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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 4
Valkā,
Sēde sasaukta 2017.gada 27.aprīlī plkst.10.00.
Sēdi atklāj 2017.gada 27.aprīlī plkst.10.00.

2017.gada 27.aprīlī

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, Valdis ROGAINIS, Maruta STABULNIECE, Vita
BĒRZIŅA, Aivars SJADEME,
Valdis ŠAICĀNS, Sandra PILSKALNE, Mārtiņš KREILIS, Sergejs
KUNCEVIČS, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Unda OZOLIŅA – aizņemta pamatdarbā
Agris SIMULIS – atvaļinājumā
Kristīne SIMONOVA – aizņemta pamatdarbā
Andis SULA – atvaļinājumā
Aivars GAILIS - atvaļinājumā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Līga Čukure – novada domes jurists
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Antra Ķīkule - Iekšējās kontroles galvenā speciāliste
Aksana Markoviča – sabiedrisko attiecību speciāliste
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Pēteris Pētersons – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Mārīte Kalniņa – Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Krams – Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Gunta Smane – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Viktors Kaņepe – speciālists – finanšu analītiķis
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks
Aivars Cekuls – izpilddirektors
Toms Simtiņš – projektu vadītājs
Jana Putniņa – Projektu daļas vadītāja
Uzaicināti:
nav
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes sēdi un lūdz nobalsot par 2017.gada 27.aprīļa domes
sēdes darba kārtību.

Atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti – V.A.Krauklis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, Valkas novada
dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2017.gada 27.aprīļa domes sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par projekta “Valkas – Lugažu ev. luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana” līdzfinansējuma
nodrošināšanu.
2. Par projekta “Medību kluba saieta nama teritorijas labiekārtošana” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
3. Par Valkas Siltumapgādes nodaļas siltumtīklu uzpildīšanas izcenojumu apstiprināšanu.
4. Par Valkas novada dzīvnieku patversmes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
5. Par Valkas pagasta Lugažu muižas telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.
6. Par Ērģemes pagasta Turnas tautas nama telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.
7. Par Valkas novada domes 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
8. Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas folkloras deju kopai “Sudmaliņas”.
9. Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 31., 36., 41., 54.,
59.pielikumā.
10. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
11. Par nepieciešamību noslēgt nomas līgumu ar apbūves tiesībām par daļu no zemes gabala Valkā,
Rīgas iela 7.
12. Par ēku Rīgas ielā 1 un Rīgas ielā 7A, Valkā nojaukšanu.
13. Par pirkuma līguma slēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu par zemes gabalu Valkā, Bērzezers
112.
14. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.29, Valkā, Ausekļa
ielā 26, nosacītās cenas apstiprināšanu.
15. Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Tirgus iela 16, dzīvoklis 6, atsavināšanas procesa uzsākšanu.
16. Par apbūvētu zemesgabalu Ērģemes pagastā “Paeglīši” atsavināšanas procedūras apturēšanu un
nomas līguma turpināšanu.
17. Par zemesgabala Ērģemes pagastā “Bērziņi” atsavināšanas procedūras apturēšanu.
18. Par zemesgabala Kārķu pagastā “Birzes” atsavināšanas procedūras apturēšanu.
19. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
20. Par būves Ausekļa ielā 5, Valkā (ģērbtuve) nojaukšanu.
21. Par papildus līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība” projekta
“Sadarbība dod augļus” finansēšanai.
22. Par projekta “Padarīsim vēl aktīvāku kultūras dzīvi Vijciemā!” līdzfinansēšanu.
23. Par Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas konferenču telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.
24. Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala Valkā, Ausekļa iela 5, projekta “Roku rokā
par zaļu vidi” realizēšanai.
25. Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala Valkā, “Pedeles upes krasts posmā no
Igaunijas robežas līdz Sēlijas ielas tiltam”, projekta par veikparka ierīkošanu realizēšanai.
26. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.
26.1.Par INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projektu
„Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”).
Informē – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja
1.§
Par projekta “Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana”
līdzfinansējuma nodrošināšanu
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no reliģiskās organizācijas ”Valkas – Lugažu
evaņģēliski luteriskās draudze” ar lūgumu atbalstīt un līdzfinansēt projektu “Valkas - Lugažu ev.
luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana” iesniegšanai biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja”
izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gada apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.1.
“Vides sakārtošana”.
Projektu plānots realizēt Rīgas ielā 9, Valka, Valkas novads, kur atrodas draudzes īpašumā esošā
Valkas - Lugažu ev. luteriskā baznīca. Baznīcai ir piešķirts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa
statuss. Gadu gaitā baznīcas fasādei ir radušies vizuāli bojājumi no nepiemērota apmetuma, kā arī
baznīcas pamati ir sabojājušies dēļ tā, ka nav bijusi uzstādīta drenējoša materiāla apmale. Projekta
ietvaros ir plānota visas ēkas pamatu atjaunošana, esošā apmetuma noņemšana 1,2 m augstumā,

sienas apstrāde ar vēsturisko ēku apmetumu un cokola krāsošana, kā arī betona tekņu uzstādīšana,
lietusūdens novirzīšanai no ēkas. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8590,96, kur 90% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 12.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.5, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt reliģiskās organizācijas ”Valkas – Lugažu Evaņģēliski luteriskās draudze” projekta
pieteikumu “Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana” iesniegšanai vietējās
attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gada
apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.1. “Vides sakārtošana”.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8590,96 (astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro 96 centi), kur
90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% apmērā no
kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 859,10 (astoņi simti piecdesmit deviņi euro 10 centi).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2.§
Par projekta “Medību kluba saieta nama teritorijas labiekārtošana”
līdzfinansējuma nodrošināšanu
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no biedrības “Mednieku klubs “Ezerkalni”” ar
lūgumu atbalstīt un līdzfinansēt biedrības projektu “Medību kluba saieta nama teritorijas
labiekārtošana” iesniegšanai biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gada
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.1. “Vides sakārtošana”.
Projektu plānots realizēt mednieku klubam piederošajā teritorijā, kura atrodas “Omuļi”, Ērģemes pag.,
Valkas novads. Mednieku klubs ar savu līdzekļu palīdzību jau ir atjaunojis pašu saieta namu, ir uzcelta
āra tualete, saimniecības ēka un nedaudz sakārtota apkārtēja vide, taču ir nepieciešami papildus līdzekļi,
lai šo vietu izveidotu par populāru apskates un tūrisma objektu.
Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: izveidot ugunskura vietu ar krēsliem un koka kāpnēm, lai
Latvijas un Igaunijas tūristi, kas dodas garām esošajai teritorijai, varētu ērti piekļūt teritorijai, atpūsties,
sasildīties un pagatavot sev ēst. Papildus plānots uzstādīt karoga mastu ar Latvijas karogu, jo saieta
nams ir bijušais Latvijas-Igaunijas robežas kontrolpunkts, šajā vietā sākas Latvija un tas būtu par godu
Latvijas simtgades jubilejai. Saieta namu ir plānots ierobežot ar koka sētiņu, lai rastos estētisks skatījums
uz kopējo teritoriju, un lai būtu droša vieta, kur novietot laivas, kuras plānots iegādāties tuvākajā nākotnē,
jo gar saieta namu tek Omuļu upe, kuru intensīvi izmanto tūristi-laivotāji. Plānotajā teritorijā ir izvietotas
novērošanas kameras, kurās redzams, ka tūristi regulāri izmanto teritorijā esošo tualeti un bezvada
interneta iespējas. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 6523.13, kur 90% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 12.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.5, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Mednieku klubs “Ezerkalni”” projekta pieteikumu “Medību kluba saieta nama
teritorijas labiekārtošana” iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” rīcībā 2.1. “Vides sakārtošana”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 6523.13 (seši tūkstoši
pieci simti divdesmit trīs euro 13 centi), kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir
Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% apmērā no
kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 652,31 (seši simti piecdesmit divi euro 31 cents).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

3.§
Par Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas siltumtīklu uzpildīšanas izcenojumu
apstiprināšanu
(V.Kaņepe)
Lai segtu siltumtīklu uzpildīšanas izmaksas avāriju gadījumā, kas radušās fizisku vai juridisku personu
tīšas vai netīšas darbības rezultātā, nepieciešams noteikt siltumtīklu uzpildīšanas izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 12.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.5, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
1.punkta un 21.panta 1.daļas 14.punkta d) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10
deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
M.Kreilis, S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt siltumtīklu uzpildīšanas maksu par 1 m 3 - EUR 9.39 bez PVN.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Par lēmuma izpildi atbild Siltumapgādes nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.§
Par Valkas novada dzīvnieku patversmes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
(V.Kaņepe)

Valkas novada dzīvnieku patversmes pakalpojumu nodrošināšanai un izmaksu, kas saistītas ar šo
pakalpojumu sniegšanu segšanai, nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 12.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.5, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
2.punkta un 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10
deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
M.Kreilis, S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par Dzīvnieku patversmes sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar cenrādi
(pielikumā).
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2010.gada
24.marta lēmuma “Par cenu apstiprināšanu Valkas novada domes Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas sniegtiem transporta pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem” (protokols
Nr.4, 26.§) 3.punkts un lēmuma 11.pielikums.
4. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 27.aprīļa lēmumam
(sēdes protokols Nr.4, 4.§)
Valkas novada dzīvnieku patversmes pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez
PVN, EUR

PVN,
EUR

Cena ar
PVN, EUR

1

Klaiņojoša dzīvnieka ķeršana

1h

8,43

1,77

10,20

2

Kaķa uzturēšana patversmē

1 diennakts

3,31

0,69

4,00

3

Suņa uzturēšana patversmē:

3.1

svars līdz 10 kg

1 diennakts

5,60

1,18

6,78

3.2

svars 10 - 20 kg

1 diennakts

6,16

1,29

7,45

3.3

svars 20 - 30 kg

1 diennakts

6,72

1,41

8,13

3.4

svars 30 - 40 kg

1 diennakts

7,28

1,53

8,81

3.5

svars 40 - 50 kg

1 diennakts

7,84

1,65

9,49

3.6

svars 50 - 60 kg

1 diennakts

8,40

1,76

10,16

3.7

svars 60 - 70 kg

1 diennakts

8,96

1,88

10,84

3.8

svars 70 - 80 kg

1 diennakts

9,52

2,00

11,52

Dzīvnieku līķu uzglabāšana un nodošana
utilizēšanai

4
4.1

svars līdz 10 kg

1 dzīvnieks

10,74

2,26

13,00

4.2

par katriem papildus 5 kg

1 dzīvnieks

2,89

0,61

3,50

5.§
Par Valkas pagasta Saieta nama “Lugažu muiža” telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu
(V.Kaņepe)
Īslaicīgas telpu nomas Valkas pagasta Saieta namā “Lugažu muiža” nodrošināšanai, nepieciešams
noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 12.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.5, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis,
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt maksu par lielās zāles izmantošanas pirmo stundu EUR 33.06 bez PVN.
Apstiprināt maksu par lielās zāles izmantošanas katru nākamo stundu EUR 4.13 bez PVN.
Apstiprināt maksu par mazās zāles izmantošanas pirmo stundu EUR 24.79 bez PVN.
Apstiprināt maksu par mazās zāles izmantošanas katru nākamo stundu EUR 3.72 bez PVN.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2011.gada 31.marta
sēdes lēmums “Par Valkas pagasta Saieta nama “Lugažu muiža” telpu nomas maksas
apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 9.§).
7. Par lēmuma izpildi atbild Saieta nama “Lugažu muiža” vadītājs.
8. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas pagasta pārvaldes vadītājs.
9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.§
Par Ērģemes pagasta Turnas tautas nama telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu
(V.Kaņepe)
Īslaicīgas telpu nomas Ērģemes pagasta Turnas tautas namā nodrošināšanai, nepieciešams noteikt
maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 12.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.5, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis,
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par 1.stāva zāles vai pagrabstāva zāles izmantošanas pirmo stundu EUR
33.06 bez PVN.

2. Apstiprināt maksu par 1.stāva zāles vai pagrabstāva zāles izmantošanas katru nākamo stundu
EUR 4.13 bez PVN.
3. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra
sēdes lēmuma “Par Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 13.§) 1.1.16.;1.1.17. un 1.1.18. punkts.
5. Par lēmuma izpildi atbild Turnas tautas nama vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

7.§
Par Valkas novada domes 2016.gada pārskata apstiprināšanu
(I.Markova)
Dome izskata Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietnieka
sagatavoto informāciju par 2016.gada pārskatu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 12.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.5, 9.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET – 2 deputāti (A.Sjademe, V.Šaicāns),
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes 2016.gada pārskatu ar bilances kopsummu EUR 42 332 814,00
(četrdesmit divi miljoni trīs simti trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrpadsmit euro) (pielikumā
bilance).
2. Apstiprināt pārskata gada budžeta izpildi – EUR 1 102 766,00 (viens miljons viens simts divi tūkstoši
septiņi simti sešdesmit seši euro).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.4, 7.§)

Veidlapa Nr.1

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta
pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Bilance
KODI

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības
nosaukums Valkas novads
Iestādes nosaukums
Atrašanās vietas adrese Semināra iela 9, Valka, Valkas novads
Pasta indekss
Tālrunis 64707486
e-pasts novads@valka.lv

0940200
90009114839
LV-

4701

uz 2016 .gada 31.decembri

(euro)
Posteņa nosaukums

Konta Nr.

AKTĪVS
A
1000
1100

Pārskata perioda
beigās

Pārskata perioda
sākumā

C

1

2

B
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi

1.
1.1.

39 556 186

39 582 063

188 040

169 266

1110

Attīstības pasākumi un programmas

1.1.1.

7 599

0

1120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

1.1.2.

15 804

16 634

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

1.1.4.

1140
1200

Pamatlīdzekļi

1.2.

164 637

152 632

36 124 913

36 120 989
33 192 591

1210

Zeme, ēkas un būves

1.2.1.

32 948 399

1220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1.2.2.

54 957

69 663

1230

Pārējie pamatlīdzekļi

1.2.3.

2 487 029

2 348 365

1240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

1.2.4.

392 023

269 490

1250

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi

1.2.5.

193 346

198 469

1260

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

1.2.6.

40 641

40 540

1280

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

1.2.8.

8 518

1 871

3 212 703

3 237 274

1300

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1.3.

1310

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

1.3.1.

1 121 040

1 110 040

1320

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

1.3.2.

2 008 621

2 008 621

1350

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1.3.5.

83 042

118 613

30 530

54 534

1400
1420
2000

I.

Piezīmes
Nr.

Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām
Citas ilgtermiņa prasības
Apgrozāmie līdzekļi

1.4.
1.4.2.
2.

30 530

54 534

2 776 628

1 230 118

2100

Krājumi

2.1.

174 102

171 536

2300

Debitori

2.3.

701 029

683 361

2400

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

2.4.

43 032

33 313

2500

Īstermiņa finanšu ieguldījumi

2.5.

0

308

2600

Naudas līdzekļi

2.6.

1 858 465

341 600

42 332 814

40 812 181

BILANCE (1000+2000)

I.

Posteņa nosaukums

Konta Nr.

PASĪVS
A
3000
3500

Pārskata perioda
beigās

Pārskata perioda
sākumā

C

B
Pašu kapitāls
Budžeta izpildes rezultāti

1

2

3.

25 938 395

27 041 161

3.5.

25 938 395

27 041 161
25 128 285

3510

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts

3.5.1.

27 041 161

3520

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

3.5.2.

-1 102 766

1 912 876

5.

16 394 419

13 771 020

5.1.

5000
5100
5110
5150
52005900
5200

I

Piezīmes
Nr.

Kreditori
Ilgtermiņa saistības

12 045 299

12 007 498

Ilgtermiņa aizņēmumi

5.1.1.

11 871 498

11 806 401

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5.1.5.

173 801

201 097

4 349 120

1 763 522

Īstermiņa saistības

5.2.-5.9.

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa

5.2.

818 652

221 527

5300

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5.3.

270 720

351 755

5400

Īstermiņa uzkrātās saistības

5.4.

306 063

282 685

5600

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)

5.6.

158 307

149 049

5700

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

5.7.

159 538

129 208

5800

Pārējās īstermiņa saistības

5.8.

772

1 671

5900

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5.9.

2 635 068

627 627

5910

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5.9.1.

249 196

228 769

5930

Avansā saņemtie transferti

5.9.2.

2 385 872

398 858

42 332 814

40 812 181

BILANCE (3000+4000+5000)

I.

Iestādes vadītājs _____________________________________________Vents Armands Krauklis
Atbildīgais finanšu darbinieks __________________________________
ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ
Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 1
1. Sagatavošanā 17.01.2017 13:53:36

8.§
Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas folkloras deju kopai “Sudmaliņas”
(R.Rastaks, V.Šaicāns)
Dome izskata folkloras deju kopas “Sudmaliņas” vadītājas Skaidras Smelteres iesniegumu ar lūgumu
rast iespēju finansiāli atbalstīt deju kopas braucienu uz starptautisko folkloras festivālu “Atataria
lamzdžiai-2017", Lietuvā, Kauņā. Festivāls notiks no 2017.gada 9.jūnija līdz 11.jūnijam. Nepieciešamais
finansiālais atbalsts, lai segtu ceļa izdevumus, ir EUR 770,00. Dalības maksa ir EUR 900,00.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
10.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4., 1.§), Finanšu komitejas 2017.gada 12.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.5, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas pilsētas folkloras deju kopai “Sudmaliņas” finanšu līdzekļus EUR 450,00 (četri simti
piecdesmit euro) dalības maksai un apmaksāt autobusa izdevumus braucienam uz starptautisko
folkloras festivālu “Atataria lamzdžiai-2017", Lietuvā, Kauņā, no 2017.gada 9.jūnija līdz 11.jūnijam.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no Valkas pilsētas kultūras nama budžeta.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

9.§
Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§)
31., 36., 41., 54., 59.pielikumā
(R.Rastaks)
Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore iesniegusi domei grozījumus amatu sarakstos pagastu
bibliotekāriem. Grozījumos paredzēts nodalīt bibliotekāra amata pienākumu apmaksu no papildus
tehniskajiem pienākumiem bibliotēkas telpu uzturēšanai. Piemaksas apmērs tiek noteikts atkarībā no
telpu platības un apsildīšanas veida. Zvārtavas bibliotēkā tiek likvidēta amata vieta apkopējs kurinātājs
un šos amata pienākumus veiks bibliotekārs.
Izvērtējot Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas jaunatnes speciālista darba pienākumus un
papildpienākumu veikšanu turpmākajā Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra darbā, nodaļas vadītājs
ierosina noteikto piemaksu par Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra darba vadīšanu iekļaut
jaunatnes speciālista amata likmē.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
10.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 3.§), Finanšu komitejas 2017.gada 12.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.5, 11.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.1, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 31.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. apstiprināt 36.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.3. apstiprināt 41.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);
1.4. apstiprināt 54.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);
1.5. apstiprināt 59.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums).
2. Uzdot Personāla nodaļas vadītājam veikt grozījumus darba līgumos atbilstoši amatu sarakstam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Personāla nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmuma 1.1.punktu piemērot ar 2017.gada 1.aprīlī.
6. Lēmuma 1.2. līdz 1.5.punkts stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.4, 9.§)
31.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Valkas novada domes
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

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

1.

Vadītājs

1

1212.00

1110.60

2.

Izglītības un kultūras daļas
vadītājs

1

996.00

921.63

3.

Sporta un jaunatnes lietu daļas
vadītājs

1

925.00

855.93

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

106 EUR,
Valkas pilsētas
teātra režisors

4.

Izglītības speciālists

1

825.00

763.40

5.

Sporta speciālists

1

825.00

763.40

6.

Jaunatnes lietu speciālists

1

655.00

605.20

7.

Interjera un reklāmas dizaina
mākslinieks

1

600.00

555.20
159 EUR,
t.sk 79.50 EUR
Sieviešu kora
ZIEMEĻSTĪGA
koncertmeistars,
79.50 EUR Senioru
kora DZIESMU
ROTA
koncertmeistars

8.

Skaņu operators

1

600.00

555.20

9.

Brīvā laika organizators

1

515.00

474.55

10.

Stadiona saimniecības pārzinis

1

517.00

478.75

11.

Dežurants

2.1

Minimālā
stundas likme

Minimālā stundas
likme

12.

Dežurants - apkopējs

1

385.00

385.00

13.

Strādnieks - traktorists

1

400.00

385.00

14.

Sporta organizators

2.5

450.00

417.40

15.

Masu pasākumu organizators

1

800.00

740.26

16.

Šautuves instruktors

1

600.00

555.20

2.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.4, 9.§)
36.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1. 1.§)

Ērģemes pagasta bibliotēku darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats
Bibliotēkas vadītājs

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)

3

480.00

480.00

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu
EUR
72 (Ērģeme)
96 (Omuļi)
72 (Turna)

3.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.4, 9.§)
41.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1. 1.§)

Kārķu pagasta bibliotēkas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)

1

480.00

480.00

Bibliotēkas vadītājs

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu
EUR
120

4.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.4, 9.§)
54.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1. 1. §)

Vijciema pagasta bibliotēkas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats
Bibliotēkas vadītājs

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)

1

480.00

480.00

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu
EUR
48

5.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.4, 9.§)
59.pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1. 1. §)

Zvārtavas pagasta bibliotēkas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats
Bibliotēkas vadītājs

Amata
vietu skaits

Algas likme
EUR mēnesī

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī)

1

480.00

480.00

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu
EUR
120

10.§
Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 “Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu
(I.Markova)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 12.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.5, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta un 30.panta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne, M.Kreilis,
S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET – 2 (A.Sjademe, V.Šaicāns), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada domes 2017.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 27.aprīlī

Nr.8
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 10.§)

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

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

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2017.gada 27.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.8

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2017.gada 27.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.8
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.
“Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets”
Paskaidrojošais raksts
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2017.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1. Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielināti par EUR 7008.- pašvaldības saņemtie transferti.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 180526.2.1. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 168561,- tajā skaitā :
2.1.1.Projektam “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” tehniskā projekta izstrādei EUR
72476.-;
2.1.2.Projektam “Starppriekšmetu mācību un inovācijas centra un multifunkcionālas vides izveide
Valkas Jāņa Cimzes Ģimnāzijā” tehniskā projekta izstrādei EUR 35391.-;
2.1.3.Projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” tehniskā projekta
izstrādei EUR 19312.-;
2.1.4.Projektam “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā”
tehniskā projekta izstrādei EUR 41382.-;
2.2. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti par EUR 65686.-,tajā skaitā:
2.2.1.Kārķu pagasta komunālai saimniecībai zāles pļāvēja iegādei EUR 8842.-;
2.2.2.Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai zāles pļāvēja iegādei EUR 8842.-;
2.2.3.Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai kravas automašīnas ar septiņām
sēdvietām un kravas kasti iegādei EUR 36990.2.2.4.Valkas pagasta komunālai saimniecībai garāžas jumta nomaiņai EUR 11012.-.
2.3. Kultūrai samazināti par EUR 53721.- , tajā skaitā :
2.3.1.Valkas novadpētniecības muzejam palielināti par EUR 21279.- ekspozīcijas “Valka –
Latvijas neatkarības šūpulis” izveide;
2.3.2.Pārējai citur neklasificētai kultūrai samazināti izdevumi par EUR 75000.- nepamatoti veikti
grozījumi marta mēnesī.
3. Finansēšana – palielināts finansējums par EUR 173518.- , tajā skaitā :
3.1. Apstiprināts aizņēmums EUR 255526.- tajā skaitā:
3.1.1.Projektu realizācijai EUR 168561.-;
3.1.2.Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai autotransporta iegādei EUR 65686.-;
3.1.3.Kultūrai EUR 21279.-.
3.2. Veikta aizdevumu atmaksa – EUR 82008.- saņemtais finansējums projektam “Multifunkcionāla
jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā”.
11.§
Par nepieciešamību noslēgt nomas līgumu ar apbūves tiesībām
par daļu no zemes gabala Valkā, Rīgas iela 7
(L.Engere)
Šobrīd intensīvi norit darbs ar INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014 – 2020 projektu „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town
Centre Development”), kura mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas
Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā.

Projekta uzdevumi:
1) uzlabot fizisko sasaisti un radīt jaunu kopēju un integrētu pārrobežu publisko ārtelpu Valgas –
Valkas Dvīņu pilsētas centrā;
2) veicināt Valgu – Valku kā kopēju pilsētu, iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un palielinot
attīstītā Dvīņu pilsētas centra atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem.
3) attīstīt piemērotu uzņēmējdarbības vidi, lai atbalstītu un piesaistītu privātās investīcijas un
uzņēmējdarbību un veicinātu pārrobežu sadarbību Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā.
Lai veiktu projektā paredzētos teritorijas pārbūves darbus, tā ietvaros plānots nomāt no SIA “VTU
Valmiera” piederošo zemes gabalu (izņemot ēku) Rīgas ielā 7, Valka. Ir nepieciešams noslēgt
ilgtermiņa nomas līgumu ar apbūves tiesībām uz 30 gadiem. Pēc nomas līguma termiņa beigām vai pēc
projekta realizācijas, ja abas puses par to vienojas, būs iespējams veikt zemes robežu pārkārtošanu.
Saskaņā ar minēto projektu uz iznomātā zemes gabala atradīsies:
1) 6 (sešas) jaunizbūvētas un iekārtotas pieturas / peroni autobusiem pretim ieejai autoostā, kuru
turpinās izmantot VTU Valmiera;
2) daļa no centrālā laukuma, ietverot atvērta tipa skatuvi / paaugstinājumu, kas paredzēts sabiedriskai
lietošanai.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21 „Valkas novada teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15.,6), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017., zemes gabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā.
Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski
izveidojies plašs jauktas izmantošanas spektrs vai ko izmanto par pilsētas, ciema vai apkaimes centru,
kā arī apbūves teritorijai, ko plānots attīstīt par šādu centru.
No augstāk minētā ir secināms, ka plānotā darbība nav pretrunā spēkā esošajam Valkas novada
teritorijas plānojumam.
Šobrīd zemes vienībai, visā tās platībā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
(turpmāk – NĪVKIS) reģistrētais lietošanas mērķis ir dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu
apbūve (kods 1103).
Ņemot vērā uz zemes gabala plānoto darbību, turpmāk zemes vienībai ir nosakāmi divi zemes
lietošanas mērķi, izdalot:
1)
dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve (kods 1103);
2)
pārējo sabiedriskās nozīmēs objektu apbūves zeme (kods 0908).
2017.gada 1.janvāra Civillikumā ieviests jauns tiesību institūts – apbūves tiesība. Uz tās pamata
persona var celt un lietot uz sveša zemesgabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašnieks apbūves
tiesības spēkā esamības laikā.
Noslēdzot zemes vienības daļas nomas līgumu, tajā ir jāparedz nomnieka tiesības reģistrēt apbūves
tiesību zemesgrāmatā, jo Civillikums paredz, ka apbūves tiesība kā lietu tiesība stājas spēkā pēc
apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā.
Tāpat, pirms nomas līguma noslēgšanas ir jāapzinās, ka:
1)
Civillikuma 1129.4 pants paredz, ka apbūves tiesības spēkā esamības laikā apbūves
tiesīgajam ir pienākums kā krietnam un rūpīgam saimniekam rūpēties par apbūvei nodoto zemes
gabalu un atbildēt kā īpašniekam pret visām trešajām personām. Līdz ar to arī visi apbūvei nodoto
zemes gabalu un apbūves tiesību apgrūtinājumi un tā uzturēšanai nepieciešamie izdevumi
attiecami uz apbūves tiesīgo.
2)
Savukārt Civillikuma 1129.7 pants paredz, ka apbūves tiesība izbeidzas pati līdz ar
zemesgrāmatā reģistrētā apbūves tiesības termiņa beigām. Izbeidzoties apbūves tiesībai,
izbeidzas visas trešo personu lietu tiesības, kas nodibinātas uz apbūves tiesību.
Pirms zemesgrāmatā reģistrētā apbūves tiesības termiņa beigām apbūves tiesība izbeidzas ar:
1. tiesību sakritumu vienā personā;
2. tiesas spriedumu;
3. savstarpēju vienošanos.
3)
Ja apbūves tiesība ir apgrūtināta ar lietu tiesībām par labu trešajām personām, tad,
izbeidzot apbūves tiesību pirms zemesgrāmatās reģistrētā apbūves tiesības termiņa beigām ar
tiesību sakritumu vienā personā vai savstarpēju vienošanos, šīs tiesības bez šo personu
piekrišanas nevar aizskart.
4)
Turklāt Civillikums paredz, ka zemes gabala īpašniekam ir tiesība pēc apbūves
tiesības izbeigšanās prasīt atlīdzināt visus zaudējumus, kurus apbūves tiesīgais viņam nodarījis,
lietojot apbūvei nodoto zemes gabalu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 12.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.5, 12.§) un vadoties no Civillikuma 1129.1 panta, 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 “Nekustamā īpašuma

lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Lūgt SIA “VTU Valmiera”, reģistrācijas numurs 40003004220, noslēgt zemes nomas līgumu, ar
apbūves tiesībām, par zemes vienības Valkā, Rīgas iela 7, ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0204,
daļu, 2430m2 platībā ar termiņu līdz 30 gadiem, nomas līguma mērķis: INTERREG Igaunijas –
Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas
centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”) realizācija.
2. Uzdot Valkas novada domes novada priekšsēdētāja vietniekam vest sarunas un vienoties ar zemes
gabala īpašnieku par šī lēmuma 1.punkta izpildi, vēršot uzmanību uz zemāk minētajiem punktiem:
2.1. zemes īpašnieka atļauju reģistrēt nomas līgumu ar apbūves tiesībām Zemesgrāmatā;
2.2. nosakot zemes gabala nomas maksu jāņem vērā veiktie ieguldījumi, uzlabojumi un fakts, ka pēc
autobusu pieturu izbūves šo daļu turpinās lietot zemes gabala īpašnieki;
2.3. ietverot nomas līgumā vienošanos par apbūves tiesību realizāciju un būvju īpašuma tiesību pāreju
pēc nomas līguma termiņa beigām;
2.4. izskatot iespēju pēc projekta realizācijas, autobusu pieturu izbūves un ekspluatācijas uzsākšanas,
veikt zemes robežu pārkārtošanu.
3. Pēc nomas līguma noslēgšanas, neveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu, nodalīt zemes
vienības daļu 0.2430ha platībā, no zemes vienības Rīgas iela 7, kadastra apzīmējums 9401 001
0204, nosakot turpmāko minētās zemes vienības daļas lietošanas mērķi: pārējo sabiedriskās nozīmēs
objektu apbūves zeme (kods 0908), atlikušajai zemes vienības platībai saglabājot esošo lietošanas
mērķi.
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
Valkas novada domē (Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads LV 4701).
12.§
Par ēku Rīgas ielā 1 un Rīgas ielā 7A, Valkā nojaukšanu
(V.Zariņš)
INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projektu „Valgas –
Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”) ietvaros
šobrīd notiek Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas būvprojekta izstrādāšana,
kuru veic In Project Studio Barcelona, SCP, reģ.Nr. J6686678.
Projekta mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā –
Valkā.
Projekta uzdevumi:
1) uzlabot fizisko sasaisti un radīt jaunu kopēju un integrētu pārrobežu publisko ārtelpu Valgas –
Valkas Dvīņu pilsētas centrā;
2) veicināt Valgu – Valku kā kopēju pilsētu, iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un palielinot attīstītā
Dvīņu pilsētas centra atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem;
3) attīstīt piemērotu uzņēmējdarbības vidi, lai atbalstītu un piesaistītu privātās investīcijas un
uzņēmējdarbību un veicinātu pārrobežu sadarbību Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā.
Saskaņā ar pašreizējo projekta risinājumu, ir paredzēts nojaukt ēkas Rīgas ielā 1 (bijušā
robežsardzes ēka), būves kadastra numurs 9401 001 0220 001, un Rīgas ielā 7A (bijušais tirgus
paviljons), būves kadastra numurs 9401 001 0211 001. Minētās ēkas pieder Valkas novada domei un
faktiski netiek izmantotas. Ēkas ir gan vizuāli nepievilcīgas, gan funkcionāli neizmantojamas pašreizējā
stāvoklī. Arī nākotnē kopējā Valgas – Valkas centra projektā tām nav rasts pielietojums.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21 „Valkas novada teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 6.§), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017., abas ēkas atrodas jauktas centra apbūves teritorijā.
Saskaņā ar pašreizējo projekta risinājumu, minēto ēku vietā nav paredzēta apbūve un tiks ierīkota
atpūtas zona un gājēju celiņi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 12.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.5, 13.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Realizējot INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projektu
„Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”, atļaut nojaukt Valkas novada domei piederošās
ēkas Rīgas ielā 1 (bijušā robežsardzes ēka), būves kadastra numurs 9401 001 0220 001, un Rīgas
ielā 7A (bijušais tirgus paviljons), būves kadastra numurs 9401 001 0211 001, Valkā, Valkas novadā.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
13.§
Par pirkuma līguma slēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu
par zemes gabalu Valkā, Bērzezers 112
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Pamatojoties uz 2017.gada 23.februāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.2,17.§) ar
kuru tika apstiprināti pašvaldībai piederoša starpgabala Valkas pagastā “Bērzezers 112”, kadastra
apzīmējums 9488 003 0350, atsavināšanas noteikumi (turpmāk tekstā – Atsavināšanas noteikumi), kas
noteica nekustamo īpašumu pārdot par brīvu cenu, nosakot Objekta atsavināšanas pasākumu veikšanai
sekojošu kārtību: pēc atsavināšanas noteikumu apstiprināšanas, vietējā laikrakstā „Ziemeļlatvija”
publicējams paziņojums par pašvaldības mantas pārdošanu par brīvu cenu. Ja piecu dienu laikā pēc
sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole, par to pieņemt atsevišķu lēmumu un
apstiprināt Izsoles noteikumus.
Sludinājums par nekustamā īpašuma - zemes starpgabala Valkas pagastā “Bērzezers 112”
atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu tika publicēts Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv
(03.03.2017.) un laikrakstā „Ziemeļlatvija” (2017.gada 3.martā). [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 13.aprīļa lēmumu (protokols Nr.3, 2.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma, 2017.gada 23.februāra “Atsavināmā Valkas novada domes nekustamā īpašuma –
zemes starpgabala Valkas pagastā “Bērzezers 112”, atsavināšanas noteikumu” (protokols Nr.2.,17.§)
2.6.2.; 2.6.3. un 2.6.4.punktiem, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis,
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt ***, personas kods ***-***, par Valkas novada domei piederošā nekustamā īpašuma zemes
starpgabala Valkas pagastā “Bērzezers 112”, kadastra numurs 9488 003 0350, pircēju.
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar ***, par zemes starpgabalu Valkas pagastā “Bērzezers 112”, ar kadastra
apzīmējumu: 9488 003 0350, platība 0.0469ha, piedāvājot izvēlēties sev piemēroto zemes gabala
pirkuma samaksas veidu, saskaņā ar Atsavināšanas noteikumu 2.6.4.punktu.
3. Lēmums stājas spēkā ar 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
– Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
14.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.29,
Valkā, Ausekļa ielā 26, nosacītās cenas apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka:
1. Ar Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15,18.§) ir uzsākta
dzīvokļa Ausekļa iela 26, dzīvoklis 29, Valkā, ar kopējo platību 55m 2 un tam piesaistītajām
534/36755 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai
mājai piesaistītā zemes gabala, atsavināšanas procedūra.
2. Spēkā esošais dzīvokļa Valkā, Ausekļa iela 26, dzīvoklis 29, īres līgums noslēgts 2004.gada
15.martā.
3. *** atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam, kā minētā
nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs.
4. Tomēr, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktu,
īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un
viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs

īpašuma īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu. ***s nav reģistrējis laulību. Bērni nav
sasnieguši pilngadību. Tas nozīmē, ka dzīvokļa īpašums var tikt reģistrēts uz *** vārda.
5. Saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 5. punkta 4.daļu ir noteikts, ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas
vai dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā
minētās personas, ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai
viņa ģimenes loceklis. Atsavināšanas ierosinājumam pievieno: izziņu par īres un komunālo
maksājumu parāda esību vai neesību.
6. 2017.gada 6.aprīlī saņemta SIA “Valkas Namsaimnieks” izziņa Nr.70, kur norādīts, ka *** nav īres
un komunālo maksājumu parādu par dzīvokli.
7. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļa norāda, ka lēmumā par nekustamā
īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā
īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. Pamatojoties
uz minētā likuma 37.panta 4.punktu, gadījumā ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta
4.daļā minētās personas, publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, kas šajā gadījumā ir
vienāda ar nosacīto cenu.
8. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai
paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura
organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas
novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa
nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī
lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic
dome.
9. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
9.1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
pirmās daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai
par iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību
mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
9.2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka,
ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst
būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai
zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
9.3. 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas
budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
10. Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
10.1.
sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Valgunda” 2017.gada 31.martā
sagatavotā nekustamā īpašuma dzīvokļa Valkā, Ausekļa iela 26, dzīvoklis 29, kadastra numurs
9401 900 1575, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 5000.00 (pieci tūkstoši euro un 00
centi);
10.2.
telpu grupu domājamo daļu, dzīvoklim ar kadastra numuru 9401 900 1575 kadastrālā
vērtība uz 01.01.2017. ir noteikta: EUR 4279.00 (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi
euro). Dzīvokļa īpašumam piesaistīto zemes gabala domājamās daļas kadastrālā vērtība ir –
EUR 175.77;
10.3.
nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2017.gada
1.janvāri ir EUR 613.10 (seši simti trīspadsmit euro un 10 centi).
11. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 159.87
(viens simts piecdesmit deviņi euro 87 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
11.1.
Dzīvokļa īpašuma tehniskā inventarizācijas un reģistrācija nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistra informācijas sistēmā: EUR 80.64, nepiemērojot PVN, 16.01.2017.
Priekšapmaksas Rēķins Nr.P-17-01588;
11.2.
īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva): EUR 14.23;
11.3.
sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Valgunda”, reģistrācijas
Nr.44103102609, pakalpojums dzīvokļa īpašuma tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar
2017.gada 3.aprīlī sagatavoto Rēķinu Nr.2017/20 ir EUR 65,00.
Izvērtējot 9. un 10.punktos minēto informāciju un ņemot vērā 8.punktu, atsavināmā zemes gabala
nosacītā cena tiek noteikta EUR 5159.87 (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi euro 87 centi).

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2017.gada 13.aprīļa lēmumu (protokols Nr.3, 3.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās
daļas un 44.panta septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas noteikumu
12.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - dzīvokli Ausekļa ielā 26, dzīvoklis 29, Valkā, kadastra
numurs 9401 900 1575, ar kopējo platību 55 m 2 un tam piesaistītajām 534/36755 domājamām daļām
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala,
nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa, Valkā, Ausekļa ielā 26, dzīvoklis 29, Valkā, kadastra
numurs 9401 900 1575, nosacīto cenu EUR 5159.87 (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi euro
87 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu ***, personas
kods ***-***, dzīvo Ausekļa iela 26-29, Valka, Valkas novads.
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.
15.§
Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Tirgus iela 16, dzīvoklis 6, atsavināšanas procesa uzsākšanu
__________________________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, dzīvoklis ***, Valka, Valkas novads, 2017.gada
3.aprīlī iesniegto iesniegumu ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru par viņas īrēto dzīvokli Valkā,
Tirgus iela 16, dzīvoklis 6, 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.panta.
Spēkā esošais dzīvokļa Valkā, Tirgus iela 16, dzīvoklis 6, īres līgums starp *** un Valkas pilsētas domi
ir noslēgts 1995.gada 2.janvārī.
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 6.aprīlī saņemta SIA “Valkas Namsaimnieks” izziņa Nr.70, kur norādīts, ka *** nav īres un
komunālo maksājumu parādu par 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.
Tomēr, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktu,
īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa
ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašuma
īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu.
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 nosaka, 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.aprīļa lēmumu (protokols Nr.3, 4.§) 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.panta 1.daļas
2.punkta; 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 – 10 deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Valkas novada domes nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Tirgus
ielā 16, dzīvoklis 6, Valkā, ar kopējo platību 38.3 m 2 un tam piesaistītajām 383/9065 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. Pēc dzīvokļa reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4. Pēc šī lēmuma 3.punktā minēto vērtību saņemšanas un lēmuma 4. punktā norādītās Vienošanās
saņemšanas, izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma Tirgus ielā 16, dzīvoklis 6, Valkā, nosacītās
cenas apstiprināšanu.
5 . Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV
4201.
Lāsma Engere lūdz izņemt no darba kārtības jautājumu “Par apbūvētu zemesgabalu Ērģemes
pagastā “Paeglīši” atsavināšanas procedūras apturēšanu un nomas līgumu turpināšanu” , jo ir iesniegts
iesniegums par atsavināšanas procedūras turpināšanu. Deputāti vienbalsīgi atbalstīja augstākminētā
jautājuma izņemšanu no darba kārtības. Līdz ar to mainās lēmumu numerācija.
16.§
Par zemesgabala Ērģemes pagastā “Bērziņi” atsavināšanas procedūras apturēšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada
pašvaldības piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam, Ērģemes pagastā „Bērziņi”,
kadastra apzīmējums 9452 008 0219, jo tika konstatēts sekojošais:
Ar Valkas novada domes 2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.12,15.§), pamatojoties
uz *** pilnvarotās personas *** iesniegumu, tika nolemts, uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala
“Bērziņi”, kadastra apzīmējums 9452 0088 0219, atsavināšanas procedūru, nosakot atsavināšanas
veidu: pārdošana par brīvu cenu.

Zemes gabals Valkas novada Ērģemes pagastā „Bērziņi”, kadastra apzīmējums 9452 008 0219,
platība 0.2382ha ir Valkas novada domes īpašums, saskaņā ar 2017.gada 28.februāra ierakstu Ērģemes
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0056 4992.
Uz zemes gabala atrodas *** piederošas ēkas, uz kurām īpašuma tiesības nav nostiprinātas
zemesgrāmatā.
*** ir miris 2014.gada 27.novembrī.
Valkas novada domē nav saņemta informācija par viņa atstātā mantojuma tiesību pārņēmēju, lai gan
jau 2015.gada 8.janvārī tika nosūtīts lūgums sniegt informāciju un noslēgt nomas līgumu, arī 2017.gada
14.martā atkārtoti tika nosūtīts aicinājums sniegt informāciju par *** atstātā mantojuma tiesību pārņēmēju
un lūgums noslēgt zemes nomas līgumu.
Šobrīd ir uzkrāts arī nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
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.
Tāpat, minēto noteikumu 9.2.punkts nosaka, ka atsavināšanas procedūru atsavināšanas
ierosinātājam aptur, ja atsavināšanas ierosinātājam ir nomas parāds, īres parāds vai nodokļu parāds, kas
atteicas uz atsavināmo nekustamo īpašumu.
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.aprīļa lēmumu (protokols Nr.3, 6.§) 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 Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 17.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Līdz ēku īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz atsavinātāja vārda un nekustamā
īpašuma nodokļa un nomas maksas pilnīgas apmaksas veikšanai, apturēt nekustamā īpašuma
“Bērziņi”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
9452 008 0219, platība 0.2369ha, atsavināšanas procedūru.
2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Bērziņi”, ar kadastra apzīmējumu 9452 008
0219, platība 0.2382ha, Ērģemes 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.
17.§
Par zemesgabala Kārķu pagastā “Birzes” atsavināšanas procedūras apturēšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada
pašvaldības piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam, Kārķu pagastā „Birzes”, kadastra
apzīmējums 9466 005 0178, jo tika konstatēts sekojošais:
Ar Valkas novada domes 2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.9,14.§), pamatojoties uz
*** pilnvarotās personas *** iesniegumu, tika nolemts, uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala
“Birzes”, kadastra apzīmējums 9466 005 0178, atsavināšanas procedūru, nosakot atsavināšanas veidu:
pārdošana par brīvu cenu.
Zemes gabals Valkas novada Kārķu pagastā „Birzes”, kadastra apzīmējums 9466 005 0178, platība
1.4ha ir Valkas novada domes īpašums, saskaņā ar 2016.gada 10.marta ierakstu Kārķu pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0055 3847.

Uz zemes gabala atrodas *** piederošas ēkas, uz kurām īpašuma tiesības nav nostiprinātas
zemesgrāmatā.
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.
Šobrīd ir uzkrāts arī nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Tāpat minēto noteikumu 9.2.punkts nosaka, ka atsavināšanas procedūru atsavināšanas ierosinātājam
aptur, ja atsavināšanas ierosinātājam ir nomas parāds, īres parāds vai nodokļu parāds, kas atteicas uz
atsavināmo nekustamo īpašumu.
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
komitejas 2017.gada 13.aprīļa lēmumu (protokols Nr.3, 7.§) 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 Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 17.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Līdz ēku īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz atsavinātāja vārda un nekustamā
īpašuma nodokļa un nomas maksas pilnīgas apmaksas veikšanai, apturēt nekustamā īpašuma
“Birzes”, Kārķu pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466
005 0178, platība 1.4ha, atsavināšanas procedūru.
2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Birzes”, ar kadastra apzīmējumu 9466 005
0178, platība 1.4ha, Kārķu 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.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
_____________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2017. gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4), 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 – 10 deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš, 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 *** iela ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu apmaiņas palīdzības I
kārtas reģistrā, 2-istabu dzīvokli Merķeļa ielā 13-12, Valkā, kopējā platība 46,6 m2, dzīvojamā platība
30,5 m2, 4.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.

2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta “***”, *** pagastā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1-istabas dzīvokli “Prauliņi-5”, Zvārtavas pagastā, kopējā platība 24,0 m 2, dzīvojamā platība
17,3 m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –nelabiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Zvārtavas pagasta
pārvaldi.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta "***" - ***, ***, Valkas pagastā, reģistrēta dzīvokļu apmaiņas
palīdzības reģistrā, 2-istabu dzīvokli "Māja 22" - 9, Sēļi, Valkas pagastā, kopējā platība 51,9 m 2,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots, apmaiņā pret pašreiz īrēto dzīvokli "***" - ***, ***,
Valkas pagastā.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
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).

19.§
Par būves Ausekļa ielā 5, Valkā (ģērbtuve) nojaukšanu
(A.Cekuls)
Valkas novada dome izskata 2017.gada 4.aprīlī saņemto Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktores
Lilitas Kreicbergas iesniegumu ar lūgumu rast iespēju un nojaukt būvi Ausekļa ielā 5, Valkā (ģērbtuve)
sakarā ar to, ka ēka netiek izmantota un tās ekspluatācija ir bīstams apdraudējums cilvēku dzīvībai.
Konstatēts, ka būve ir nedrošs un vidi degradējošs objekts.
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija vēlas iesniegt projekta iesniegumu “Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ar
projekta nosaukumu “Starppriekšmetu mācību un inovāciju centra un multifunkcionālas mācību vides
izveide Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” par “Zaļās klases” izveidošanu uz zemes gabala Valkā, Ausekļa
ielā 5.
Projektā paredzēt šādas detaļas un risinājumus:
- vienstāva koka konstrukcijas nojume (skolas ēkai pieguļošajā teritorijā), kas paredzēta skolēnu
klašu nodarbībām brīvā dabā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas korpusā. Tā būs
piemērota nodarbībām jebkuros laika apstākļos, visos gadalaikos. Tā ietvers:
1) daļējas sienas konstrukcijas, kas dos iespēju brīvi iziet dabas vidē darba laikā. Aizmugurējā siena ar
funkcionalitāti – izvietot informāciju, skolēnu darba rezultātus, prezentācijas (varētu būt ar iestrādātu
tāfeles virsmu (krīta));
2) jumts, kas daļēji/pilnīgi nosedz konstrukciju;
3) grīda, kas nedaudz pacelta virs zemes;
4) atsevišķu slēgtu telpu pārvietojamu lietu glabāšanai;
5) būvei pieguļošā teritorijā paredzēts izvietot brīvdabas solus, galdus un tml.;
6) celiņš no skolas ēkas uz Zaļo klasi;
7) elektroapgāde;
8) maksimāli izmantota esošā dabas vide – koki, reljefs ar iespēju papildināt reljefu atbilstošākai vietas
izveidei;
9) skolēnu skaits, kas varēs atrasties vienlaikus zaļajā klasē – 26.
Saskaņā ar pašreizējo projekta risinājumu, ir paredzēts nojaukt ēku Ausekļa ielā 5 (ģērbtuve), būves
kadastra apzīmējums 9401 008 0211 004. Minētās ēkas pieder Valkas novada domei un faktiski netiek
izmantotas. Ēka ir gan vizuāli nepievilcīga, gan funkcionāli neizmantojama pašreizējā stāvoklī, kā arī
nedroša un vidi degradējoša būve. Arī nākotnē augstākminētajā projektā tai nav rasts pielietojums.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21 „Valkas novada teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 6.§), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017., ēka atrodas publiskās apbūves teritorijā.
Saskaņā ar pašreizējo projekta risinājumu, minētās ēkas vietā nav paredzēta apbūve un tiks izveidota
“Zaļā klase”.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis,
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Realizējot projektu “Starppriekšmetu mācību un inovāciju centra un multifunkcionālas mācību vides
izveide Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”, atļaut nojaukt Valkas novada domei piederošo ēku Ausekļa
ielā 5 (ģērbtuve), būves kadastra apzīmējums 9401 008 0211 004, Valkā, Valkas novadā.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
20.§
Par papildus līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai
“Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība”
projekta “Sadarbība dod augļus” finansēšanai
__________________________________________________________________
( I.Markova )
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no biedrības “Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība” ar
lūgumu rast iespēju piešķirt papildus līdzfinansējumu EUR 694.67 projekta “Sabiedrība dod augļus”
realizācijai.
Lauku atbalsta dienests ar vēstuli nr.09.6-11/16/3542 no 13.09.2016. ir apstiprinājis biedrības
“Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība” iesniegto projektu “Sabiedrība dod augļus“ par kopējo summu EUR
29946.66. Pieejamais publiskais finansējums EUR 26951.99, projekta realizētāja līdzfinansējums EUR
2994.67.
Valkas novada dome 2016.gada 18.maija ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu “Par projekta
“Sadarbība dod augļus” līdzfinansēšanu” (protokols Nr.5, 1.§), ar kuru nolēma piedalīties projekta
realizācijā ar finansējumu EUR 2300,- apmērā. Pēc projekta apstiprināšanas šis finansējums ir
nepietiekams – nepieciešams papildus finansējums EUR 694.67.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis,
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība” papildus finansējumu EUR 694.67 (seši simti
deviņdesmit četri euro un 67 centi) projekta ”Sadarbība dod augļus” realizācijai.
2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietnieks.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
21.§
Par projekta “Padarīsim vēl aktīvāku kultūras dzīvi Vijciemā!” līdzfinansēšanu
____________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada domē ir saņemts iesniegums no biedrības „Vijciema Jauniešu dome” kas ir
izstrādājusi projektu “Padarīsim vēl aktīvāku kultūras dzīvi Vijciemā!”, iesniegšanai biedrības „Lauku
partnerība “Ziemeļgauja”” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa
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 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3. rīcībai "Kultūras un tradīciju
kopšana".
Projekta ietvaros ir plānots iegādāties:
1. Sieviešu kurpes – deju 22 pāri ( Vijolītēm 10, Virāžai – 12).Melnas dabīgās ādas sieviešu kurpes,
slēgtās, viena siksniņa, viena sprādze, papēžu augstums 2-3,5 cm, gumijas zole 2mm bieza.
Individuāli izmēri saskaņojot ar pasūtītāju. Plānotā cena – 1064.80 EUR;
2. LED skrejošā rinda 200x24 cm (pie tautas nama sienas), informācijai par pasākumiem,
aktualitātēm, pareizu laiku, gaisa temperatūru. Plānotā cena 770.77EUR.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 1835.57 no kurām 90% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
līdzfinansējums un 10 % ir nepieciešams Valkas novada domes līdzfinansējums

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 6. punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Vijciema Jauniešu domes” izstrādāto projektu “Padarīsim vēl aktīvāku kultūras
dzīvi Vijciemā!”, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās
attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa 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 Kvalitatīvas
dzīves vides veidošana 2.3. rīcībai "Kultūras un tradīciju kopšana".
2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar
līdzfinansējumu 10% vai EUR 183.56 (viens simts astoņdesmit trīs euro 56 centi) apmērā no kopējām
attiecināmajām izmaksām EUR 1835.57 (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit pieci euro 57 centi).
3. Noslēgt patapinājuma līgumu ar biedrību “Vijciema Jauniešu dome” par telpām Valkas novadā,
Vijciema pagastā, “Dalderi”. Noteikt līgumu ar termiņu uz 7 gadiem.
4. Gadījumā, ja projekts netiek apstiprināts, lauzt patapinājuma līgumu.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
22.§
Par Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas konferenču telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu
_________________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Īslaicīgas telpu nomas Valkas pagasta Sēļu bibliotēkā nodrošināšanai, nepieciešams noteikt maksas
pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir / nav
atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis,
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt maksu par konferenču telpu izmantošanu EUR 2.48 par stundu bez PVN.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas pagasta pārvaldes vadītājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
23.§
Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala Valkā, Ausekļa iela 5, projekta
“Roku rokā par zaļu vidi” realizēšanai
_______________________________________________________________
(L.Engere)

Izskatot biedrības “Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība”, reģistrācijas numurs 40008179970, juridiskā
adrese: Raiņa iela 28A, Valka, Valkas novads, 2017.gada 20.aprīļa iesniegumu (reģistrēts
21.04.2017.Nr.3.1.1/17/768), kurā sniegta informācija, ka biedrība plāno iesniegt projektu “Roku rokā par
zaļu vidi” LEADER pieejas īstenošanā 2014-2020.gada plānošanas periodā projektu konkursa 2.kārtai,
tādēļ lūdz noslēgt zemes patapinājuma līgumu, lai pie Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ēkas Valkā,
Ausekļa ielā 5, varētu labiekārtot laukumu 500m 2 platībā ar 5 stacionāri uzstādītiem soliņiem, tiltiņu pār
tuvumā esošo grāvi, atkritumu urnām un dzīvžoga stādījumiem, un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā
esošo informāciju tika konstatēts:
Zemes gabals, Valkā, Ausekļa iela 5, kadastra apzīmējums 9401 008 0211, platība 44 447m2, ir
Valkas novada pašvaldības īpašums, reģistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0010
4742. uz zemes gabala atrodas skolas ēka un tai funkcionāli saistītas palīgēkas.
Zemes gabala daļa uz kuras plānota projektā norādītā darbība nav apbūvēta.
Lai gan augstāk minētājā iesniegumā ir lūgts noslēgt patapinājuma līgumu, tomēr ir jāņem vērā, ka ja
uz zemes gabala ir paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves novietošana, būves ierīkošana vai
būves atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā,
tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas

līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par deviņiem gadiem no
projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.
Nepieciešams noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem, un projekta atbalstīšanas gadījumā nomas līgumu
reģistrēt zemesgrāmatā.
Nomas maksa ir aprēķināma atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “„Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu„ 7.2.apakšpunktam, 1.5% no zemes gabala kadastrālās vērtības.
Ņemot vērā, ka Biedrībai “Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība”, reģistrācijas numurs 40008179970,
2012.gada 20.septembrī ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tad par zemes gabala
Valkā, Ausekļa iela 5, daļas nomu, nav aprēķināms un iekasējams nekustamā īpašuma nodoklis un
zemes nomas maksa, jo atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma (turpmāk – Likums) 5.panta otrās daļas 41.punktam atvasināta publiska persona ir
tiesīga nodot savu mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Saskaņā ar Likuma
5.panta piekto daļu lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai pieņem atvasinātas publiskas personas orgāns. Mantu var nodot
bezatlīdzības lietošanā uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss,
bet ne ilgāk par 10 gadiem.
Izvērtējot faktu, ka biedrība sagatavojot un iesniedzot projektus ir devusi lielu ieguldījumu pašvaldības
zemes gabala sakārtošanā, līdzekļi zemes vienības daļas reģistrēšanai Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nostiprinājuma lūgumu apstiprināšanai pie Zvērināta notāra
un kancelejas nodevas zemesgrāmatai finansējami no Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 5.daļu, Civillikuma 1129.1 pantu, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
21.punktu; Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu,
14.3.,17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 23.3.punktu, 29.punktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis,
V.Rogainis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar sabiedriskā labuma organizāciju - biedrību “Valkas ģimnāzijas
vecāku biedrība” (vienotais reģistrācijas numurs 4008179970) par Valkas novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības Ausekļa ielā 5, kadastra apzīmējums.9401 008 0435 daļu, platība
1.03ha nomu ar apbūves tiesībām, kas nepieciešama projekta “Roku rokā par zaļu vidi”
realizēšanai. Zemes gabala daļa tiek nodota nomā bez atlīdzības, nosakot nomas līguma termiņu
uz 10 (desmit) gadiem, bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kamēr biedrībai “Valkas ģimnāzijas vecāku
biedrība” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
2. Biedrības “Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība” sagatavotā projekta “Roku rokā par zaļu vidi”
atbalstīšanas gadījumā veikt nepieciešamās darbības nomas līguma nostiprināšanai
zemesgrāmatā:
2.1. neveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu, nodalīt zemes vienības daļu 1.03ha platībā,
no zemes vienības Ausekļa iela 5, kadastra apzīmējums 9401 008 0211, nosakot turpmāko
minētās zemes vienības daļas lietošanas mērķi: pārējo sabiedriskās nozīmēs objektu apbūves
zeme (kods 0908), atlikušajai zemes vienības platībai saglabājot esošo lietošanas mērķi.
2.2. paredzēt finansējumu zemes vienības daļas reģistrēšanai Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, Nostiprinājumu lūguma apliecināšanai pie
notāra un nomas tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā no Attīstības un plānošanas nodaļas
budžeta.
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 Valkas novada domē (Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads LV 4701).
24.§
Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala Valkā, “Pedeles upes krasts posmā
no Igaunijas robežas līdz Sēlijas ielas tiltam”, projekta par veikparka ierīkošanu
realizēšanai
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot Raivo Rjabkova, personas kods ***-***, dzīvo: *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2017.gada
24.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 25.04.2017.Nr.3.1.1/17/788), kurā sniegta informācija, ka viņš plāno

iesniegt projektu par veikparka izveidi Pedeles upē, tādēļ lūdz noslēgt zemes nomas līgumu, lai uzstādītu
divus torņus trošu sistēmai priekš ūdenssporta un ierīkotu laipas, kas savienotas jau ar esošo koka taku,
un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
Zemes gabals, Valkā, “Pedeles upes krasts posmā no Igaunijas robežas līdz Sēlijas ielas tiltam”,
kadastra apzīmējums 9401 008 0198, platība 20 000m 2, ir Valkas novada pašvaldības piederoša zeme,
īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Zemes gabals nav apbūvēts. Ar Valkas pilsētas
domes sēdes lēmumu 2009.gada 25.maija (protokols Nr.7., 24.§), ir nolemts, ka zemes gabals ir
piekritīgs pašvaldībai.
Izvērtējot plānoto darbību, ir redzams, ka šis projekts, iespējams, skars arī zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 9401 008 0179, kas pieder privātai personai, līdz ar to projekta iesniedzējiem jāizskata arī
iespēja noslēgt zemes nomas līgumu par šī zemes gabala daļu.
Ja uz zemes gabala ir paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves novietošana, būves
ierīkošana vai būves atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta
pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz
ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par
septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.
Ņemot vērā, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu, un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punktu, būtu lietderīgi atbalstīt projekta ieceri un
noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem, un projekta atbalstīšanas gadījumā nomas līgumu reģistrēt
zemesgrāmatā.
Nomas maksa par nomā nododamo zemes gabalu, nosakāma atbilstoši 2007.gada 30.oktobra
Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu„ 7 2.punktam
apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu
7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 5.daļu, Civillikuma 1129.1 pantu, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
21.punktu; Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu,
14.3.,17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 23.3.punktu, 29.punktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, V.Rogainis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Raivo Rjabkovu, personas kods ***-***, par Valkas novada
pašvaldībai piederošās zemes vienības “Pedeles upes krasts posmā no Igaunijas robežas līdz
Sēlijas ielas tiltam”, kadastra apzīmējums 9401 008 0198 daļu, platība 1000m2 nomu ar apbūves
tiesībām, kas nepieciešama projekta veikparka izveidošanai Pedeles upē realizēšanai. Apbūves
tiesības stāsies spēkā pēc pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā. Nomas
teritorija nav nožogojama, jāparedz brīva pārvietošanās pa pašvaldības izveidoto dabas taku.
2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts
publiskas personas zemes nomu” 7.2.punktam apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir
28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka
nekā 28 euro gadā.
3. Raivo Rjabkova sagatavotā projekta veikparka izveidošanai Pedeles upē atbalstīšanas gadījumā
veikt nepieciešamās darbības nomas līguma nostiprināšanai zemesgrāmatā:
3.1. pasūtīt zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu un nostiprināt Valkas novada pašvaldības
īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu zemesgrāmatā;
3.2. pēc zemes gabala īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, neveidojot jaunu
nekustamā īpašuma objektu, nodalīt zemes vienības daļu 0.1ha platībā, no zemes vienības
“Pedeles upes krasts posmā no Igaunijas robežas līdz Sēlijas ielas tiltam”, kadastra
apzīmējums 9401 008 0198, nosakot turpmāko minētās zemes vienības daļas lietošanas
mērķi: komercdarbības objektu apbūve (kods 0801), atlikušajai zemes vienības platībai
saglabājot esošo lietošanas mērķi.
3.3. paredzēt finansējumu zemes vienības kadastrālajai uzmērīšanai un pašvaldības īpašuma
tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā no Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta.
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 Valkas novada domē (Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads LV 4701).

Pielikums
Valkas novada domes
2017. gada 27.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.4,24.§)
Plānotais nomas objekts: zemes vienības Valkā, “Pedeles upes krasts posmā no Igaunijas
robežas līdz Sēlijas ielas tiltam” daļa
IZVIETOJUMA SHĒMA

Domes sēdes noslēgumā projektu daļas vadītāja Jana Putniņa iepazīstina deputātus par INTERREG
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projektu “Valgas – Valkas Dvīņu
pilsētas centra attīstība” (Valga – Valka Twin – Town Centre Development”).
Sēde slēgta 2017.gada 27.aprīlī, plkst.11:00
Valkas novada domes priekšsēdētājs
2017.gada 8.maijā

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

