībā”
1.daļā 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”, deputāti iesaka neapmaksāt vispārējās izglītības programmas
īstenošanas pakalpojumu privātajai izglītības iestādei.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
21.augustā sēde lēmumu (protokols Nr.8, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 3 deputāti (A.Simulis, E.Smane, S.Pilskalne),
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Neslēgt līgumu ar biedrību “Universum” par vispārējās izglītības programmas īstenošanas
pakalpojumu sniegšanu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV–4201).
28.§
Par Nolikuma Nr.9 “Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas autoru - iesācēju konkursa
“Tu arī mani spēsi izpildīt” (V. Krile) nolikums” apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
(E.Smane)
Valkas novada Valkas pagasta Saieta nams ‘Lugažu muiža”, Lugažu bibliotēka, sadarbībā ar
dzejnieces māsu Antru Krili ir izstrādājusi dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītā dzejas autoru - iesācēju
konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” nolikumu. Konkursam katrs autors var iesūtīt 3 darbus. Iesniegto
darbu autori tiks aicināti piedalīties pasākumā “Tu arī mani spēsi izpildīt” 2017. gada 7. oktobrī plkst.
14.00, kas veltīts Velgas Kriles dzimšanas dienai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
21.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta un 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.9 “Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas
autoru - iesācēju konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” (V. Krile) nolikums” (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža” vadītāja.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOLIKUMS
Valkā
2017.gada 31.augustā

Nr.9
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 28.§)

Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas autoru - iesācēju konkursa
“Tu arī mani spēsi izpildīt” (V. Krile)
NOLIKUMS
1. Konkursa mērķis – Jauno talantu atklāšana un literāro dotību attīstības veicināšana. Popularizēt jaunu,
nepublicētu autoru dzeju. Godāt un izplatīt novadnieces Velgas Kriles radošo sniegumu jauno dzejnieku vidū.
2. Konkursa dalībnieki – Dzeju var iesūtīt ikviens dzejas autors no visas Latvijas, kurš sasniedzis pilngadību,
neatkarīgi no vecuma un pieredzes un, kurš nav izdevis savu dzejoļa krājumu.
3. Konkursu izsludina un rīko - Valkas novada Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža”, Lugažu bibliotēka,
sadarbībā ar dzejnieces māsu Antru Krili.
4. Noteikumi
 Konkursā jāiesniedz iepriekš nepublicēti dzejoļi.
 Brīvas izvēles temats.
 Iesniedzot dzejoli vērtēšanai, autors uzņemas pilnu atbildību par to, ka iesniegtais ir oriģināldarbs.
5. Konkursa norise:
Konkursam katrs autors var iesūtīt dzejas kopu elektroniski uz e-pastu lugazubiblioteka@valka.lv no 2017.gada
1.septembra līdz 2017. gada 1. oktobrim.
Lai dzejolis varētu piedalīties konkursā, jānorāda:
- autora vārds, uzvārds;
- telefons, e-pasts, dzīves vieta.
Iesniegtos darbus vērtēs žūrija 5 cilvēku sastāvā. Konkursa darbi tiek vērtēti aizklāti, neatklājot vērtētājiem autoru
vārdus.
Iesniegto darbu autori tiks aicināti piedalīties pasākumā “Tu arī mani spēsi izpildīt” 2017. gada 7. oktobrī
plkst. 14.00, kas veltīts Velgas Kriles dzimšanas dienai. Pasākumā tiks publiski lasīti labākie konkursa darbi
autoru un pašdarbnieku izpildījumā.
Apbalvošana - pasākuma noslēgumā 2017. gada 7. oktobrī.
Organizatori patur tiesības publicēt autoru darbus.
6. Konkursa vērtēšanas komisija: Antra Krile – dzejnieces Velgas Kriles māsa
Anita Anitīna – dzejniece

Zane Brūvere - Kvēpa - filoloģe, dzejniece, tulkotāja
Marika Svīķe - dzejniece
Rainelda Popdjakunika – latviešu valodas skolotāja
7. Apbalvošana. Apbalvošana notiek pasākumā “Tu arī mani spēsi izpildīt” 2017. gada 7. oktobrī, kas veltīts Velgas
Kriles dzimšanas dienai.
8. Balvu fonds: žūrijas vērtētā labākā darba autoram, 1. vietas ieguvējam – 100 EUR un Velgas Kriles piemiņas
balva ar uzrakstu Velgas Kriles vārdā (svečturis). Dalībniekiem un žūrijai veicināšanas un atzinības balvas suvenīri (svečturi).
Kontakti:
Saieta nams “Lugažu muiža”
valkatn@valka.lv, tālr.26319816
Valkas pagasta Lugažu bibliotēka
lugazubiblioteka@valka.lv , tālr.28360379

29.§
Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu
Valkas novadā” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta 6.daļa nosaka, ka
par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās
pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un
materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu,
noteicis Ministru kabinets.
Pašlaik spēkā esošie Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr.18 „Par trūcīgas un
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” ar 2018.gada 1.janvāri zaudēs
spēku, jo stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 “Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, kuros ir svītrots likuma 17. punkts,
kas iepriekš atļāva pašvaldībām savos saistošajos noteikumos noteikt ikmēneša kredītmaksājuma
apmēru, par kuru pašvaldības sociālais dienests samazina ienākumu summu, aprēķinot vidējos
ienākumus un 19.4.punkts izteikts citā redakcijā, kurš iepriekš atļāva pašvaldībām saistošajos
noteikumos noteikt kustamo un nekustamo īpašumu, kas varēja būt trūcīgas personas īpašumā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, domei ir jāatceļ Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr.18 „Par
trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” un jāapstiprina
saistošie noteikumi Nr. „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā”.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie saistošie noteikumi ir
atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2017.gada 21.augusta sēdes
lēmumu (protokols Nr.3, 3.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET
- nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15
“Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanu Valkas novadā” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.15 „ Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas
novadā” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus Nr.15 pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā publicēt laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv .
4. Sociālajam dienestam nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Sociālā dienesta telpās
Rūjienas ielā 3D, Valkā un pagasta pārvaldēs.
5. Par lēmuma izpildi atbild Kancelejas vadītāja.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 31.augustā

Nr.15
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 29.§)

„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
14.panta sesto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādiem jāatbilst ģimenei (personai), lai varētu saņemt
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu Valkas novadā.
2. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir ģimenei (personai), ja tās ienākumi katram ģimenes
loceklim pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 175 eiro, tādā kārtībā, kāda noteikta spēkā esošajos Ministru
kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.
3. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem piešķir Valkas
novada sociālais dienests.
4. Ģimenei (personai), kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa.
5. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošos noteikumus Nr.18 “Par
trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.15
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” 14.panta 6.daļa nosaka, ka par maznodrošinātu atzīstama
persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās
pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par
trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu,
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu,
noteicis Ministru kabinets.
Pašlaik spēkā esošie Valkas novada domes saistošie noteikumi
Nr.18 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanu Valkas novadā” ar 2018.gada 1.janvāri zaudēs spēku, jo
stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu”, kuros ir svītrots likuma 17. punkts, kas
iepriekš atļāva pašvaldībām savos saistošajos noteikumos noteikt
ikmēneša kredītmaksājuma apmēru, par kuru pašvaldības sociālais
dienests samazina ienākumu summu, aprēķinot vidējos ienākumus un
19.4.punkts izteikts citā redakcijā, kurš iepriekš atļāva pašvaldībām
saistošajos noteikumos noteikt kustamo un nekustamo īpašumu, kas
varēja būt trūcīgas personas īpašumā.

Īss projekta satura izklāsts

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem
Valkas novada domes 2012. gada 30. augusta saistošie noteikumi Nr.18
„Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanu Valkas novadā”, atbilstoši grozījumiem 2010.gada 30.marta
Ministru kabineta noteikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, kuri stāsies spēkā
2018.gada 1.janvārī.
Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikts maznodrošinātas ģimenes
(personas) statuss Valkas novadā, atbilstoši Latvijas Republikas likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta 6.daļai.
Saistošie noteikumi var nedaudz palielināt pašvaldības budžeta
izdevumus, jo ir mainīts maznodrošinātas personas ienākumu līmenis
no 170,74 eiro uz 175 eiro.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām procedūrām
Informācija
par
konsultācijām
ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

30.§
Par saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17
“Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas”” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)
Pašlaik spēkā esošie Valkas novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošie noteikumi Nr.17 „Par
pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas” nosaka, ka dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības
sasniegšanas var saņemt tikai gadījumos, ja mācās, ir sekmīgs, nav kopīgas mājsaimniecības ar citām
personām un nav stājies laulībā. Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
25.2 pants nosaka, ka dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam pašvaldība maksā no
pilngadības sasniegšanas dienas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, neatkarīgi no tā, vai persona mācās
un ir sekmīga, vai tai ir kopīga mājsaimniecība ar citām personām un vai tā ir stājusies laulībā. Dzīvokļa
pabalstu piešķir līdz 24 gadu vecumam, ja pašvaldība nav piešķīrusi dzīvokli un bārenis vai bez vecāku
gādības palicis bērns dzīvokli īrē. Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr.857 “Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” nosaka pašvaldības izmaksājamo pabalstu
minimālo apmēru.
Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un Valkas novada domei
ir jāveic grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības materiālo atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2017.gada 21.augusta sēdes
lēmumu (protokols Nr.3, 4.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET
- nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 “Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17
„Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas””(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus noteikumus Nr.16 “Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumi Nr.17
„Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus Nr.16 pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā publicēt laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv .
4. Sociālajam dienestam nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Sociālā dienesta telpās
Rūjienas ielā 3D, Valkā un pagasta pārvaldēs.
5. Par lēmuma izpildi atbild Kancelejas vadītāja.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 31.augustā

Nr.16
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 30.§)

Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17
“Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas”
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 3.daļu,
LR likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 3. panta 51. un 25 2 punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
27.,28.,30.,31.,31.1 un 32.punktu

Izdarīt 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas” šādus grozījumus:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Papildināt 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1. patstāvīgas dzīves uzsākšanai EUR 143,00 (invalīdam kopš bērnības EUR 228,00)”;
Papildināt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.3. ikmēneša izdevumiem EUR 72,00 (invalīdam kopš bērnības EUR 121,00)”;
Izteikt 3.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.3.2. atbalsts ikmēneša izdevumiem tiek aprēķināts ar dienu, kad BĀRENIS ir sasniedzis pilngadību “;
Izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.4. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti
veicamajām pārvaldīšanas darbībām) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu
(siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze,
kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana) līdz EUR 150 mēnesī,
bet ne vairāk kā faktiskās izmaksas, ja nav piešķirts pašvaldības dzīvoklis”;
Svītrot 3.5., 3.6.apakšpunktu un 4.punktu;
Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
”Ja BĀRENIM pašvaldība ir piešķīrusi dzīvokli, pabalsts dzīvoklim tiek piešķirts atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.23 “Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”;
Svītrot 6.punktu, 6.1.un 6.2.apakšpunktus.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.16
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.16
“Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par pašvaldības materiālo atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas””
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums

Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām procedūrām
Informācija
par
konsultācijām
ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo

Pašlaik spēkā esošie Valkas novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošie
noteikumi Nr.17 „Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”
nosaka, dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palicis bērns pēc
pilngadības sasniegšanas var saņemt tikai gadījumos, ja mācās, ir
sekmīgs, nav kopīgas mājsaimniecības ar citām personām un nav stājies
laulībā.
Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
25.2 pants nosaka, ka dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam
bērnam pašvaldība maksā no pilngadības sasniegšanas dienas līdz 24
gadu vecuma sasniegšanai, neatkarīgi no tā vai persona mācās un ir
sekmīga, vai tai ir kopīga mājsaimniecība ar citām personām un vai tā ir
stājusies laulībā. Iepriekš minētais likums nosaka, ka pašvaldība pabalstu
maksā gadījumā, ja nav piešķirts pašvaldības dzīvoklis. Ministru kabineta
noteikumi nosaka minimālo pašvaldības atbalsta apjomu bārenim un bez
vecāku gādības palikušam bērnam sasniedzot pilngadību, kas ir atšķirīgs,
ja bērns ir invalīds kopš bērnības. Spēkā esošajos saistošajos
noteikumos atbalsta apmērs ir mazāks nekā to paredz MK noteikumi.
Lai pašvaldības saistošie noteikumi atbilstu Latvijas Republikas
likumdošanai, tiek izdarīti grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.17 „ Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas” –
atcelti ierobežojumi atbalsta saņemšanai dzīvoklim, noteikta konkrēta
summa atbalstam, līdz pašvaldības dzīvokļa saņemšanai, noteikts
pabalsta lielums bērnam invalīdam kopš bērnības.
Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu varētu palielināt tikai
gadījumā, ja pašvaldība nevarēs piešķirt bārenim vai bez vecāku
gādības sasniegušam bērnam sasniedzot pilngadību, dzīvokli. Gadā
vienam bērnam atbalsts dzīvoklim šajā gadījumā sasniegtu 1800 euro.
Pašlaik ārpusģimenes aprūpē nav bērni, kuri ir invalīdi kopš bērnības.
Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

noteikumu projektu

31.§
Par saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22
“Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Latvijas Republikas likumos un Ministru kabineta noteikumos sociālajā jomā 2017.gadā ir
notikušas izmaiņas, līdz ar to ir jāizdara grozījumi pašlaik spēkā esošajos Valkas novada domes
2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas
novada pašvaldībā”. Izmaiņas ir notikušas arī sociālā dienesta struktūrā, kā arī ir apstiprināts jaunā
redakcijā Sociālā dienesta nolikums. Ir nepieciešams palielināt atsevišķus pabalstus un pabalsta
saņēmēju loku.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2017.gada 21.augusta sēdes
lēmumu (protokols Nr.3, 5.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET
- nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 “Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22
“Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā””(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus noteikumus Nr.17 “Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumi Nr.22 „
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”” triju dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Saistošos noteikumus Nr.17 pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā publicēt laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv .
4. Sociālajam dienestam nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Sociālā dienesta telpās
Rūjienas ielā 3D, Valkā un pagasta pārvaldēs.
5. Par lēmuma izpildi atbild Kancelejas vadītāja.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 31.augustā

Nr.17
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 31.§)

Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22
“Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu
un likuma “ Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
35. panta pirmo, otro un ceturto daļu

Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sociālās palīdzības pabalstu
piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā” šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā “2.1. Krīzes situācija – situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas
vai citu no ģimenes ( personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ – zādzība, smaga saslimšana, avārija,
ilgstoša ( ilgāk nekā 6 mēnešus) ārstēšanās, apgādnieka zaudējums, zādzība u.c., pati saviem spēkiem
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, un tai nepieciešama psihosociāla un materiāla palīdzība”;
2. Izteikt 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā ”2.6. pabalsts – pašvaldības sociālās palīdzības pabalsts naudas
izteiksmē vai samaksa par pakalpojumu personai (ģimenei) situācijās, kad ir nepieciešami papildu izdevumi
vai kad šī persona (ģimene) objektīvu iemeslu dēļ nespēj gūt ienākumus, lai apmierinātu savas
pamatvajadzības un kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu, izņemot pabalstu krīzes
situācijā”;
3. 2.7.apakšpunktā svītrot vārdus “un pašvaldības saistošajiem noteikumiem”;
4. Izteikt 2.9.apakšpunktā šādā redakcijā “2.9. vientuļš pensionārs/invalīds – nestrādājoša pensijas vecuma
persona vai persona ar invaliditāti, kura faktiski dzīvo atsevišķi no likumīgajiem apgādniekiem vai kurai nav

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

likumīgo apgādnieku un kuras ienākumi nepārsniedz EUR 300 mēnesī un, kuras ienākumi, kustamais un
nekustamais īpašums tiek izvērtēts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā persona
(ģimene) tiek atzīta par trūcīgu”;
Svītrot 5.punktu;
Izteikt 7.punktu šādā redakcijā “7.Sociālais darbinieks pēc klienta iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu
laikā novērtē klienta atbilstību šiem saistošajiem noteikumiem un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt pabalstu atbilstoši Administratīvā procesa likuma nosacījumiem.;
Izteikt 8.punktu šādā redakcijā “8.Sociālais darbinieks pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu pabalstu piešķirt, informē klientu par pieņemto lēmumu. Atteikuma gadījumā lēmums tiek izsniegts
pabalsta prasītājam uz rokas pret parakstu, nosūtīts pastā ierakstītā vēstulē, vai uz e-pastu ar drošu
elektronisko parakstu”.;
9.punktā svītrot vārdu “vadītāja”;
10.punktā svītrot vārdus “un pašvaldības saistošajiem noteikumiem”;
Svītrot 11.punktu, 11.1.apakšpunktu un 11.2.apakšpunktu;
Izteikt 13.punktu šādā redakcijā “13. Ja tiek konstatēts, ka GMI pabalsta saņēmējs saņemto pabalstu
neizmanto pamatvajadzību nodrošināšanai, bet iegādājas alkoholu, cigaretes vai izlieto azartspēlēm GMI
pabalstu izsniedz pārtikas talonu veidā, kuri tiek atprečoti uzņēmumos, ar kuriem pašvaldībai noslēgts
līgums”.;
Svītrot 13.1. apakšpunktu un 13.2.apakšpunktu;
Izteikt 14.punktu šādā redakcijā “14. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts, neizvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus, bet, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas:
14.1.līdz EUR 150.00 lēmumu pieņem sociālais dienests;
14.2.virs EUR 150.00 lēmumu pieņem Valkas novada dome.”

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

15.punktā vārdu “ārkārtas” aizvietot ar vārdu “krīzes”;
17.punktā svītrot vārdu “ārkārtas” un papildināt ar teikumu “Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne
vēlāk kā viena mēneša laikā pēc miršanas apliecības izsniegšanas datuma.”;
18.punktā ciparu “285” aizvietot ar ciparu “300”;
24.punktā vārdu “ārkārtas” aizvietot ar vārdu “krīzes”;
Izteikt 25. šādā redakcijā “Saistošo noteikumu 22.punktā minētā pabalsta apmērs ir pakalpojumu
sniedzēja un pašvaldības līgumā noteiktā maksa par bērnu ēdināšanu”;
28.3.apakšpunktā, 29.punktā un 30.punktā vārdu “ārkārtas” aizvietot ar vārdu “krīzes”;
Svītrot 31.punktu;
Izteikt 33.punktu šādā redakcijā: ”33. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei
EUR 15 ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuru bērni ir Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.12.klases izglītojamie.”;
Izteikt 37.punktu šādā redakcijā “37. Saistošo noteikumu 36.punktā minēto pabalstu piešķir pēc
izdevumus apliecinošu dokumentu uzrādīšanas.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.17
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.17
“Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22
“Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā””
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republikas likumos un Ministru kabineta noteikumos
sociālajā jomā 2017.gadā ir notikušas izmaiņas, līdz ar to ir jāizdara
grozījumi pašlaik spēkā esošajos Valkas novada domes 2012.gada
26.jūlija saistošie noteikumi Nr.22 „ Par sociālās palīdzības pabalstu
piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”. Izmaiņas ir notikušas arī
sociālā dienesta struktūrā – ir likvidēta Nakts patversme, kā arī ir
apstiprināts jaunā redakcijā Sociālā dienesta nolikums, kurā noteiktas
sociālo darbinieku tiesības pašiem pieņemt lēmumune tikai par pabalsta
piešķiršanu , bet arī atteikumu piešķirt pabalstu. Ir nepieciešams palielināt
apbedīšanas pabalstu, jo pašlaik 285 eiro nesedz minimālos izdevumus.
Lai pašvaldība atbalstītu ne tikai trūcīgās ģimenes ar bērniem,
nepieciešams pabalstu mācību piederumu iegādei piešķirt arī
maznodrošinātām ģimenēm.

Īss projekta satura izklāsts

Lai pašvaldības saistošie noteikumi atbilstu Latvijas Republikas
likumdošanai, tiek izdarīti esošajos Valkas novada domes 2012.gada
26.jūlija saistošie noteikumi Nr.22 „ Par sociālās palīdzības pabalstu
piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā” tiek mainīts termins “ārkārtas”
uz terminu “krīzes”, kā arī tiek svītroti saistošo noteikumu punkti, kuri
neatbilst likumdošanai vai arī netiek piemēroti. Nedaudz tiek palielināts

apbedīšanas pabalsts no 285 eiro uz 300 eiro un pabalsts krīzes situācijā
no 143 eiro uz 150 eiro, kā arī paplašināts pabalstu saņēmēju loks, maznodrošinātās ģimenes varēs saņemt pabalstu mācību piederumu
iegādei bērniem.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi varētu palielināt pašvaldības budžeta izdevumus
aptuveni par 1000 eiro gadā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām procedūrām
Informācija
par
konsultācijām
ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

32.§
Par saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi 2012.gada 29.novemba saistošajos noteikumos
Nr.23 “Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Latvijas Republikas likumos un Ministru kabineta noteikumos sociālajā jomā 2017.gadā ir
notikušas izmaiņas, līdz ar to ir jāizdara grozījumi pašlaik spēkā esošajos Valkas novada domes
2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada
pašvaldībā”. Izmaiņas ir notikušas arī sociālā dienesta struktūrā, kā arī ir apstiprināts jaunā redakcijā
Sociālā dienesta nolikums. Ir nepieciešams palielināt atsevišķus pabalstus un pabalsta saņēmēju loku.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2017.gada 21.augusta sēdes
lēmumu (protokols Nr.3, 6.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET
- nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 “Grozījumi 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos
Nr.23 “Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.18 “Grozījumi 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.23
“Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā
un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus Nr.18 pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā publicēt laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv .
4. Sociālajam dienestam nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Sociālā dienesta telpās
Rūjienas ielā 3D, Valkā un pagasta pārvaldēs.
5. Par lēmuma izpildi atbild Kancelejas vadītāja.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 31.augustā

Nr.18
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 32.§)
Grozījumi 2012.gada 29.novemba saistošajos noteikumos Nr.23
“Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo daļu
un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta piekto daļu

Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts
Valkas novada pašvaldībā” šādus grozījumus:
2.7.apakšpunktā svītrot vārdus “un pašvaldības saistošajiem noteikumiem”;
Izteikt 2.8.apakšpunktu šādā redakcijā: “2.8. vientuļš pensionārs/invalīds – nestrādājoša pensijas vecuma
persona vai persona ar invaliditāti, kura faktiski dzīvo atsevišķi no likumīgajiem apgādniekiem vai kurai nav
likumīgo apgādnieku un kuras ienākumi nepārsniedz EUR 300 mēnesī un, kuras ienākumi, kustamais un
nekustamais īpašums tiek izvērtēts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā persona
(ģimene) tiek atzīta par trūcīgu”.
3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: “6.Sociālais darbinieks pēc klienta iesnieguma saņemšanas 10 darba
dienu laikā novērtē klienta atbilstību šiem saistošajiem noteikumiem un pieņem lēmumu par pabalsta
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu atbilstoši Administratīvā procesa likuma nosacījumiem..
4. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: “7.Sociālais darbinieks pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu pabalstu piešķirt, informē klientu par pieņemto lēmumu. Atteikuma gadījumā lēmums tiek
izsniegts pabalsta prasītājam uz rokas pret parakstu, nosūtīts pastā ierakstītā vēstulē, vai uz e-pastu ar drošu
elektronisko parakstu”.;
5. 11.punktā svītrot vārdu “vadītāja”.
6. Izteikt 12.2.apakšpunktu šādā redakcijā: “12.2. trūcīgai ģimenei - līdz EUR 30,00 mēnesī iesniedzējam
pieskaitot EUR 5,00 par katru nākamo pilngadīgo ģimenes locekli un pieskaitot EUR 10,00 par katru nākamo
ģimenes locekli līdz 18 gadiem( ieskaitot).”
7. Izteikt 12.4. apakšpunktu šādā redakcijā: “12.4. maznodrošinātai ģimenei - līdz EUR 25,00 mēnesī
iesniedzējam pieskaitot EUR 5,00 par katru nākamo pilngadīgo ģimenes locekli un pieskaitot EUR 10,00 par
katru nākamo ģimenes locekli līdz 18 gadiem( ieskaitot).”
8. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā: “Persona (ģimene), kura saņem 8.punktā minēto pabalstu, ir tiesīga saņemt
50% no 17.punktā minētā pabalsta atbilstoši piešķirtajam statusam.
9. Aizstāt 17.3 apakšpunktā skaitli “60” ar skaitli “100”.
10. 18.punktā svītrot vārdu “vadītāja”.
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
1.
2.

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.18
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.18
“Grozījumi 2012.gada 29.novemba saistošajos noteikumos Nr.23
“Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā””
paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas raksturojums

Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu

Latvijas Republikas likumos un Ministru kabineta noteikumos
sociālajā jomā 2017.gadā ir notikušas izmaiņas, līdz ar to ir jāizdara
grozījumi pašlaik spēkā esošajos Valkas novada domes 2012.gada
29.novembra saistošie noteikumi Nr.23 “Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts
Valkas novada pašvaldībā”. Ir apstiprināts jaunā redakcijā Sociālā
dienesta nolikums, kurā noteiktas sociālo darbinieku tiesības pašiem
pieņemt lēmumu ne tikai par pabalsta piešķiršanu, bet arī atteikumu
piešķirt pabalstu. Ir nepieciešams palielināt dzīvokļa pabalstu ģimenēm ar
bērniem. Pašlaik ļoti bieži ģimenes ar bērniem nespēj samaksāt par
dzīvokli, sevišķi nepilnās daudzbērnu ģimenes, kurās bērnus audzina tikai
viens vecāks. Pašreizējais dzīvokļa pabalsts nerisina situāciju un
ģimenes tiek izliktas no dzīvokļa. Problēmas ir arī tiem klientiem, kuri īrē
dzīvokli ar malkas apkuri, jo ir jāmaksā gan par īri un apsaimniekošanu,
gan jāiegādājas kurināmais. Pašlaik spēkā esošie noteikumi paredz
saņemt tikai viena veida palīdzību gada laikā.
Lai pašvaldības saistošie noteikumi atbilstu Latvijas Republikas
likumdošanai, tiek izdarīti grozījumi esošajos Valkas novada domes
2012.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.23 “Dzīvokļa (mājokļa)
pabalsts Valkas novada pašvaldībā” - tiek svītroti saistošo noteikumu
punkti, kuri neatbilst likumdošanai vai arī netiek piemēroti. Tiek palielināts
pabalsts ģimenēm, kurās ir bērni. Tāpat tiek dota iespēja personām,
kuras īrē dzīvokli ar malkas apkuri saņemt divu veidu pabalstus –
pabalstu dzīvoklim un pabalstu kurināmā iegādei.
Saistošie noteikumi varētu palielināt pašvaldības budžeta izdevumus
aptuveni par 10 000 eiro gadā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām procedūrām
Informācija
par
konsultācijām
ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
Notikušas konsultācijas ar klientiem – ģimenēm ar bērniem, kuri palaik
saņem pabalstu

33.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
___________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2017. gada 22.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8), vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta, 14., 15.panta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, J.Cimzes Valkas mūzikas skolas skolotājai, deklarēta dzīvesvieta *** ielā ***, ***, 2istabu dzīvokli Merķeļa ielā 13-36, Valkā, kopējā platība 45,9 m2, dzīvojamā platība 30,6 m2, 4.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu apmaiņas palīdzības
reģistrā, 1-istabas dzīvokli Tālavas ielā 3-38, Valkā, kopējā platība 25,1 m2, dzīvojamā platība 12,8
m2, 3.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots, apmaiņā pret pašreiz īrēto dzīvokli *** ielā
***.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
3. P i e š ķ i r t ***, pēdējā deklarētā dzīvesvieta “***” *** pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1-istabas dzīvokli Tālavas ielā 6-3/2, Valkā, kopējā platība 55 m2, 1.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe -nelabiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1-istabas dzīvokli Tirgus ielā 12-1, Valkā, kopējā platība 20,7 m2, dzīvojamā platība 13,2 m2,
1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
5. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2-istabu dzīvokli "Māja 20" - 21, Sēļi, Valkas pagastā, kopējā platība 41,7 m2, dzīvojamā
platība 30,3 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
6. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** iela ***, ***, *** pagasts, *** novads, strādā SIA “ELSTON”,
Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu dzīvokli "Māja 22" - 12, Sēļi, Valkas
pagastā, kopējā platība 40,9 m2, dzīvojamā platība 29,6 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
7. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ”***”, *** pagastā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2-istabu dzīvokli "Māja 20" - 23, Sēļi, Valkas pagastā, kopējā platība 39,9 m2, dzīvojamā
platība 30,0 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
8. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta “***” ***pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā,
1-istabas dzīvokli "Māja 20" - 9, Sēļi, Valkas pagastā, kopējā platība 29,7 m2, dzīvojamā platība 18,8
m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.

9. Pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim Valkā, ***ielā *** uz *** vārda, jo viņas vīrs ***, ar kuru bija noslēgts
īres līgums, ir miris.
10. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
34.§
Par finanšu līdzekļu izlietojumu
_______________________________
(R.Rastaks)
Valkā no 7. līdz 10.septembrim notiks 12.starptautiskais teātra festivāls “Tālvils 2017”. Festivālā
piedalīsies eksperimentālā teātra grupa Eldar no Izraēlas. Izraēlas vēstniecība ir pārskaitījusi finansējumu
Valkas novada domei EUR 2000,- par teātra grupas dalībnieku aviobiļetēm.
Festivāla organizatori lūdz atļaut izmaksāt teātra grupas Eldar dalībniekiem Izraēlas vēstniecības
pārskaitīto summu par iegādātajām aviobiļetēm.
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
E,Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Segt iegādāto aviobiļešu izmaksas teātra grupas Eldar dalībniekiem no Izraēlas vēstniecības
ieskaitītajiem finanšu līdzekļiem, bet ne vairāk kā EUR 2000, (divi tūkstoši euro).
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdi.
V.A.Krauklis:
Visi sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Nākoša domes sēde 28.septembrī. Paldies par
darbu!
Sēde slēgta 2017.gada 31.augustā, plkst.12:00
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

