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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 15
Valkā,

2017.gada 30.novembrī

Sēde sasaukta 2017.gada 30.novembrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2017.gada 30.novembrī plkst.10:00.
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,
Maruta
STABULNIECE, Jānis ANŽE, Andis SULA, Dace BAŠĶE, Aivars SJADEME, Valdis ŠAICĀNS, Sandra
PILSKALNE, Evija SMANE, Kristaps SULA, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Unda OZOLIŅA – aizņemta pamatdarbā
Andris DAINIS - aizņemta pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
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
Inga Aleksejeva – Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
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
Viktors Kaņepe – speciālists-finanšu analītiķis
Toms Simtiņš – Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Pēteris Pētersons – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
Jana Putniņa – Attīstības un plānošanas nodaļas projektu daļas vadītāja
Līga Šķepaste – Būvvaldes arhitekte
Domes sēdi atklāj domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis un ierosina nobalsot par piedāvāto sēdes
darba kārtību ar ierosinātajiem jautājumiem (pielikumā).
Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže,
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 30.novembra novada domes sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Ingra”.
2. Par nomas maksas noteikšanu telpām VAS „Latvijas Pasts” Ērģemē.
3. Par projekta “Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu tautas nama deju kolektīviem” izstrādi un
līdzfinansēšanu.
4. Par projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā” izstrādi un līdzfinansēšanu.
5. Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas
pagastā”.
6. Par vieglās pasažieru automašīnas ar kravas kasti VW transporter pārdošanu par brīvu cenu.
7. Par minerālmēslu kaisāmā TI-1 pārdošanu par brīvu cenu.
8. Par kravas pašizgāzēja GAZ 3507 pārdošanu par brīvu cenu.
9. Par pabalsta piešķiršanu ***.
10. Par pabalsta piešķiršanu ***.
11. Par daudzdzīvokļu māju uzkrājumu uzņemšanu bilancē.
12. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no Valkas novada domes bilances.
13. Par finansiālu atbalstu grāmatas "Latvieša cimdi” igauņu valodas tulkojuma izdošanā.
14. Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Stendera ielā 3, dzīvoklis 7, atsavināšanas procesa uzsākšanu.
15. Par 2017.gada 27.jūlija Valkas novada domes sēdes lēmuma “Par zemes gabala Valkā, Varoņu iela
55A pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” (protokols Nr.10., 9.§), precizēšanu.
16. Par zemes vienības daļu noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa korektai aprēķināšanai par zemi
Valkā, Semināra iela 17.
17. Par zemesgabala Valkas pagastā “Bērzezers 66” atsavināšanas procedūras apturēšanu.
18. Par izmaiņām Valkas novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas sastāvā.
19. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
20. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkā, Ausekļa iela 54, nodošanu
atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.
21. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Lazdas” atsavināšanas uzsākšanu.
22. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Pilsonības un migrācijas pārvaldei.
23. Par sabiedrisko apspriešanu Ērģemes pagasta un Kārķu pagasta pārvalžu apvienošanai.
24. Par sabiedrisko apspriešanu Vijciema pagasta un Zvārtavas pagasta pārvalžu apvienošanai.
25. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
26. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
27. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
28. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
29. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
30. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
31. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
32. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
33. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
34. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
35. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
36. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
37. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
38. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
39. Par telpu Semināra ielā 21, Valkā nomas tiesību izsoli.
1.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “INGRA”
(I.Meļķis)
Dome izskata Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INGRA”, reģistrācijas Nr.44101031528,
juridiskā adrese: Ausekļa iela 6 - 35, Valka, Valkas novads, 2017.gada 1.novembrī iesniegto iesniegumu
par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 22, Valkā nomas līguma termiņu pagarināšanu uz 3 gadiem no
2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 10.novembra
sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 1.§), Finanšu komitejas 2017.gada 13.novembra lēmumu (protokols
Nr.13, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, 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. Pagarināt ar SIA „INGRA”, reģistrācijas Nr.44101031528, juridiskā adrese: Ausekļa iela 6 - 35, Valka,
Valkas novads, 2007.gada 1.janvārī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 22 nomas līguma
termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas
līgumā ar SIA „INGRA” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
2.§
Par nomas maksas noteikšanu telpām VAS „Latvijas Pasts” Ērģemē
(J.Krams, V.A.Krauklis)
Dome izskata Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts”, reģ. Nr.40003052790, juridiskā adrese
Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1000, 2017.gada 8.novembrī saņemto iesniegumu
par telpām pasta pakalpojumu sniegšanai “Arkādijās”, Ērģemē, Valkas novadā.
Ērģemes pagasta „Arkādijās”, jau ir izvietotas sabiedriska rakstura iestādes: feldšerpunkts, bibliotēka,
muzejs. Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs ierosina noteikt nomas maksu EUR 35,00, kurā ir iekļauti
arī komunālie pakalpojumi, apkure un elektroenerģija.
Nomas telpu platība ir 16,93m 2.
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.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 10.novembra
sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 3.§), Finanšu komitejas 2017.gada 13.novembra lēmumu (protokols
Nr.13, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a)
apakšpunkta, 2010.gada 8.jūnija MK 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 deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, 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 – telpai Nr.21 ar kopējo platību 16,93m 2 „Arkādijās”, Ērģemes pagastā
kopējo nomas un pakalpojumu maksu EUR 8,26 (astoņi euro 26 centi) bez PVN un noslēgt ar VAS
„Latvijas Pasts” jaunu nomas līgumu, ar kuru tiek turpinātas nomas attiecības uz vienu gadu ar atrunu,
ka līgums tiek pagarināts uz nākošo gadu, ja neviena no pusēm neprasa līgumsaistību izbeigšanu.
2. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot nomas līgumu.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
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.
3.§
Par projekta “Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu tautas nama deju kolektīviem”
izstrādi un līdzfinansēšanu
(I.Aleksejeva)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu tautas nama deju
kolektīviem”, iesniegšanai biedrības „No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Pieejama un pievilcīga
teritorija 2.3. rīcībai "Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana".

Projekta ietvaros ir plānots iegādāties Kārķu pagasta tautastērpu komplektus Kārķu tautas nama
vidējās paaudzes deju kolektīvam “Medneši” un senioru deju kolektīvam “Lustiņdancis”. Projekta kopējās
izmaksas ir EUR 15 931.20 ar PVN (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro 20 centi), no
kurām 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas ir EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši
euro), ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums,
kas sastāda EUR 13 500 ar PVN (trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro) un 10% Valkas novada domes
līdzfinansējums EUR 1500 ar PVN (viens tūkstotis pieci simti euro), neattiecināmās izmaksas ir EUR
931.20 ar PVN (deviņi simti trīsdesmit viens euro 20 centi), kopējais Valkas novada domes
līdzfinansējums ir EUR 2431.20 ar PVN (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit viens euro 20 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.novembra lēmumu
(protokols Nr.13, 3.§) 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,
M.Stabulniece, J.Anže, 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 projekta “Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu tautas nama deju kolektīviem” izstrādi,
iesniegšanai biedrības „No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas
projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Pieejama un pievilcīga teritorija 2.3.
rīcībai "Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana".
2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar
līdzfinansējumu EUR 2431.20 ar PVN (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit viens euro 20 centi) apmērā
no kopējām izmaksām EUR 15 931.20 ar PVN (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro
20 centi).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.§
Par projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā”
izstrādi un līdzfinansēšanu
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā”,
iesniegšanai biedrības “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas
projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Pieejama un pievilcīga teritorija 2.2.
rīcībai “Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana”.
Projekta ietvaros ir plānots labiekārtot esošo rotaļu laukumu un izveidot atpūtas zonu Kārķu ciema
centrā, blakus Kārķu skolai. Projekta 1.kārtā ir paredzētas šādas aktivitātes: esošo metāla rotaļu
elementu demontāža un utilizācija, esošo rotaļu elementu demontāža un pārvietošana, esošā inventāra
atjaunošana, jaunu rotaļu elementu (6 gab.) uzstādīšana, drenāžas izbūves darbi, atpūtas zonas
izveidošana ar bruģētiem gājēju celiņiem un soliņiem (9 gab.), akritumu urnām (4 gab.), teritorijas
izgaismošana, veselības un sajūtu takas izveide un volejbolu laukumu sakārtošana.
Plānotā projekta teritorija tiks sadalīta vairākās zonās: 1. Bērnu aktīvo elementu laukumi; 2. Ovālveida
celiņš, kas vijas caur visiem laukumiem; 3. Sajūtu taka; 4. Pludmales volejbola laukumi.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 36 161,83, no kurām attiecināmas ir EUR 20 000,00, kur
90% jeb EUR 18 000,00 no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% jeb EUR 2000,00 Valkas
novada domes līdzfinansējums, kā arī neattiecināmās izmaksas EUR 16 161,83, kopā veidojot EUR 18
161,83 līdzfinansējumu Valkas novada domei.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.novembra lēmumu
(protokols Nr.13, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, 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 projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā” izstrādi, iesniegšanai
biedrības „No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu

konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Pieejama un pievilcīga teritorija 2.2. rīcībai
"Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana".
2. Ja projekta tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar
līdzfinansējumu EUR 18 161,83 (astoņpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro 83 centi)
apmērā no kopējām izmaksām EUR 36 161,83 (trīsdesmit seši tūkstoši viens simts sešdesmit viens
euro 83 centi).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
5.§
Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas
atjaunošana Valkas pagastā”
(T.Simtiņš)
Attīstības un plānošanas nodaļa izstrādā projekta pieteikumu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā”, kas paredzēts iesniegšanai projektu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gada atbalsta pasākuma 4.3 “Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projektu iesniegšanas 4. kārtai. Projekta
iesniegšanas datums ir 2017.gada 7.decembrī.
Projekta ietvaros paredzēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas Ūdens
saimniecisko iecirkņu klasifikators (turpmāk tekstā – ŪSIK) kods 632881:02, pik.01/90-16/30
projektēšana, būvuzraudzība un izbūve. Izbūvējamā meliorācijas sistēma atrodas Valkas pagastā
“Ķeizarpurvs - Pedele”. 2016.gadā ir veikts iepirkums uz projektēšanu, un projektēšana jau ir veikta,
projektēšanas izmaksas – EUR 4840,00.
Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru lauksaimniecības attīstībai, meža ražības, audzes veselības
un kokmateriālu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares
konkurētspējas palielināšanai.
Ir veikts iepirkums meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-16/30 izbūvei. Kopējās
projekta izmaksas ir EUR 87928,11 (astoņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi euro, 11
centi), kur 90% no kopējām projekta izmaksām jeb EUR 79135,30 (septiņdesmit deviņi tūkstoši viens
simts trīsdesmit pieci euro, 30 centi) līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA), un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb EUR 8792,81 (astoņi tūkstoši septiņi simti
deviņdesmit divi euro, 81 cents).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.novembra lēmumu
(protokols Nr.13, 5.§) 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,
M.Stabulniece, J.Anže, 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 projekta pieteikumu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana
Valkas novadā” projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gada atbalsta
pasākuma 4.3 “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”
projektu iesniegšanas 4.kārtai.
2. Projektā plānotais budžets ir EUR 87928,11 (astoņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi
euro, 11 centi), kur 90% no kopējām projekta izmaksām jeb EUR 79135,30 (septiņdesmit deviņi
tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro, 30 centi) līdzfinansē ELFLA, un Valkas novada domes
līdzfinansējums ir 10% jeb EUR 8792,81 (astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi euro, 81 cents).
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

6.§
Par vieglās pasažieru automašīnas ar kravas kasti VW Transporter pārdošanu par brīvu cenu
(I.Vehi)
Dome izskata Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Ineses
Vehi 2017.gada 9.novembra iesniegumu par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas uzskaitē
esošās vieglās pasažieru automašīnas ar kravas kasti VW Transporter (valsts reģ. Nr.JF2679, šasijas
Nr.WV1ZZZ7JZ6X027125, atlikusī bilances vērtība EUR 614.12) pārdošanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.novembra lēmumu
(protokols Nr.13, 6.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas
2.punkta, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta un ņemot vērā Valkas novada domes
2015.gada 28.maija noteikumus Nr.2 „Par Valkas novada domes un tās iestāžu kustamās mantas
atsavināšanu - pārdodot par brīvu cenu”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu - vieglo pasažieru automašīnu ar kravas kasti VW Transporter
(valsts Reģ.Nr. JF 2679, šasijas Nr.WV1ZZZ7JZ6X027125), nosakot cenu EUR 1000,00 (viens
tūkstotis euro) bez PVN.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram organizēt automašīnas pārdošanu un publicēt
sludinājumu laikrakstā „Ziemeļlatvija” un tīmekļvietnēs www.valka.lv un www.ss.com.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
7.§
Par minerālmēslu kaisāmā TI-1 pārdošanu par brīvu cenu
(I.Vehi)
Dome izskata Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Ineses
Vehi 2017.gada 9.novembra iesniegumu par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas uzskaitē
esošā minerālmēslu kaisītāja TI-1 (atlikusī bilances vērtība EUR 0.00) pārdošanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.novembra lēmumu
(protokols Nr.13, 7.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas
2.punkta, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta un ņemot vērā Valkas novada domes
2015.gada 28.maija noteikumus Nr.2 „Par Valkas novada domes un tās iestāžu kustamās mantas
atsavināšanu - pārdodot par brīvu cenu”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu – minerālmēslu kaisāmo TI-1 nosakot cenu EUR 100,00 (viens
simts euro) bez PVN.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram organizēt minerālmēslu kaisāmā TI-1 pārdošanu un
publicēt sludinājumu laikrakstā „Ziemeļlatvija” un tīmekļvietnēs www.valka.lv un www.ss.com.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
8.§
Par kravas pašizgāzēja GAZ 3507 pārdošanu par brīvu cenu
(I.Vehi)
Dome izskata Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Ineses
Vehi 2017.gada 9.novembra iesniegumu par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas uzskaitē
esošā kravas pašizgāzēja GAZ 3507 (valsts reģ.Nr.CV9746, šasijas Nr.XTH531400M158584, atlikusī
bilances vērtība EUR 0.00) pārdošanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.novembra lēmumu
(protokols Nr.13, 8.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas
2.punkta, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta un ņemot vērā Valkas novada domes

2015.gada 28.maija noteikumus Nr.2 „Par Valkas novada domes un tās iestāžu kustamās mantas
atsavināšanu - pārdodot par brīvu cenu”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu - kravas pašizgāzēja GAZ 3507 (valsts Reģ.Nr. CV9746,
šasijas Nr.XTH531400M158584), nosakot cenu EUR 300,00 (trīs simti euro) bez PVN.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram organizēt automašīnas pārdošanu un publicēt
sludinājumu laikrakstā „Ziemeļlatvija” un tīmekļvietnēs www.valka.lv un www.ss.com.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
9.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
(V.Zariņš)
2016.gada 29.decembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***
(protokols Nr.15, 8.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 413,11 apmērā *** [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.novembra lēmumu
(protokols Nr.13, 9.§) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Piešķirt ***, dzīvo „***”, *** pagasts, Valkas novads, pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 401,40
(četri simti viens euro un 40 centi) par periodu no 2017.gada 1.novembra līdz 2017.gada
31.decembrim.
2. No 2017.gada novembra mēnesī piešķirtā pabalsta ieturēt EUR 11,71 (vienpadsmit euro un 71
cents), kas pārmaksāti par 2017.gada oktobra mēnesi.
3. Piešķirt ***, dzīvo „***”, *** pagasts, Valkas novads, pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 501,40
(pieci simti viens euro un 40 centi) no 2018.gada 1.janvāra.
4. Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1. un 3.punktā minēto
pabalstu līdz nākamā mēneša, kas seko aprēķina mēnesim, 10.datumam.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumu „Par pabalsta
piešķiršanu ***” (protokols Nr.15, 8.§).
6. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
8. 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.
10.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
(V.Zariņš)
2016.gada 29.decembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***”
(protokols Nr.15, 9.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 445,23 ***, dzīvo „***”, ***
pagasts, Valkas novads [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.novembra lēmumu
(protokols Nr.13, 10.§) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Piešķirt ***, dzīvo „***”, *** pagasts, Valkas novads, pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 435,03
(četri simti trīsdesmit pieci euro un 03 centi) par periodu no 2017.gada 1.novembra līdz 2017.gada
31.decembrim.
2. No 2017.gada novembra mēnesī piešķirtā pabalsta ieturēt EUR 10,20 (desmit euro un 20 centi), kas
pārmaksāti par 2017.gada oktobra mēnesi.
3. Piešķirt ***, dzīvo „***”, *** pagasts, Valkas novads, pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 535,03
(pieci simti trīsdesmit pieci euro un 3 centi) no 2018.gada 1.janvāra.
4. Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1. un 3.punktā minēto
pabalstu līdz nākamā mēneša, kas seko aprēķina mēnesim, 10.datumam.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumu „Par pabalsta
piešķiršanu ***” (protokols Nr.15, 9.§).
6. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
8. 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.
11.§
Par daudzdzīvokļu māju uzkrājumu uzņemšanu bilancē
(I.Markova)
Izvērtējot SIA “Valkas Namsaimnieks” sniegto informāciju, nepieciešams uzņemt Valkas novada
domes bilancē uzkrājumus daudzdzīvokļu mājām: Raiņa iela 18, Merķeļa iela 13, Merķeļa iela 13a,
Merķeļa iela 15, Stendera iela 3.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.novembra lēmumu
(protokols Nr.13, 14.§) 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,
M.Stabulniece, J.Anže, 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. Ņemt Valkas novada domes bilancē uzkrājumus daudzdzīvokļu mājām par kopējo summu EUR
74510.33 (septiņdesmit četri tūkstoši pieci simti desmit euro, 33 centi):
1.1. Raiņa iela 18, Valka – EUR 16226.70 (sešpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit seši euro, 70
centi);
1.2. Merķeļa iela 13, Valka – EUR 17200.03 (septiņpadsmit tūkstoši divi simti euro, 03 centi);
1.3. Merķeļa iela 13A, Valka – EUR 20160.35 (divdesmit tūkstoši viens simts sešdesmit euro, 35
centi);
1.4. Merķeļa iela 15, Valka – EUR 17764.91 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro,
91 cents);
1.5. Stendera iela 3, Valka – EUR 3158.34 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro, 34 centi).
2. Uzdot Grāmatvedības un finanšu nodaļai ņemt grāmatvedības uzskaitē uzkrājumus daudzdzīvokļu
ēkām.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
12.§
Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no Valkas novada domes bilances
(I.Markova)
Pārbaudot Valkas novada domes uzskaitē esošos nekustāmos īpašumus, konstatēts, ka Valkas
novada domes bilancē ir nekustamie īpašumi, kuri ir privatizēti. Šos īpašumus nepieciešams izslēgt no
Valkas novada domes bilances.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 13.novembra lēmumu
(protokols Nr.13, 15.§) 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,
M.Stabulniece, J.Anže, 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. Izslēgt no Valkas novada domes bilances sekojošus pamatlīdzekļus:
1.1. PL Nr. PL01250 - Šķūnis Raiņa 2, kadastra Nr.9401-001-0213-002 atlikusī vērtība EUR 111.22
(viens simts vienpadsmit euro, 22 centi);
1.2. PL Nr. PL01251 - Šķūnis Raiņa 2, kadastra Nr.9401-001-0213 – 003 atlikusī vērtība EUR 60.08
(sešdesmit euro, 08 centi);
1.3. PL Nr. PL02660 - Raiņa iela 12 dzīvoklis 30, kadastra Nr.9401-001-0522-001-030 atlikusī
vērtība EUR 293.00 (divi simti deviņdesmit trīs euro).
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
13.§
Par finansiālu atbalstu grāmatas "Latvieša cimdi” igauņu valodas tulkojuma izdošanā
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Dome saņēmusi SIA “Tautas tērpu centrs Senā klēts”, reģ. Nr. 40003361391, juridiskā adrese:
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, iesniegumu (reģ. 10.11.2017. nr. 3.1.1./17/2105), ar lūgumu finansiāli
atbalstīt Marutas Grasmanes grāmatas “Latvieša cimdi” igauņu valodas tulkojuma izdošanu.
Grāmata “Latvieša cimdi” ir izdevums, kurā apkopoti 178 krāšņi cimdu raksti.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
13.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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.

2.
3.
4.

Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) SIA “Tautas tērpu
centrs Senā klēts”, reģ. Nr. 40003361391, Marutas Grasmanes grāmatas “Latvieša cimdi” igauņu
valodas tulkojuma izdošanai, pretī saņemot 20 grāmatas eksemplārus.
Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
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, LV4201.
14.§
Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Stendera ielā 3, dzīvoklis 7, atsavināšanas procesa uzsākšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)

Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, dzīvoklis ***, Valka, Valkas novads, 2017.gada
19.oktobrī iesniegto iesniegumu ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru par viņas īrēto dzīvokli
Valkā, Stendera iela 3, dzīvoklis 7, tika konstatēts:
Atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam atsevišķos
gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas:
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt attiecīgo dzīvokļa īpašumu vai viendzīvokļa
dzīvojamo māju.
Dzīvoklis, pieteikuma iesniedzējam, nav piešķirts pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 7., 14. un 15.pantiem.
Spēkā esošais dzīvokļa Valkā, Stendera iela 3, dzīvoklis 7, īres līgums starp *** un Valkas pilsētas
domi, noslēgts 1995.gada 1.martā.
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.
2017.gada 1.novembrī saņemta SIA “Valkas Namsaimnieks” izziņa Nr.243, kur norādīts, ka *** ir īres
un komunālo maksājumu parāds EUR 125.43 apmērā par minēto dzīvokli.

Uz šī lēmuma pieņemšanas dienu vēl nav nostiprinātas zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības
uz minēto dzīvokli. Līdz ar to paralēli nekustamā īpašuma dokumentu sakārtošanai un reģistrēšanai
zemesgrāmatā, varētu tikt pieprasīti arī nepieciešamie dokumenti atsavināšanas procedūras
turpināšanai.
*** atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam kā minētā
nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs.
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.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punkts cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts
atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka
līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt
zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes
kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
3. 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā,
nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
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.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 13.novembra lēmumu (protokols Nr.9, 1.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punkta; 45.panta 4.daļas; 8.panta 2., 3. un 6.daļas;
37.panta; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta1.daļas 2.punktu; 7.panta 1.daļas; 2011.gada 1.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punkta; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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 atsavināšanas procedūru Valkas novada domes nekustamajam īpašumam - dzīvoklim
Stendera ielā 3, dzīvoklis 7, Valkā, ar kopējo platību 49.3 m 2 un tam piesaistītajām 493/5566
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā
zemes gabala, nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Lūgt *** iesniegt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktā
noteikto notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņas ģimenes locekļiem iegūs
īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu, kā arī brīdināt, ka gadījumā, ja netiek saņemta izziņa par īres un
komunālo maksājumu parādu neesamību, lēmums par dzīvokļa nosacītās cenas noteikšanu un
atsavināšanu nevar tikt izskatīts.
4. Pēc dzīvokļa reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un šī lēmuma 3.punkta izpildes,
uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas
un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
5. Pēc šī lēmuma 4.punktā minēto vērtību saņemšanas un lēmuma 2.punktā norādīto dokumentu
saņemšanas, izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma Stendera ielā 3, dzīvoklis 7, Valkā,
nosacītās cenas apstiprināšanu.
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.

15.§
Par 2017.gada 27.jūlija Valkas novada domes sēdes lēmuma
“Par zemes gabala Valkā, Varoņu iela 55A pārņemšanu
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” (protokols Nr.10, 9.§), precizēšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Ar Valkas novada domes 2017.gada 27.jūlija Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.10,
9.§), tika nolemts pārņemt Valkas novada domes īpašumā zemes gabalu Valkā, Varoņu iela 55A,
kadastra apzīmējums 9401 07 0211, jo tas ir nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai saskaņā
ar 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)” un 15.panta 1.daļas
10.punktu, kas nosaka sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par
bezdarba samazināšanu.
2017.gada 23.oktobrī ir saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes Atzinums Nr.3/15/768/2017-N-E, par
valsts meža zemes atsavināšanu Valkā, Varoņu ielā 55A, kur norādīts, ka plānotā meža zemes
atsavināšana ir pieļaujama.
Ņemot vērā, ka VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 2017.gada 17.augusta vēstulē ir norādīts, ka
lēmumā par zemes gabala pārņemšanu bez atlīdzības, ir precizējama konkrētā pašvaldības autonomā
funkcija, kuras izpildei nepieciešama valsts meža zeme, ir nepieciešamas precizēt Valkas novada domes
2017.gada 27.jūlija Valkas novada domes sēdes lēmuma (protokols Nr.10, 9.§), 1.punktu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 13.novembra lēmumu (protokols Nr.9, 2.§), izsverot nekustamā īpašuma iegūšanas
lietderību un pamatojoties uz Meža likuma 44.panta 4.daļas 2.punktu 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, M.Stabulniece, J.Anže, 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 2017.gada 27.jūlija Valkas novada domes sēdes lēmumā
“Par zemes gabala Valkā, Varoņu iela 55A pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”
(protokols Nr.10, 9.§), izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Pārņemt Valkas novada domes īpašumā zemes gabalu Valkā, Varoņu iela 55A, kadastra
apzīmējums 9401 07 0211, kas ir nepieciešams sekojošu pašvaldības funkciju nodrošināšanai:
1.1. zemes vienības daļu 0.04ha apjomā, izmantojot kā zaļo teritoriju, saskaņā ar 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)”
1.2. zemes vienības daļu 0.5044ha apjomā, izmantojot kā teritoriju uzņēmējdarbības attīstībai,
pamatojoties uz 15.panta 1.daļas 10.punktu, kas nosaka “sekmēt saimniecisko darbību
attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu.””.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
16.§
Par zemes vienības daļu noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa
korektai aprēķināšanai par zemi Valkā, Semināra ielā 17
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkā, Semināra ielā 17, dzīvokļa Nr.4 īpašnieka ***,
dzīvokļa Nr.2 īpašnieka ***, dzīvokļu Nr.3 un Nr.5 īpašnieces *** 2017.gada 6.oktobra iesniegumu
(saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 02.11.2017. nr.3.1.1/17/2047), ar kuru lūgts, turpmāk
aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli Semināra iela 17 dzīvokļu īpašniekiem par zemi, ņemt vērā, ka
200m2 izmanto Semināra iela 19 dzīvokļu īpašnieki, tika konstatēts:
Zemes gabals, Valkā, Semināra iela 17, kadastra apzīmējums 9401 001 0619, platība 1765m 2, ir
Valkas novada pašvaldības īpašums, reģistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.339. Uz

zemes gabala atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0619 001 un tai
funkcionāli saistītas palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem 9401 001 0619 002 un 9401 001 0619 003.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā atrodas 5 atsevišķi dzīvokļa īpašumi, no kuriem tikai dzīvoklis Nr.1
nav reģistrēts zemesgrāmatā.
Jāņem vērā arī fakts, ka daļa no zemes gabala Valkā, Semināra ielā 17, aptuveni 100m 2 platībā, jau
tiek izmantota kā autostāvvieta pie Valkas pasta nodaļas, nevis kalpo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
uzturēšanai. Bez tam, uz zemes gabala atrodas arī koka šķūņi, uz kuriem īpašuma tiesības nav
nostiprinātas zemesgrāmatā, jo šos šķūņus lieto blakus esošās daudzdzīvokļu mājas Semināra ielā 19
iedzīvotāji.
Jāatzīmē, ka jau noslēdzot Pirkuma līgumus par dzīvokļu Valkā, Semināra ielā 17, privatizāciju, tika
ņemts vērā likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 7.panta 7.daļa, kur noteikts, ja
viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas
zemes, kura atrodas pašvaldības domes apstiprinātā teritorijas plānojumā iezīmētajās ceļu, ielu vai
piebrauktuvju sarkanajās līnijās vai uz kuras atrodas arī ēkas, kas nav privatizējamas šajā likumā
noteiktajā kārtībā, un zeme nav sadalāma atbilstoši šā panta piektās vai sestās daļas prasībām,
privatizētā objekta īpašniekam ir valsts vai pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala nomas tiesības uz
99 gadiem.
Līdz ar to dzīvokļu privatizācijas gaitā daudzdzīvokļu mājas Semināra iela 17 dzīvokļu īpašniekiem
tika nodotas zemes gabala Valkā, Semināra iela 17, ar kopējo platību 1765m 2, nomas tiesības uz 99
gadiem, proporcionāli dzīvokļu domājamām daļām, līguma 11.punktā norādot, ka par zemes gabalu ir
noslēdzams nomas līgums, kas līdz pat šī lēmuma pieņemšanas brīdim nav izdarīts.
Tas nozīmē, ka nav pildīts arī minētā likuma 53.panta 5.daļa, kur noteikts, ka par nomā uz 99 gadiem
nodota zemes gabala lietošanu tiek slēgts zemes nomas līgums, ievērojot šā panta noteikumus. Nomas
maksa saskaņā ar šo līgumu nevar pārsniegt zemes nodokļa lielumu, kas ir noteikts 1.5% apmērā no
zemes gabala kadastrālās vērtības.
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 1.panta 20.punkts nosaka, ka
privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemes gabals ir zeme, uz kuras uzcelta
dzīvojamā māja, tās uzturēšanai, apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamie infrastruktūras,
labiekārtojuma un komunikāciju elementi.
Ņemot vērā augstāk minēto, lai risinātu jautājumu par korektu nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķināšanu, zemes vienība ir sadalāma trīs zemes vienības daļās, par kurām atbilstoši arī ir nosakāma
kadastrālā vērtība un aprēķināms nekustamā īpašuma nodoklis.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 13.novembra lēmumu (protokols Nr.9, 3.§) un vadoties no likuma “Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 53.panta 5.daļas, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 21.punkta;
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punkta,
14.3.,17.7.apakšpunkta, 18.punkta, 23.3.punkta, 29.punkta un 2.pielikumā sniegto skaidrojumu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Korektai nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībai, neveidojot jaunu nekustamā
īpašuma objektu, sadalīt zemes vienību Semināra iela 17, kopējā platība 1765 m2, kadastra
apzīmējums 9401 001 0619, sekojošās zemes vienības daļās:
1.1. 100 m2 platībā gar Semināra ielas malu, nosakot turpmāko minētās zemes vienības daļas
lietošanas mērķi: pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme (kods 0908);
1.2. 220m2 platībā, nosakot turpmāko minētās zemes vienības daļas lietošanas mērķi: vienstāva un
daudzstāvu dzīvojamo māju apbūve (kods 0701);
1.3. 1445m2 platībā, saglabājot esošo lietošanas mērķi: vienstāva un daudzstāvu dzīvojamo māju
apbūve (kods 0701).
2. Paredzēt finansējumu zemes vienības daļas reģistrēšanai Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā no Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta.
3.
Pēc lēmuma 1.punkta izpildes, uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram veikt sekojošu
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu par zemes vienību Valkā, Semināra ielā 17,:
3.1. par zemes vienības daļas 100m2 apmērā, kuru aizņem autostāvvieta, neaprēķinot nekustamā
īpašuma nodokli;
3.2. par zemes vienības daļu 220m 2 apmērā, aprēķinu piestādot Semināra ielas 19 dzīvokļu
īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, proporcionāli katra dzīvokļa īpašuma domājamām daļām;
3.3. par zemes vienības daļu 1445m 2 platībā nodokļa aprēķinu sadalot dzīvokļu īpašumu Semināra
iela 17 dzīvokļu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem.

Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot un noslēgt sekojošus zemes nomas līgumus,
nosakot nomas maksu 1.5% apmērā no attiecīgā zemes gabala daļas kadastrālās vērtības:
4.1. par zemes gabalu Valkā, Semināra iela 17, platība 1445m 2, nodošanu nomā dzīvokļu Semināra
ielā 17 īpašniekiem, proporcionāli kopīpašuma domājamai daļai;
4.2. par zemes gabalu Valkā, Semināra iela 17, platība 220m 2, nodošanu nomā dzīvokļu Semināra
ielā 19 īpašniekiem, proporcionāli kopīpašuma domājamām daļām.
5.
Ieteikt daudzdzīvokļu mājas Valkā, Semināra iela 17, dzīvokļu īpašniekiem, pēc visu dzīvokļu
īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā izvērtēt jautājumu par dzīvojamai mājai Semināra iela
17, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, pieņemot par šo faktu dzīvokļu
kopsapulces lēmumu un iesniedzot ierosinājumu Valkas novada domei.
6.
Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sadarbībā ar juristu sagatavot saistošo noteikumu projektu
par Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu.
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 Valkas novada domē (Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads LV 4701).
4.

17.§
Par zemesgabala Valkas pagastā “Bērzezers 66” atsavināšanas procedūras apturēšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada
pašvaldības piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam, Valkas pagastā „Bērzezers 66”,
kadastra apzīmējums 9488 003 0221, jo tika konstatēts sekojošais:
Ar Valkas novada domes 2016.gada 29.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 27.§),
pamatojoties uz ***, 2016.gada 8.septembra iesniegumu, tika nolemts, uzsākt pašvaldībai piekrītošā
zemes gabala “Bērzezers 66”, kadastra apzīmējums 9488 003 0221, atsavināšanas procedūru, nosakot
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Zemes gabals Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 66”, kadastra apzīmējums 9488 003 0221,
platība 0.1675ha ir Valkas novada domes īpašums, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra ierakstu Valkas
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0056 0938.
Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0221, atrodas ***piederošs ēku īpašums, uz kuru
īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Augstāk minētā zemes gabala pašreizējais lietotājs – ***, pamatojoties uz 2011.gada 19.maija Zemes
nomas līgumu Nr.VND/2011/172.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 4.daļu, publiskai personai
piederošu zemes gabalu uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas, var pārdot tikai zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas īpašniekam.
Saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta", 8.5.punktu, atsavināšanas ierosinājumu atsaka izskatīt, ja atsavināšanas
ierosinātājs sešu mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma iesniegšanas nav iesniedzis dokumentus,
kas noteikti šo noteikumu 4. un 5.punktos, tai skaitā īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas –
zemesgrāmatu apliecība uz ēku īpašumu.
*** līdz pat šī lēmuma pieņemšanas dienai nav atsaukusies Valkas novada domes 2016.gada
7.novembra aicinājumam nostiprināt īpašuma tiesības uz viņai piederošo ēku īpašumu zemesgrāmatā un
turpināt zemes vienības atsavināšanas procedūru.
Lai aktualizētu Valkas novada domes Grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaiti un saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.punktu, kas
nosaka, ka: atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo līdzekļu sastāvā,
atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš neparedzamu) apstākļu dēļ
atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt
izmantot budžeta iestādes darbības nodrošināšanai. Atsavināšanai paredzēto aktīvu atjauno ilgtermiņa
ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā un nolieto (amortizē) atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā
atbilstoši iepriekš noteiktajam lietderīgās lietošanas laikam, sākot no nākamā mēneša pēc aktīva
atjaunošanas ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, nepieciešams veikt ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 13.novembra lēmumu (protokols Nr.9, 4.§) un vadoties no 2011.gada 1.februāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 8.5. un
9.2.punkta; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 92.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Līdz ēku īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz atsavinātāju vārda, apturēt nekustamā
īpašuma “Bērzezers 66”, Valkas pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9488 003 0221, platība 0.1675, atsavināšanas procedūru.
2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Bērzezers 66”, ar kadastra apzīmējumu 9488
003 0221, platība 0.1675ha, Valkas pagasts, Valkas novads.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
18.§
Par izmaiņām Valkas novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas sastāvā
(V.Zariņš)
Ņemot vērā to, ka Civilās aizsardzības komisijas sastāvā nav iekļauts Valkas novada domes
izpilddirektors, tad ir nepieciešams papildināt komisijas sastāvu ar novada domes izpilddirektoru Aināru
Zāberu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Civilās aizsardzības komisijas 2017.gada 10.novembra
lēmumu (protokols Nr.1, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 18.punktu un 21.panta 1.daļas 24.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Ievēlēt par Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas locekli Valkas novada domes izpilddirektoru
Aināru Zāberu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
19.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
_____________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2017. gada 16.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11), 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, M.Stabulniece, J.Anže,
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 ***, deklarēta dzīvesvieta "***", *** pag., Valkas nov., reģistrēta dzīvokļu palīdzības I
kārtas reģistrā, 1-istabas dzīvokli Varoņu ielā 40-27, Valkā, kopējā platība 35,1 m2, dzīvojamā platība
18,9 m2, 5.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 ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 3-istabu dzīvokli Tālavas ielā 3-42, Valkā, kopējā platība 55,7 m2, dzīvojamā platība 39,4 m2,
2.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta "***", ***, ***pag., Valkas nov., LV-4716, reģistrēts dzīvokļu
palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas dzīvokli "Māja Nr. 1" - 6, Kārķi, Kārķu pagastā, 2.stāvs, kopējā
platība 34,1 m2, dzīvojamā platība 17,7 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Kārķu pagasta pārvaldi.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta "***", *** pag., Valkas nov., LV-4711, reģistrēta dzīvokļu
palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu dzīvokli "Māja Nr. 1" - 2, Kārķi, Kārķu pagastā, 1.stāvs, kopējā
platība 46,6 m2, dzīvojamā platība 30,6 m2, daļēji labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Kārķu pagasta pārvaldi.

5. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta "***", *** pag., Valkas nov.,reģistrēts dzīvokļu palīdzības II
kārtas reģistrā, 1-istabu dzīvokli Kūru ielā 9-8, Valkā, kopējā platība 25,6 m2, dzīvojamā platība 17,5
m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –daļēji labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
6. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta "***", ***pag., Valkas nov., reģistrēta dzīvokļu palīdzības II
kārtas reģistrā, 2-istabu dzīvokli Varoņu ielā 32-4, Valkā, kopējā platība 41,5 m2, dzīvojamā platība
26,7m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –daļēji labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
7. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, *** pag., Valkas nov., reģistrēta dzīvokļu apmaiņas
palīdzības reģistrā, 3-istabu dzīvokli Nr.19, “Pūcītes”, Ērģemes pagastā, 1.stāvs, kopējā platība 68,0
m2, dzīvojamā platība 64,4 m2,dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots. Viena mēneša laikā no
lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Ērģemes pagasta pārvaldi.
8. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** gatve ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 3-istabu dzīvokli Semināra ielā 4-8, Valkā, kopējā platība 63,4 m2, dzīvojamā platība 39,7
m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
9. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** bulvāris ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2-istabu dzīvokli Varoņu ielā 40-39, Valkā, kopējā platība 53,4 m2, dzīvojamā platība 33,3
m2, 4.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
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).

20.§
Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkā, Ausekļa iela 54, nodošanu
atsavināšanai un 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. 2017.gada 9.oktobrī Valkas novada domē ir saņemts Būvuzņēmuma SIA “VALDIS”, reģistrācijas
numurs 43203000229, juridiskā adrese: Latgales iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads, iesniegums ar
lūgumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - zemes gabalu Valkā, Ausekļa iela 54, uz kura
atrodas SIA “Valdis” piederošs ēku īpašums.
2. Nekustamais īpašums Valkā, Ausekļa iela 54, kadastra numurs 9401 008 0446, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0446, platība 19 956m2, reģistrēts Valkas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0020 2252 uz Valkas novada pašvaldības vārda. Minētajā
zemesgrāmatu nodalījumā nostiprināta nomas tiesība ar apbūves tiesībām, nomas līguma termiņš
līdz 2018.gada 28.februārim, nomnieks SIA “Valdis”, reģistrācijas numurs 43203000229. Nomas
maksa gadā ir EUR 1357.01, tai skaitā PVN (EUR 207,00).
3. SIA “Valdis” 2007.gada 8.janvārī Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0030 9975, uz
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0446, ir reģistrējis ēku īpašumu ar kadastra
apzīmējumu 9401 508 0446.
4. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu,
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas
ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
5. Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 37.panta 1.daļas 4.punktu, 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. 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;
7.2. 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;
7.3. 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 „Vindeks”, reģistrācijas Nr.40003562948,
2017.gada 10.novembrī sagatavotā nekustamā īpašuma - zemes vienības Valkā, Ausekļa iela
54, kadastra apzīmējums 9401 008 0446, platība 19956m 2, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir:
EUR 79 000.00 (septiņdesmit deviņi tūkstoši euro, 00 centi);
8.2. Valsts zemes dienesta noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība ir EUR 34 580.00 (trīsdesmit
četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro, 00 centi);
8.3. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2017.gada 1.janvāri
ir EUR 34 528.83 (trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro un 83 centi).
9. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 85,00
(astoņdesmit pieci euro, 00 centi).
9.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA “Vindeks”, reģistrācijas Nr.40003562948,
pakalpojums zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2017.gada 15.novembrī
sagatavoto Rēķinu Nr.S2017/234, ir EUR 85.00, bez PVN.
Izvērtējot 8. un 9.punktos minēto informāciju un ņemot vērā 7.punktu, atsavināmā zemes gabala
nosacītā cena tiek noteikta EUR 79 085.00 (septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit pieci euro, 00 centi).
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz 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.punktu; 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.punktu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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 Valkā, Ausekļa iela 54, kadastra numurs 9401 008 0446,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0446, kopējā platība 19 956m2,
nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkā, Ausekļa iela 54, kadastra numurs 9401 008 0446, kopējā
platība 19 956m2, nosacīto cenu: EUR 79 085.00 (septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit pieci euro
00).
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.

21.§
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Lazdas” atsavināšanas uzsākšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
2017.gada 14.novembrī Valkas novada domē ir saņemts ***, personas kods ***-***, dzīvo “***”, ***, ***
pagasts, Valkas novads, iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - zemes gabalu
Valkas pagastā “Lazdas”, uz kura atrodas viņai piederošs ēku īpašums.
Nekustamais īpašums Valkas pagastā “Lazdas”, kadastra numurs 9488 006 0286, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0286, platība 0.2680ha, reģistrēts Valkas pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0055 3844 uz Valkas novada pašvaldības vārda.
Uz minētā zemes gabala atrodas *** piederošs ēku īpašums ar kadastra numuru 9488 506 0286,
īpašuma tiesības nostiprinātas Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0012 1365.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu,
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas
īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 37.panta 1.daļas 4.punktu, ja
nekustamo īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par
brīvu cenu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
5.panta 4.daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR –
13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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 nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Lazdas”, kadastra numurs 9488 006 0286, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0286 001, platība 0.2680ha, atsavināšanas
procedūru.
2. Pasūtīt nekustamo īpašumu sertificēta vērtētāja vērtējumu šī lēmuma 1.punktā minētajam īpašumam
un sagatavot nepieciešamos dokumentus atsavināšanas procedūras veikšanai.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.

22.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei
______________________________________________________
(I.Meļķis)
Izskatot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga,
LV-1026, iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Rīgas ielā 22,
Valkā.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 14.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Pagarināt ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi 2007.gada 12.februārī noslēgto
neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 22 nomas līguma termiņu līdz 2022.gada 30.novembrim
(ieskaitot).
2. Uzdot SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas
nomas līgumā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un iesniegt domes priekšsēdētājam
parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77.un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt
pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV4201.

Deputāti atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nobalsoja par 23.jautājuma “Par sabiedrisko apspriešanu
Ērģemes pagasta un Kārķu pagasta pārvalžu apvienošanai” un 24.jautājuma “Par sabiedrisko
apspriešanu Vijciema pagasta un Zvārtavas pagasta pārvalžu apvienošanai” izņemšanu no darba
kārtības.
Līdz ar to mainās apstiprinātās darba kārtības numerācija.
23.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Valkas novada dome 2015.gada 27.augustā pieņēma lēmumu “Par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojuma samaksu” (protokols Nr.12, 9.§), kurā noteica samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā
dzīvesvieta „***”, *** pagasts, *** novads, par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē
EUR 108,- (viens simts astoņi euro) mēnesī, sākot ar 2015.gada 7.augustu.
[..] Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu
Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā dzīvesvieta „***”, *** pagasts, *** novads,
par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 129,- (viens simts divdesmit
deviņi euro) mēnesī, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
2. Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā
Nr. LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Ar 2018.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2015.gada 27.augusta
lēmumu “Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu” (protokols Nr.12, 9.§).
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.
24.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Valkas novada dome 2015.gada 27.augustā pieņēma lēmumu “Par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojuma samaksu” (protokols Nr.12, 10.§), kurā noteica samaksu ***, personas kods ***-***, par
bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 108,- (viens simts astoņi euro) mēnesī,
sākot ar 2015.gada 7.augustu.
[..] Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu
Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā dzīvesvieta „***”, *** pagasts, *** novads,
par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 129,- (viens simts divdesmit
deviņi euro) mēnesī, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
2. Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā
Nr. LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.

3. Ar 2018.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2015.gada 27.augusta
lēmumu “Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu” (protokols Nr.12, 10.§).
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.
25.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Ar Valkas novada bāriņtiesas 2011.gada 30.novembra lēmumu Nr. 1-6/67 audžuģimenē tika ievietots
***, personas kods ***-***. *** ir vecāki: māte *** un tēvs ***.
[..] Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu
Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā dzīvesvieta “***”, *** pagasts, *** novads,
par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 129,- (viens simts divdesmit
deviņi euro) mēnesī, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
2. Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā
Nr. LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.
26.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Ar Valkas novada bāriņtiesas 2011.gada 30.novembra lēmumu Nr. 1-6/67 audžuģimenē tika ievietots
***, personas kods ***-***. *** ir vecāki: māte *** un tēvs ***.
[..] Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu
Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā dzīvesvieta “***”, *** pagasts, *** novads,
par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 129,- (viens simts divdesmit
deviņi euro) mēnesī, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
2. Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā
Nr. LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.

27.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Ar Valkas novada bāriņtiesas 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr. 1-6/47 audžuģimenē tika ievietots ***,
personas kods ***-***. *** ir māte ***.
[..] Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu
Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā dzīvesvieta “***”, *** pagasts, *** novads,
par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 129,- (viens simts divdesmit
deviņi euro) mēnesī, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
2. Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā
Nr. LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.
28.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Ar Valkas novada bāriņtiesas 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr. 1-6/47 audžuģimenē tika ievietota ***,
personas kods ***-***. *** ir māte *** un tēvs ***.
[..] Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu
Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā dzīvesvieta “***”, *** pagasts, *** novads,
par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 129,- (viens simts divdesmit
deviņi euro) mēnesī, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
2. Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā
Nr. LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.
29.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Ar Valkas novada bāriņtiesas 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr. 1-6/47 audžuģimenē tika ievietota ***,
personas kods ***-***. *** ir māte *** un tēvs ***.
[..] Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu

Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā dzīvesvieta “***” *** pagasts, *** novads,
par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 129,- (viens simts divdesmit
deviņi euro) mēnesī, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
2. Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā
Nr. LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.
30.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Ar Valkas novada bāriņtiesas 2016.gada 18.maija lēmumu Nr. 1-6/11 audžuģimenē tika ievietots ***,
personas kods ***-***. *** ir māte *** un tēvs ***.
[..] Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu
Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā dzīvesvieta “***”, *** pagasts, *** novads,
par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 129,- (viens simts divdesmit
deviņi euro) mēnesī, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
2. Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā
Nr. LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.
31.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Ar Valkas novada bāriņtiesas 2016.gada 18.maija lēmumu Nr. 1-6/11 audžuģimenē tika ievietots ***,
personas kods ***-***. *** ir māte *** un tēvs ***.
[..] Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu
Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā dzīvesvieta “***”, *** pagasts, *** novads,
par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 129,- (viens simts divdesmit
deviņi euro) mēnesī, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.

2. Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā
Nr. LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.
32.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Ar Valkas novada bāriņtiesas 2014.gada 16.aprīļa lēmumu Nr. 1-6/15 audžuģimenē tika ievietota ***,
personas kods ***-***. *** ir māte ***.
[..] Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu
Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā dzīvesvieta “***”, *** pagasts, *** novads,
par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 129,- (viens simts divdesmit
deviņi euro) mēnesī, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
2. Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā
Nr. LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.
33.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Ar Valkas novada bāriņtiesas 2017.gada 4.jūlija lēmumu Nr. 1-6/27 audžuģimenē tika ievietots ***,
personas kods ***-***. *** ir māte *** un tēvs ***.
[..] Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu
Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā dzīvesvieta “***”, *** pagasts, *** novads,
par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 129,- (viens simts divdesmit
deviņi euro) mēnesī, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
2. Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā
Nr. LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.

34.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Ar Valkas novada bāriņtiesas 2017.gada 4.jūlija lēmumu Nr. 1-6/27 audžuģimenē tika ievietots ***,
personas kods ***-***. *** ir māte *** un tēvs ***.
[..] Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu
Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā dzīvesvieta *** iela ***, ***, *** pagasts, ***
novads, par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 129,- (viens simts
divdesmit deviņi euro) mēnesī, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
2. Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā
Nr. LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.
35.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Ar Valkas novada bāriņtiesas 2009.gada 21.oktobra lēmumu Nr. 1-6/4 audžuģimenē tika ievietots ***,
personas kods ***-***. *** ir māte ***.
[..] Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu
Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā dzīvesvieta “***”, *** pagasts, *** novads,
par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 129,- (viens simts divdesmit
deviņi euro) mēnesī, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
2. Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā
Nr. LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.
36.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Ar Valkas novada bāriņtiesas 2009.gada 21.oktobra lēmumu Nr. 1-6/4 audžuģimenē tika ievietots ***,
personas kods ***-***. *** ir māte ***.
[..] Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu

Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, 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. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā dzīvesvieta “***”, *** pagasts, *** novads,
par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 129,- (viens simts divdesmit
deviņi euro) mēnesī, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
2. Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā
Nr. LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.
37.§
Par telpu Semināra ielā 21, Valkā nomas tiesību izsoli
__________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada domes īpašumā ir telpas Semināra ielā 21, Valkā, 2.stāvā Nr.002-15 (58,9 m²) un Nr.
002-12 (198,4 m²), kuras Valkas novada dome līdz šim nav izmantojusi. Par minētajām telpām interesi ir
izrādījusi SIA "Robotiem", reģ.Nr. 40103632832, juridiskā adrese: Krāsotāju iela 14-4, Rīga, LV-1009,
kura ir iecerējusi telpas izmantot robotikas nodarbību attīstībai.
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 0,073 par 1 m 2 bez PVN (PVN tiek aprēķināts
atbilstoši normatīvajiem aktiem).
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, 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, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže,
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 Valkā, Semināra ielā 21, (otrajā stāvā, telpas Nr.002-15 (58,9 m²) un
Nr. 002-12 (198,4 m²)) nosacīto nomas maksu mēnesī par 1 m 2 EUR 0,073 bez PVN.
2. Uzdot Valkas novada domes Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai rīkot
atklātu, rakstisku nomas objekta nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar izsoles
noteikumiem (pielikumā).
3. Noteikt izsoles laiku – 2017.gada 11.decembrī plkst.11:00.
4. Publicēt sludinājumu par izsoli pašvaldības mājaslapā www.valka.lv un izvietot publiski pieejamā
vietā Valkas novada domes ēkā, Valkā, Beverīnas ielā 3.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

