Ar *** apzīmēts lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur datus par fizisko
personu, kas aizsargāti saskaņā ar Personas datu aizsardzības regulu, kas tiek piemērota Latvijā
no 2018.gada 25.maija.
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SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2019.gada 29.augustā

Nr.11

Sēde sasaukta 2019.gada 29.augustā plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2019.gada 29.augustā plkst.10:00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas juriste Līga Čukure.
Piedalās deputāti:
Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ,
Andris DAINIS, Maruta STABULNIECE, Vilmārs VESINGI, Kristaps SULA, Aivars GAILIS, Aivars
SJADEME, Dace BAŠĶE.
Nepiedalās deputāti:
Viesturs ZARIŅŠ – slimības dēļ;
Jānis ANŽE - aizņemts pamatdarbā
Evija MIŠKA – aizņemta pamatdarbā;
Sandra PILSKALNE - aizņemta pamatdarbā.
Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieki:
Vilnis Vilguts – Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Antra Ķīkule – Iekšējās kontroles galvenā speciāliste
Gunta Smane - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Kristīne Salniņa - Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja
Ivo Leitis – Sabiedrisko attiecību speciālists
Ainārs Zābers - Izpilddirektors
Guntis Bašķis - Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Ligita Sīmane – Valkas pagasta pārvaldes vadītāja
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Kārlis Briedis - Valkas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs
Eleonora Bērziņa - Valkas novada Sociālās aprūpes nama vadītāja
Piedalās: laikraksta "Ziemeļlatvija" žurnāliste Inga Karpova.
Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi un lūdz iesniegto
darba kārtību papildināt ar 19.lēmuma projektu “Par dienesta viesnīcas istabas uzturēšanas maksas
apstiprināšanu”; 20.lēmuma projektu “Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs
94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas
izveidošanai Valkas pagastā, otrās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai”; 21.lēmuma projektu “Par neapdzīvojamo telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Aizsargu organizācija””; 22.lēmuma projektu “Par grozījumiem
Valkas novada izglītības iestāžu nolikumos”; 23.lēmuma projektu “Par saistošo noteikumu Nr.__
„Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada
pamatbudžets”” apstiprināšanu”; 24.lēmuma projektu “Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas
novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības
2019.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu”; 25.lēmuma projektu “Par aizņēmuma ņemšanu projekta
“Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai”;
26.lēmuma projektu “Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandējumu”. Deputāti atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,

V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav, nobalso iekļaut iepriekš
minētos domes lēmumu projektus domes sēdes darba kārtībā.
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav, Valkas
novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada domes 2019.gada 29.augusta sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA “Ingra”.
2. Par telpu nomas termiņa pagarināšanu.
3. Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 1.§) 1., 2., 8.,19., 20., 22., 24., 26.,
27., 32., 35., 37., 44., 57. un 59. pielikumā.
4. Par Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkas likvidāciju.
5. Par nekustamā īpašuma daļas Rūjienas ielā 3E, Valkā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”.
6. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā.
7. Par Nolikuma Nr.__ “Grāmatvedības un finanšu nodaļas nolikums” apstiprināšanu.
8. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Hokeja Klubs “Venta 2002”” treniņu organizēšanas izdevumu
apmaksai.
9. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 29.marta nolikumā Nr.7 “Vijciema
sākumskolas nolikums”.
10. Par Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa
ievēlēšanu.
11. Par finansiālu atbalstu krīzes situācijā.
12. Par izsoles uz nekustamo īpašumu - dzīvoklis Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas novads, atzīšanu
par nenotikušu un jaunas izsoles organizēšanu, mainot atsavināšanas veidu.
13. Par neapbūvēta zemesgabala “Bērzi”, Vijciema pagasts, Valkas novads, nomas līguma
izbeigšanu, atsavināšanas veida maiņu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
14. Par izsoles uz nekustamo īpašumu – “Ozolu skola”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, atzīšanu
par nenotikušu.
15. Par izīrēta dzīvokļa Stendera ielā 2, dzīvoklis 24, Valkā, Valkas novadā, atsavināšanas procesa
uzsākšanu.
16. Par zemes vienības Raiņa ielā 108A, Valkā, Valkas novadā, atsavināšanas uzsākšanu.
17. Par zemes vienības Valkas novada Valkas pagastā “Alieši 70” nomas tiesību rezultātu
apstiprināšanu.
18. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
19. Par dienesta viesnīcas istabas uzturēšanas maksas apstiprināšanu.
20. Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas
pagastā, otrās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
21. Par neapdzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Aizsargu
organizācija”.
22. Par grozījumiem Valkas novada izglītības iestāžu nolikumos.
23. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
24. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets””
apstiprināšanu.
25. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai.
26. Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandējumu.
1.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „INGRA”
_________________________________________________________________
(L.Čukure)
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INGRA”, reģistrācijas Nr.44101031528, juridiskā adrese:
Ausekļa iela 6–35, Valka, 2019.gada 12.jūlija iesniegumu par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 22, Valkā
(kopējā platība 109,5 m 2 t.sk. telpas pamatdarbībai 73,2 m 2, palīgtelpas 36,3 m 2, nomas maksa 2,56 EUR
par vienu kvadrātmetru mēnesī par pamatdarbības telpām (bez PVN), 1,42 EUR par vienu kvadrātmetru
mēnesī par palīgtelpām (bez PVN)) nomas maksas samazināšanu sakarā ar ieejas mezgla remontu
(vējtvera durvju nomaiņa, sienu, grīdas un griestu remonts) nomātās telpās Rīgas ielā 22, Valkā, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2019.gada 19.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 2.§) un vadoties no likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR
– 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piemērot atlaidi 75% apmērā no nomas maksas mēnesī, līdz tiek segts Nomnieka veiktais ieguldījums
EUR 909,94 (deviņi simti deviņi euro, 94 centi) apmērā par ieejas mezgla remontu nomātajās telpās
Valkā, Rīgas ielā 22.
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpu nomas
līgumā ar SIA „INGRA” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
2.§
Par telpu nomas termiņa pagarināšanu
________________________________________________
(L.Čukure)
2019.gada 2.augustā ir saņemts ***, dzīvo ***, iesniegums ar lūgumu pagarināt telpu nomas līgumu
par frizētavas telpām E.Dārziņa ielā 8. Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97
„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18.punktā ir noteikts, ka iznomātājam, ievērojot
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma
termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā
kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst
pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto
nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta
valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.
Esošais līgums par telpu nomu spēkā ir līdz 2019.gada 1.septembrim.
Uz 2019.gada 1.augustu telpu nomniekam nav parādsaistību ar Valkas novada domi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 19.augusta lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a)apakšpunkta,
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 18.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET
- nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt vienošanos ar saimnieciskās darbības veicēju ***, Reģ.Nr.10026112270 par nomas termiņa
pagarināšanu uz diviem gadiem nomas objektam – telpām Nr.5, Nr.6 un Nr.7, ar kopējo platību 20,1
m2 E.Dārziņa ielā 8, Valkā, Valkas novadā.
2. Uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot lēmuma 1.punktā
minēto vienošanos par 2011.gada 7.jūlija nomas līguma Nr. VND/2011/246 grozījumiem.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV–4201.
3.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā
“Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 1.§)
1., 2., 8.,19., 20., 22., 24., 26., 27., 32., 35., 37., 44., 57. un 59. pielikumā
__________________________________________________________________________________
(R.Rastaks, I.Grandava, V.A.Krauklis, U.Ozoliņa)
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta 1.pielikuma apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Domes deputāte M.Stabulniece lēmuma projekta 5.pielikuma apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Domes deputāts A.Dainis lēmuma projekta 6.pielikuma apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Uzsākot jauno 2019./2020.mācību gadu nepieciešams veikt grozījumus izglītības iestāžu amatu
sarakstos. No 2019.gada 1.septembra saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” (05.07.2016.) noteiktas palielinātas pedagogu zemākās mēneša darba algas
likmes. Lai nodrošinātu izglītības iestādēs mācību procesu atbilstoši izglītības programmām un
faktiskajam izglītojamo skaitam uz 1.septembri, nepieciešams precizēt pedagoģisko slodžu sadalījumu
valsts un pašvaldības finansējumā. Mākslas skolā ir palielinājies mācību grupu skaits un grupu
piepildījums, tāpēc nepieciešama papildus slodze pedagogam. Izvērtējot Mākslas skolas direktora
vietnieka un dežuranta – lietveža darba pienākumus ir iespēja samazināt vietnieka slodzi uz 0,8 un

ietaupīto finansējumu novirzīt lietveža - dežuranta algas likmes palielināšanai. Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā ir atvērta dienesta viesnīca Domes bulvārī 3, lai nodrošinātu internāta teritorijas uzturēšanu
internāta apkopējai noteikt piemaksu 45 EUR par papilddarbu teritorijas uzkopšanā. Sporta skolā
samazināsies darba apjoms metodiķim, tāpēc iespējams samazināt darba slodzi uz 0,15. Ērģemes
pamatskolā jaunajā mācību gadā nav nepieciešams valsts apmaksātais asistents personām ar invaliditāti.
Vijciema sākumskolas jaunajai pirmsskolas grupai Mierkalnā nepieciešama lielāka pedagoģiskā slodze
grupas darba laika nodrošināšanai no 8.00 līdz 17.00 un apkopēja slodze 0.5 pirmsskolas grupas telpu
uzkopšanai.
Sakarā ar pirmsskolas grupas darba uzsākšanu Mierkalnā nepieciešams Mierkalna tautas nama ēkā
palielināt tehniskā personāla darba slodzes, izveidojot sezonas (9 mēneši) kurinātāja slodzi
(59.pielikums).
Sakarā ar Zvārtavas pagasta sporta organizatora amata vietas atbrīvošanos, izvērtējot sporta
organizatora faktisko noslodzi, ir ierosinājums par 0,4 samazināt Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļā sporta organizatora slodzi (32.pielikums).
Grāmatvedības un finanšu nodaļā ir atbrīvojusies vietnieka finanšu plānošanas jautājumos amata
vieta, tāpēc ir iespēja likvidēt šo amata vietu un vietnieka darba pienākumus uzdot citiem nodaļas
darbiniekiem, atbilstoši palielinot amata algas likmes (8.pielikums). No ietaupītā finansējuma noteikt
lielākas algas likmes domes vadītajiem, lai nodrošinātu amata vietas atbildības novērtējumu (1.pielikums).
Administrācijas amatu vietu sarakstā, sakarā ar darba apjoma intensitāti un lai ievērotu vienādu pieeju,
izveidota jauna amata vieta Dzīvokļu komisijas sekretārs 0.4 ar likmi 846.00, izmantojot līdz šim
piemaksās izmantoto finansējumu (2.pielikums).
Sakarā ar Omuļu bibliotēkas likvidēšanu ar 2019.gada 1.oktobri, nepieciešams izslēgt amata vietu no
Ērģemes pagasta bibliotēku amata vietu saraksta (37.pielikums).
Ar 2019.gada 1.jūniju ir slēgta Ozolu sākumskola, tāpēc jāizslēdz no amatu vietu saraksta
61.pielikums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 19.augusta lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 4.§, 11.§), Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada 19.augusta lēmumu (sēdes
protokols Nr.7, 3.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 12. un 13.punkta,
“Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 12.panta 2.daļas un “Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 5.panta, atklāti vārdiski balsojot: par
lēmuma 1.pielikumu: V.A.Krauklis lēmuma projekta pielikuma apspriešanā un balsošanā nepiedalās;
PAR – 10 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav; par lēmuma 2.pielikumu: PAR – 11 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav; par lēmuma 3.pielikumu: PAR – 11 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav; par lēmuma 4.pielikumu: PAR – 11 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav; par lēmuma 5.pielikumu: M.Stabulniece lēmuma
projekta pielikuma apspriešanā un balsošanā nepiedalās; PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav; par lēmuma 6.pielikumu: A.Dainis lēmuma projekta pielikuma apspriešanā un
balsošanā nepiedalās; PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav; par lēmuma
7.pielikumu: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav; par lēmuma 8.; 9.; 10.;
11.; 13.; 14. un 15. pielikumu: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav; par
lēmuma 12.pielikumu: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu
sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. apstiprināt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.3. apstiprināt 8.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);
1.4. apstiprināt 19.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);
1.5. apstiprināt 20.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums);
1.6. apstiprināt 22.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums);
1.7. apstiprināt 24.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikums);
1.8. apstiprināt 26.pielikumu jaunā redakcijā (8.pielikums);
1.9. apstiprināt 27.pielikumu jaunā redakcijā (9.pielikums);
1.10. apstiprināt 32.pielikumu jaunā redakcijā (10.pielikums);
1.11. apstiprināt 35.pielikumu jaunā redakcijā (11.pielikums);
1.12. apstiprināt 37.pielikumu jaunā redakcijā (12.pielikums);

2.
3.
4.
5.

1.13. apstiprināt 44.pielikumu jaunā redakcijā (13.pielikums);
1.14. apstiprināt 57.pielikumu jaunā redakcijā (14.pielikums);
1.15. apstiprināt 59.pielikumu jaunā redakcijā (15.pielikums);
1.16. izslēgt 61.pielikumu – Ozolu sākumskola.
Uzdot iestādes vadītājiem sagatavot atbilstošas pedagogu tarifikācijas, noslēgt jaunus darba līgumus
vai veikt grozījumus atbilstoši amatu sarakstam.
Grāmatvedības un finanšu nodaļai veikt attiecīgos grozījumus iestādes budžetos.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī. Lēmuma 1.2.punkts spēkā 2019.gada 1.oktobrī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 29.augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 3.§)
1.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 14.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 1.§)

Domes vadītāju
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Priekšsēdētājs

1

1800.00

2.

Priekšsēdētāja vietnieks

1

1500.00

2.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 29.augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 3.§)
2.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 14.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 1.§)

Administrācijas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Izpilddirektors

1

1525.00

2.

Izpilddirektora vietnieks –
pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas
vadītājs

1

1385.00

3.

Izpilddirektora palīgs

1

750.00

4.

Darba un civilās aizsardzības
vecākais speciālists

1

835.00

5.

Būvinženieris

1

925.00

1

835.00

1

880.00

6.
7.

Datorsistēmu un datortīklu
administrators
Vecākais datorsistēmu un
datortīklu administrators

8.

Kooperācijas speciālists

0.2

750.00

9.

Sabiedrības veselības
organizators

0.6

830.00

Piemaksa par
papildus pienākumu
veikšanu EUR

230.00

10.

Administratīvās komisijas
sekretārs

0.4

846.00

11.

Dzīvokļu komisijas sekretārs

0.4

846.00
3.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 29.augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 3.§)
8.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 14.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 1.§)

Grāmatvedības un finanšu nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi EUR mēnesī

1.

Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs

1

1400.00

2.

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

1200.00

3.

Iekšējās kontroles galvenais speciālists

1

980.00

4.

Vecākais Grāmatvedis

1

930.00

5.

Finanšu analītiķis

1

920.00

6.

Grāmatvedis - kasieris

1

850.00

7.

Darba algu grāmatvedis

2

865.00

8.

Grāmatvedis

5

850.00

.
4.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 29. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11. 3 §)
19.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 14. februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr. 2.1.§)

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

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

Pedagogi
1.

Direktors

2.

Direktora vietnieks mācību
darbā

3.

Profesionālās ievirzes
izglītības skolotājs

1

1003.00

79.52 EUR
(Tautas kapela,
Sudmaliņas)

0.6

803.00

2.715

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc
MK Pedagogu darba

samaksas
noteikumiem Nr.445

Tehniskie
4.

Apkopējs - dežurants

2

430.00

50

5.

Saimniecības pārzinis

0.5

430.00

60

6.

Lietvedis - arhivārs

0.5

500.00
5.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 29. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11. 3 §)
20.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 14. februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2.1.§)

Valkas Mākslas skolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī

Pedagogi
1.

Direktors

2.

Direktora vietnieks mācību
darbā

3.

Profesionālās ievirzes
izglītības skolotājs

1

1003.00

0.8

803.00

3.000

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

Tehniskie
4.

Lietvedis - dežurants

1

580.00

5.

Apkopējs

1

430.00

6.

Apkopējs

1

430.00

20

6.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 29. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11. 3 §)
22.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 14. februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2.1.§)

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)
Pedagogi

Piemaksa
par
papildus
pienākumu
veikšanu
EUR

Piemaksa
par darba
stāžu

1.

2.
3.
4.
5.

Sociālais pedagogs
Tehniskie
Direktora vietnieks
saimnieciskajos jautājumos
Projektu vadītāja asistents
Datoru sistēmu
administrators
Informācijas tehnoloģiju
speciālists

2

Zemākā mēnešalga pēc
MK Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.445

1

850.00

1

615.00

1

730.00

0.5

730.00

6.

Audzinātājs

2

565.00

7.

Ārsta palīgs

2

629.00

8.

Sekretāre – lietvede

1

600.00

9.

Administrators

1

500.00

10.

Dienas dežurants

1

430.00

11.

Nakts dežurants

2

Minimālā stundas likme

12.

Garderobists

2

430.00

13.

Laborants

1,5

430.00

14.

Komandants

1

450.00

15.

Komandants

1

440.00

16.

Sētnieks

2

430.00

17.

Strādnieks

3

430.00

18.

Strādnieks - elektriķis

0.5

430.00

50.00

3% no
pamatalgas

45
(1 internāta
apkopējas
slodzei)

19.

Apkopējs

11.5

430.00

20.

Apsargs

2.25

Minimālā stundas likme
7.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 29. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11. 3 §)
24.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 14. februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2.1.§)

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

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī

Piemaksa
par papildus
pienākumu
veikšanu
EUR

Piemaksa
par darba
stāžu

Tehniskie
1.

Dežurants - apkopējs

2.

1

450.00

Lietvedis

0,5

450.00

3.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

11

475.00

4.

Saimniecības pārzinis

1

510.00

5.

Sētnieks

1

430.00

6.

Strādnieks

1

430.00

7.

Strādnieks ēdināšanas blokā

1,5

450.00

8.

Vecākā medmāsa

1

629.00

9.

Veļas mazgātājs

1

450.00

1%
piemaksa
pie
pamatalgas
20

Pedagogi
10.

Vadītājs

1

1003.00

1

Zemākā mēnešalga
pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.445
+20

11.

Pirmsskolas izglītības
metodiķis

12.

Izglītības psihologs

1.1

13.

Skolotājs logopēds

0.755

14.
15.
16.

Pirmsskolas izglītības sporta
skolotājs
Pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājs
Pirmskolas izglītības skolotājs

1
1.65

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

16
8.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 29. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11. 3 §)
26.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 14. februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2.1.§)

Bērnu – jaunatnes sporta skolas darbinieku
amatu vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

Pedagogi
1.

Direktors

1

1003.00

2.

Direktora vietnieks
izglītības jomā

1

803.00

Piemaksa
par
papildus
pienākumu
veikšanu
%

3.

4.

Sporta treneris

Sporta metodiķis

0,286

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

0.15

Tehniskie
5.

Saimniecības pārzinis

0,5

430.00

6.

Apkopējs

0.5

430.00

7.

Apkopējs

1

430.00

5%

9.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 29. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11. 3 §)
27.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 14. februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2.1.§)

Bērnu – jauniešu centra „Mice” darbinieku
amatu vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

1.
2.

Amats

Direktors
Interešu izglītības skolotājs

Amata
vietu
skaits
Pedagogi
1
0.716

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

1003.00

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

Tehniskie
3.

Izglītības speciālists

1

600.00

4.

Apkopējs

1

430.00

5.

Pulciņa vadītājs

1,17

480.00

6.

Lietvedis - arhivārs

0.5

500.00

10.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 29. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11. 3 §)
32.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 14. februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 1.§)

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

1.
2.
3.

Algas likme
par pilnu
Amata
slodzi
vietu
EUR mēnesī/
skaits
stundas tarifa
likme (EUR/h)
Nodaļa

Amats

Vadītājs
Izglītības un kultūras daļas
vadītājs
Sporta un jaunatnes lietu
daļas vadītājs

1

1215.00

1

1000.00

1

925.00

4.

Izglītības speciālists

1

825.00

5.

Kultūras speciālists

1

800.00

6.

Sporta speciālists

1

825.00

7.

Jaunatnes lietu speciālists

1

750.00

8.

Interjera un reklāmas dizaina
mākslinieks

1

600.00

9.

Skaņu operators

1

600.00

10.

Brīvā laika organizators

1

515.00

11.

Sporta organizators

0.8

525.00

12.

Vecākais sporta organizators

0.5

600.00

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu EUR

106.50
(Valkas pilsētas teātris)

159.04

Stadions
Minimālā
stundas likme

13.

Dežurants

14.

Dežurants - apkopējs

1

435.00

15.

Strādnieks - traktorists

1

450.00

1.4

projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansējums

16.

Pedagogs karjeras
konsultants

0,83

850.00

(koncertmeistars ZIEMEĻSTĪGA,
DZIESMU ROTA)

11.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 29. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11. 3 §)
35.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 14. februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2.1.§)

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

Amats

Amata
Algas likme
vietu
EUR mēnesī/ stundas tarifa likme
skaits
(EUR/h)
Pedagogi

1.

Pirmsskolas izglītības
metodiķis

0,25

2.

Pirmsskolas izglītības
skolotājs

3.66

3.

Pedagoga palīgs

0.16

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

Tehniskie
4.

Apkopējs

5.

2

430.00

Datortīklu administrators

0.5

450.00

6.

Lietvedis

0.9

450.00

7.

Pavāra palīgs

1

430.00

8.

Pavārs

1

485.00

9.

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

4

475.00

10.

Sētnieks

1

430.00

11.

Strādnieks

0.5

430.00

12.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 29.augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 3.§)
37.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 14.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 1.§)

Ērģemes pagasta bibliotēku darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.
2.

Amata
vietu
skaits

Amats
Bibliotēkas vadītājs
(Ērģemes bibliotēkā)
Bibliotēkas vadītājs
(Turnas bibliotēkā)

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu
EUR mēnesī

1

500.00

72.00

0.6

500.00

36.00
13.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 29. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11. 3 §)
44.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 14. februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2.1.§)

Kārķu sākumskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits
Pedagogi
0.61

1.

Direktors

2.

Pirmsskolas izglītības
skolotājs

1.12

3.

Logopēds

0.1

4.

Psihologs

0.25

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

1003.00
Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem
Nr.445
Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem
Nr.445
Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem
Nr.445

Tehniskie
5.

Saimniecības pārzinis

6.

Sētnieks

7.

Komandants - apkopējs

8.

Lietvedis

9.

Pavārs

10.

Pavāra palīgs

1

500.00

0.5

485.00

1

480.00

0.7

450.00

1

485.00

0.7

430.00

11.

Sporta zāles dežurants

12.

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

0.3

430.00

1

475.00
14.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 29. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11. 3 §)
57.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 14. februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2.1.§)

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

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
(EUR mēnesī)

Pedagogi
1.

Direktors

0.51
2.199

2.

Pirmsskolas izglītības
skolotājs
t.sk. Vijciema grupai
Mierkalna grupai

3.

Sākumizglītības
skolotājs

1003.00

1.54
0.659

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

0.3
Tehniskie

4.

Apkopējs
t.sk. Vijciema grupai
Mierkalna grupai

5.

Lietvedis

6.

2
1.5
0.5

430.00

0.7

450.00

Pavārs

1

485.00

3

7.

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs
t.sk. Vijciema grupai
Mierkalna grupai

8.

Virtuves strādnieks

1

2
1

475.00

430.00

15.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 29. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11. 3 §)
59.pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 14. februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2.1.§)

Mierkalna tautas nama darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

1.

Tautas nama vadītājs

2.

Amata
vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

1

600.00

Apkopējs

0.5

430.00

3.

Kurinātājs

1

430.00

4.

Kurinātājs
apkures sezonā (9 mēneši)

1

430.00

5.

Skaņu operators

0.1

3.294 EUR/h

Piemaksa par
papildus pienākumu
veikšanu EUR
172.50
(amatierteātris
Latviānis, sieviešu
vokālais ansamblis,
Līnijdeju grupa)

4.§
Par Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkas likvidāciju
________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis)
Valkas novada Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēka ir viena no Ērģemes pagasta bibliotēkām. Omuļu
bibliotēkā uz 01.08.2019. ir reģistrēti 36 lietotāji. Lai gan bibliotēka nodrošina visus pamatpakalpojumus,
tomēr regulāri tos izmanto 17 iedzīvotāji no kuriem tikai 9 paši nāk uz bibliotēku. E-pakalpojumus neviens
neizmanto. Vadītāja strādā bibliotēkā no 1963.gada, no 01.04.2019. uz 0,6 ir samazināta darba slodze.
Nav izdevies atrast citu darbinieku, kurš varētu turpināt darbu.
Izvērtējot situāciju – mazs apkalpes teritorijas iedzīvotāju skaits, zemie darba rādītāji un iestādes
uzturēšanas izmaksas, ir priekšlikums bibliotēku slēgt. Tiek veikta iedzīvotāju aptauja, kurā tiks
noskaidrots Omuļu iedzīvotājiem piemērotākais bibliotekāro pakalpojumu sniegšanas veids, izmantojot
Ērģemes bibliotēkas resursus.
Bibliotēkas slēgšana ir saskaņota ar Latvijas Bibliotēku padomi, jāveic dokumentu sakārtošana,
materiālo vērtību nodošana vai norakstīšana, tas prasa zināmu laiku un faktiski bibliotēka darbu varētu
beigt ar 1.oktobri.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 19.augusta lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 5.§), Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada 19.augusta lēmumu (sēdes
protokols Nr.7, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Likvidēt Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēku reģ.nr.900000016871, reģistrācijas numurs LR Kultūras
ministrijas Bibliotēku reģistrā BLB0440 ar 2019.gada 1.oktobri.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram izveidot Omuļu bibliotēkas likvidācijas komisiju, kas līdz
2019.gada 1.oktobrim nodrošina Omuļu bibliotēkas materiālo vērtību, finanšu līdzekļu, personāla lietu,
dokumentu nodošanu normatīvajos dokumentos paredzētajā kārtībā atbildīgajām personām vai
iestādēm.

3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
5.§
Par nekustamā īpašuma daļas Rūjienas ielā 3E, Valkā, nodošanu
bezatlīdzības lietošanā un Valkas novada domes padotībā esošās iestādes “Sociālās aprūpes
nams” sniedzamo pakalpojumu deleģēšanu biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”
__________________________________________________________________________________
(L.Čukure, I.Grandava, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome (turpmāk - Pašvaldība) 2019.gada 15.augustā saņēma biedrības ”Latvijas
Sarkanais Krusts” (turpmāk - Biedrība) vēstuli par ilglaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma
nodrošināšanas iespējām Valkā, kurā Biedrība lūdz paplašināt līdzšinējo sadarbību un izskatīt iespēju
Pašvaldības nekustamo īpašumu (zemi, ēku un tajā esošās mantas) Rūjienas ielā 3E, Valkā nodot
Biedrībai bezatlīdzības lietošanai un Pašvaldības padotībā esošās iestādes “Sociālās aprūpes nams”
(turpmāk - SAN), struktūrvienības reģistrācijas kods 90009191289 sniedzamos pakalpojumus deleģēt
Biedrībai.
Nekustamā īpašuma bezatlīdzības nodošana un SAN pakalpojumu deleģēšana nozīmētu to, ka SAN
funkcijas pārņem Biedrība saskaņā ar noslēdzamo līgumu starp Pašvaldību un Biedrību un spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas, saskaņā ar Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4 1.punktu, pieļauj Pašvaldības
mantu nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Šā likuma 5.pantā noteikts, ka:
”(3) Ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā
norāda vismaz šādu informāciju:
1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts;
2) nodošanas nepieciešamība un lietderība;
3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš;
4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ;
5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu
un atbilstošu izmantošanu.
(31) Tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas
uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus.
(4) Ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot publiskas personas nekustamo vai kustamo mantu uz
laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas
publiskas personas orgāns, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi.
(5) Lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas orgāns.
Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz
laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskā
labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Publiskas personas mantu
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot atkārtoti.
(6) Pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz
rakstveida līgumu. Līgumā nosaka arī attiecīgās publiskas personas institūcijas tiesības kontrolēt, vai
bezatlīdzības lietošanā nodotā manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi.”
Nekustamais īpašums Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novads, (lēmuma 1.pielikumā – zemes robežu
plāns) reģistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000376207 uz Pašvaldības vārda.
Tas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0563, ar kopējo platību 4907 m², uz kura
atrodas ēka (kadastra apzīmējums 9401 008 0553 002). Atlikušās bilances vērtības norādītas šī lēmuma
2.pielikumā.
Bezatlīdzības lietošanā Biedrībai tiktu nodota daļa no nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 3E, Valkā,
Valkas novads, kadastra numurs 9401 008 0563, kopā ar visām tajā esošajām mantām.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk - Likums) 15.panta pirmās daļas 7.punktu, viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību t.sk. sociālo aprūpi,
savukārt Likuma 15.panta ceturtā daļa nosaka to, ka pašvaldība var deleģēt citai publiskai personai
pašvaldības autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu, un deleģēšanas kārtību nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā nosaka to, ka publiska
persona var deleģēt privātpersonai (Valsts pārvaldes iekārtas likumā termins privātpersona nozīmē fiziskā persona, privāto tiesību juridiskā persona vai šādu personu apvienība) pārvaldes uzdevumu, ja
privātpersona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, savukārt šī paša likums otrajā daļā teikts, ka
privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 19.augusta lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 8.§), Sociālo lietu komitejas 2019.gada 19.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.4, §.1)
un vadoties no Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta

un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkta, 15.panta pirmās daļas 7.punkta, 15.panta
ceturtās daļas, 21.panta pirmās daļas 27.punkta, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro
daļu, 41.panta pirmo daļu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”,
Reģ.Nr.40008002279 (lēmuma 1.pielikumā – zemes robežu plāns) daļu no nekustamā īpašuma
Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 008 0563 (ar perspektīvu ilgtermiņā
nodot visu nekustamo īpašumu), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008
0563, ar kopējo platību 4907 m² un ēkas (kadastra apzīmējums 9401 008 0553 002) kopā ar visām
tajā esošajām mantām, uz 10 gadiem, sākot ar 2019.gada 1.oktobri. (lēmuma 2.pielikumā
pamatlīdzekļu kartiņas zemei un ēkai).
2. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 3E,
Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 008 0563 daļas bezatlīdzības lietošanā nodošanas
līgumu, paredzot tajā šādus nosacījumus:
2.1. Nekustamā īpašuma daļa tiek nodota bezatlīdzības lietošanā (ar perspektīvu ilgtermiņā nodot
visu nekustamo īpašumu) sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais
Krusts”, Reģ.Nr.40008002279 ilgstošās sociālās aprūpes iestādes izveidošanai un
nodrošināšanai;
2.2. Nekustamā īpašuma daļa līgumā tiek noteikta kā atsevišķs telpu uzskaitījums un telpu plāns, kas
ir līguma pielikums un ir līguma neatņemama sastāvdaļa;
2.3. Nekustamā īpašuma daļa nododama atpakaļ Valkas novada domei, ja tas netiek izmantots
lēmuma 2.1. punktā norādītajiem mērķiem, kā arī, ja netiek izpildīti lēmuma 2.4 un 2.5. punktā
noteiktie nosacījumi;
2.4. sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, Reģ.Nr.40008002279
jānodrošina nekustamā īpašuma daļas un tajā esošo mantu uzturēšana, kā arī jāsedz ar to
saistītie izdevumi;
2.5. lietošanā nodotā nekustamā īpašuma daļa un tajā esošā manta sabiedriskā labuma organizācijai
biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, Reģ.Nr.40008002279 jāapdrošina uz visu lietošanas
termiņu;
2.6. sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, Reģ.Nr.40008002279
jāsagatavo trīspusējas vienošanās projekts par Valkas novada domes iestādes “Sociālās
aprūpes nams”, struktūrvienības reģistrācijas kods 90009191289, darbinieku pāreju uz darba
tiesiskajām attiecībām ar sabiedriskā labuma organizāciju biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”,
Reģ.Nr.40008002279;
2.7. sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, Reģ.Nr.40008002279
jāsagatavo trīspusējas vienošanās projekts par Valkas novada domes iestādes “Sociālās
aprūpes nams”, struktūrvienības reģistrācijas kods 90009191289, klientu pāreju uz saistībām ar
sabiedriskā labuma organizāciju biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”, Reģ.Nr.40008002279;
2.8. sabiedriskā labuma organizācija biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, Reģ.Nr.40008002279
uzņemas pārņemt vai pārskatīt esošos ārpakalpojumus (tehniskais nodrošinājums,
medikamentu iepirkumi, ēdināšana u.c.), kas nepieciešami ilglaicīgai sociālās aprūpes
pakalpojumu nodrošināšanai.
3. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot Valkas novada domes padotībā esošās
iestādes “Sociālās aprūpes nams”, struktūrvienības reģistrācijas kods 90009191289 sniedzamo
pakalpojumu deleģēšanas līgumu.
4. Izveidot nekustamā īpašuma daļas Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401
008 0563 un tajā esošo mantu nodošanas komisiju šādā sastāvā:
- Ainārs Zābers - Valkas novada domes izpilddirektors - komisijas priekšsēdētājs;
- Ilze Grandava - Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja;
- Antra Ķīkule - Iekšējās kontroles galvenā speciāliste;
- Eleonora Bērziņa - Sociālās aprūpes nama vadītāja.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. 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 apstrīdēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.

1.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 29.augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 5.§)

2.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 29.augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 5.§)

6.§
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
________________________________________________
(L.Čukure)
Valkas novada dome 2017.gada 16.jūnijā ievēlēja Iepirkumu komisiju (protokols Nr.7, 10.§).
2019.gada 15.augustā ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Valkas novada domes Grāmatvedības
un finanšu nodaļas vadītājas vietnieci budžeta plānošanas jautājumos Ivetu Markovu, kura arī pildīja
Iepirkumu komisijas locekles pienākumus.
Par Iepirkumu komisijas locekli ir priekšlikums ievēlēt Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu
analītiķi Viktoru Kaņepi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 19.augusta lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Iepirkumu komisijas locekles amata Ivetu Markovu.
2. Ievēlēt par Iepirkumu komisijas locekli - Viktoru Kaņepi, Valkas novada domes Grāmatvedības un
finanšu nodaļas finanšu analītiķi.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
7.§
Par Nolikuma Nr.6 “Grāmatvedības un finanšu nodaļas nolikums” apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
(I.Grandava)
Sakarā ar izmaiņām Grāmatvedības un finanšu nodaļas struktūrā, nepieciešams apstiprināt jaunu
NOLIKUMU “Grāmatvedības un finanšu nodaļas nolikums”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 19.augusta lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 10.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.6 “Grāmatvedības un finanšu nodaļas nolikums” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 29.augusta lēmumu “Par Grāmatvedības un finanšu nodaļas
nolikuma apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.18, 7.§).
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
VALKAS NOVADA DOMES
GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU NODAĻAS
NOLIKUMS
2019.gada 29.augustā

Nr.6
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 7.§)
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta 1.daļas 2.punktu

I Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums reglamentē Valkas novada domes (turpmāk tekstā – DOME) Grāmatvedības un finanšu
nodaļas (turpmāk tekstā - NODAĻA) organizatorisko struktūru, darbību un nosaka tās uzdevumus,
funkcijas, tiesības un atbildību.
2. NODAĻA ir DOMES pakļautībā esoša administrācijas nodaļa, kas nodrošina tai noteikto uzdevumu
izpildi saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību.
3. NODAĻA veic savas funkcijas un uzdevumus sadarbībā ar DOMES administrāciju, pārvaldēm, valsts
un pašvaldības institūcijām.
4. NODAĻA nodrošina centralizētu DOMES finanšu un grāmatvedības uzskaiti.
5. NODAĻAI nav juridiskas personas statusa.

6. NODAĻA savā darbībā pilda un ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumus un rīkojumus, Valkas novada Domes lēmumus un Domes priekšsēdētāja,
Domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora rīkojumus, kā arī savā darbībā nodrošina citu
normatīvo aktu piemērošanu un izpildi.
II NODAĻAS galvenie uzdevumi un funkcijas
7. Veikt DOMES budžeta plānošanas procesa vadību, DOMES budžeta izstrādi, izpildes analīzi un
grozījumu budžetā projektu sagatavošanu un izpildes kontroli.
8. Nodrošināt grāmatvedības uzskaiti, nodokļu un nodevu iekasēšanu, citu maksājumu iekasēšanu, kā
arī norēķinu veikšanu.
9. Nodrošināt vienotas finanšu vadības, kontroles un grāmatvedības uzskaites politikas izstrādi.
10. Piedalīties investīciju projektu finanšu plānošanā.
11. Savas kompetences ietvaros veikt sekojošus uzdevumus budžeta izstrādes un izpildes jomā:
11.1. Izstrādāt DOMES iekšējos normatīvos aktus par budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes
un kontroles kārtību;
11.2. Koordinēt un nodrošināt no DOMES budžeta finansējamo institūciju budžetu un DOMES
kopbudžeta projektu sastādīšanu;
11.3. Nodrošināt sabalansēta DOMES pamatbudžeta un speciālā budžeta projekta virzību un
apstiprināšanu, nodrošināt budžeta aktualizācijas procesu;
11.4. Analizēt DOMES budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildes gaitu un, lai nodrošinātu mērķtiecīgu
finansējuma izlietojumu, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus budžeta ieņēmumu
un izdevumu daļas grozījumiem;
11.5. Kontrolēt budžeta izpildes gaitu – finanšu līdzekļu sadali un izlietojumu atbilstoši apstiprinātajam
budžetam, sagatavot priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai un sniegt informāciju par
budžeta izpildi domes priekšsēdētājam.
12. Konsultēt un sniegt metodisko atbalstu DOMES iestādēm un nodaļām finanšu vadības jomā.
Sagatavo finansēšanas plānus un tāmes, to projektus un grozījumus saistībā ar valsts budžeta
finansējuma, Eiropas Savienības struktūrfondu un citiem projektiem;
13. Piedalās darba grupās un komisijās nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;
14. Sagatavo aprēķinus, kas saistīti ar izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem;
15. Sagatavo maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinus;
16. Nodrošina finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par DOMES, tās budžeta
iestāžu saimnieciskās darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli.
17. Nodaļa savas kompetences ietvaros veic sekojošus uzdevumus grāmatvedības jomā:
17.1. Izstrādā pašvaldības vienotos grāmatvedības darba organizācijas un uzskaites dokumentus;
17.2. Uzskaita naudas (skaidras un bezskaidras) plūsmas saskaņā ar budžeta funkcionālo klasifikāciju
un ekonomisko klasifikāciju, kontrolē kases un norēķinu kontu apgrozību un atlikumus;
17.3. kārto pašvaldības īpašumu un krājumu uzskaiti, kontrolē to norakstīšanas kārtību;
17.4. saskaņā ar domes lēmumiem, rīkojumiem, sagatavo inventarizācijas komisijām informāciju par
inventarizējamiem materiālajiem aktīviem un saistībām;
17.5. aprēķina darba samaksu, sniedz nepieciešamās atskaites, veic nodokļu maksājumus;
17.6. nodrošina mēneša pārskatu, atskaišu, ceturkšņa un gada finanšu pārskatu sagatavošanu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
17.7. nodrošina finanšu pārskatu lietotājus ar trešajai personai saprotamu, patiesu un pilnīgu
informāciju par DOMES, tās iestāžu un nodaļu saimnieciskās darbības rezultātiem un finansiālo
stāvokli;
17.8. Sadarbojas un sniedz nepieciešamo informāciju un finanšu datus auditoriem un revidentiem par
grāmatvedības uzskaites jautājumiem;
17.9. Nodrošina grāmatvedības dokumentu sistematizēšanu un glabāšanu atbilstoši DOMES
lietvedības un Nolikuma “Valkas novada domes arhīva nolikums” prasībām.

III NODAĻAS struktūra, tiesības un pienākumi
18. Nodaļas struktūra:

Grāmatvedības un finanšu nodaļas
vadītājs
Nodaļas vadītāja
vietnieks

Iekšējās kontroles
galvenais speciālists
Vecākais
grāmatvedis

Grāmatvedis kasieris

Finanšu analītiķis

Algu grāmatvedis
2 darbinieki

Grāmatvedis
5 darbinieki
19. NODAĻAS darbu vada nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no tā izpilddirektors, saskaņojot
ar domes priekšsēdētāju. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts domes izpilddirektoram. Nodaļas vadītāja
prombūtnē viņu aizvieto nodaļas vadītāja vietnieks.
20. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbu. Nodaļas vadītāja amata pienākums nosaka šis nolikums
un amata apraksts.
21. Nodaļas vadītājam ir tiesības:
21.1. dot nodaļas darbiniekiem norādījumus nodaļas uzdevumu izpildē, prasīt atskaiti (arī rakstiski) par
amata pienākumu, nodaļas vadītāja norādījumu izpildi, neizpildi vai nepienācīgu izpildi;
21.2. dot metodiskus ieteikumus iestāžu vadītājiem finanšu jautājumos,
21.3. iesniegt domes izpilddirektoram vai priekšsēdētājam motivētus priekšlikumus par nodaļas
struktūru un personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, motivēšanu un cita veida
stimulēšanu, karjeras virzību, apmācības iespējām, disciplināro atbildību, iecelšanu amatā,
pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata;
22. Nodaļas vadītājam ir pienākums:
22.1. nodrošināt informācijas sagatavošanu DOMES, komiteju un komisiju sēdēm, savas kompetences
ietvaros sagatavo DOMES komiteju un komisiju lēmumu un domes priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu projektus un nepieciešamos materiālus to
pieņemšanai,
22.2. nodrošināt domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumu izpildi, veikt izpildes kontroli savas
kompetences ietvaros;
22.3. veikt atsevišķus uzdevumus, kas uzdoti NODAĻAI ar DOMES komiteju un komisiju lēmumiem vai
domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumiem;
22.4. savas kompetences ietvaros sagatavot un nodot Domes priekšsēdētājam apstiprināšanai
NODAĻAS darbam nepieciešamos noteikumus;
22.5. nodrošināt darba kārtības, darba likumdošanas, darba aizsardzības un drošības tehnikas,
ugunsdrošības noteikumu ievērošanu darba vietā, NODAĻAS funkciju veikšanai nodoto materiālo
vērtību saudzīgu lietošanu un saglabāšanu;
22.6. paaugstināt kvalifikāciju, piedaloties semināros, kursos, apmainoties pieredzē par NODAĻAS
darba kompetencē esošajiem jautājumiem.
22.7. Pārstāvēt DOMES intereses kredītu, finanšu, nodokļu un citos ar finansēm saistītos jautājumos,
kā arī citās NODAĻAS kompetencē esošās lietās.
22.8. Plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt nodaļas uzdevumu un tās darbiniekiem uzdoto uzdevumu
izpildi;
23. NODAĻAS darbinieki funkcionāli ir pakļauti domes izpilddirektoram, administratīvi un strukturāli pakļauti
nodaļas vadītājam.

24. Darba tiesiskās attiecības ar nodaļas darbiniekiem nodibina un pārtrauc domes izpilddirektors,
saskaņojot to ar nodaļas vadītāju.
25. NODAĻAS darbinieku amata pienākumi un tiesības, atbildība un pakļautība ir noteikta amata aprakstos
un darba līgumos.
26. NODAĻAS darbinieki amata pienākumus pilda pastāvīgi un ir atbildīgi par savas darbības vai
bezdarbības likumību.
27. Amata aprakstus darbiniekiem apstiprina domes izpilddirektors.
28. Darbinieku tiesības:
28.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju no DOMES
administrācijas, struktūrvienībām, pagastu pārvaldēm, to pastarpinātām institūcijām, pašvaldības
un valsts uzņēmumiem un iestādēm NODAĻAS kompetencē esošo uzdevumu un pienākumu
izpildei;
28.2. pieprasīt un saņemt NODAĻAS darba organizēšanai nepieciešamo tehnisko un organizatorisko
nodrošinājumu;
28.3. sadarboties ar domes struktūrvienībām un citām pašvaldības institūcijām;
28.4. ierosināt grozījumus nodaļas nolikumā.
29. Darbinieku pienākumi:
29.1. nodrošināt un atbildēt par nodaļai noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
29.2. nodrošināt domes lēmumu, rīkojumu izpildi savas kompetences ietvaros;
29.3. pastāvīgi paaugstināt profesionālo līmeni, piedaloties semināros, projektos, pieredzes apmaiņas
braucienos, kā arī citos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos;
29.4. sekot līdzi finanšu nozares tiesiskā regulējuma izmaiņām un savlaicīgi tās ieviest darbā;
29.5. katrs NODAĻAS darbinieks atbild par amata aprakstā noteikto darba uzdevumu savlaicīgu,
precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un
ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem.
29.6. NODAĻAS darbinieku pienākums ir neizpaust trešajām personām ierobežotas pieejamības
informāciju, kas tiem kļuvusi zināma sakarā ar darba pienākumu pildīšanu.
30. NODAĻAS darbiniekiem nav tiesību atteikt apmeklētājiem izziņas informācijas sniegšanu par tās
kompetencē esošajiem jautājumiem, ja tas paredzēts normatīvajos aktos.
31. NODAĻAS darbiniekiem nav tiesību izpaust viņu pārziņā esošo informāciju par DOMES saņemtajos un
nosūtāmajos dokumentos ietverto saturu jebkādai trešajai personai.
32. NODAĻAS darbinieki ir atbildīgi par domes saistošajos noteikumos, NODAĻAS nolikumā un konkrētā
darbinieka amatu pienākumu aprakstā noteikto darba uzdevumu un pienākumu savlaicīgu, precīzu un
godprātīgu izpildi, uzticēto darba līdzekļu un priekšmetu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši to
lietošanas noteikumiem, profesionālo darbību reglamentējošo un nosakošo normatīvo aktu prasību
konsekventu ievērošanu un patstāvīgu sekošanu savas nozares normatīvo aktu izmaiņām un to
savlaicīgai ieviešanai savā darbā, šī Nolikuma prasību pastāvīga un precīza ievērošana.
V Nobeiguma noteikumi
33. Šajā Nolikumā neparedzētus jautājumus NODAĻA risina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
saskaņā ar domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora rīkojumiem.
34. Grozījumus Nolikumā var izdarīt pēc izpilddirektora vai NODAĻAS vadītāja priekšlikuma, grozījumus
NOLIKUMĀ apstiprina novada dome.
35. Nolikums stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri. Ar šo Nolikumu spēku zaudē 2013.gada 29.augusta
NOLIKUMS Nr.3 “Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas nolikums” (sēdes protokols
Nr.18, 7.§).
8.§
Par finansiālu atbalstu biedrībai “Hokeja Klubs “Venta 2002”” treniņu
organizēšanas izdevumu apmaksai
_____________________________________________________________________________
(R.Rastaks, I.Grandava)
Valkas novada dome 2019.gada 22.augustā ir saņēmusi iesniegumu no biedrības “Hokeja Klubs “Venta
2002””, reģistrācijas Nr. 40008069543, juridiskā adrese: Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601, kurā biedrība
lūdz finansiāli atbalstīt kluba audzēkņa ***, dzīvo ***, sportiskās meistarības izaugsmi, atbalstot biedrību ar
līdzfinansējumu jaunā sportista hokeja treniņu, tai skaitā treniņnometnes, organizēšanas izdevumu
apmaksai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
19.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 1.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu biedrībai “Hokeja Klubs “Venta 2002”” reģistrācijas Nr. 40008069543, EUR 150,00
(viens simts piecdesmit euro, 00 centi) apmērā hokeja treniņu organizēšanas izdevumu apmaksai.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no sportam paredzētiem līdzekļiem 2019.gada
budžetā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
9.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 29.marta nolikumā Nr.7
“Vijciema sākumskolas nolikums”
__________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome 2018.gada 29.martā apstiprināja nolikumu Nr.7. “Vijciema sākumskolas nolikums”.
Sakarā ar pirmsskolas grupas darba uzsākšanu 2019./2020.mācību gadā Mierkalna tautas nama ēkā,
nepieciešams veikt grozījumus 2018.gada 29.marta nolikumā Nr.7. “Vijciema sākumskolas nolikums”, lai
varētu licencēt pirmsskolas izglītības īstenošanas adresi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
19.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 7.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
4.punkta,atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2018.gada 29.marta nolikumā Nr.7 “Vijciema sākumskolas nolikums”
(protokols Nr.4, 15.§) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt nolikuma 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Iestāde piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:
10.1. pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma (izglītības programmas kods
11011111); izglītības programmas īstenošanas vieta: ”Druvas”, Vijciems, Vijciema pagasts,
Valkas novads;
10.2. pirmsskolas izglītības programma ( izglītības programmas kods 01011111). izglītības
programmas īstenošanas vietas: ,,Druvas”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads un
„Mierkalna Tautas nams”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads.”
2. Uzdot Vijciema sākumskolas direktorei nodrošināt adreses pievienošanu izglītības programmu licencē.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
10.§
Par Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka
un bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
(L.Čukure)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2019.gada 5.augustā Valkas novada dome (turpmāk - Pašvaldība) saņēma kolektīvu iesniegumu no
Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Kārļa Brieža, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces Sandras
Lauciņas un bāriņtiesas locekles Dailas Cekulas (turpmāk - Pretendenti) par vēlmi turpināt veikt savus
darba pienākumus Valkas novada bāriņtiesā. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 9.panta 1.daļai bāriņtiesas
priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgās pašvaldības dome uz
pieciem gadiem. 2019.gada 30.septembrī beidzas Pretendentu pilnvaru termiņš.
Kopš 2014.gada 1.oktobra Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētājs ir Kārlis Briedis, Valkas novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece ir Sandra Lauciņa, Valkas novada bāriņtiesas locekle ir Daila Cekula.
Ar Valkas novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumu (protokols Nr.18, 24.§) “Par izmaiņām Valkas
novada bāriņtiesas sastāvā” Valkas novada bāriņtiesas locekle Inta Kruška tika atbrīvota, un viņas vietā
tika ievēlēta Aija Oliņa, savukārt ar Valkas novada domes 2018.gada 30.augusta lēmumu (protokols Nr.8,
26.§) “Par Valkas novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu” par Valkas novada Bāriņtiesas locekli ievēlēja

Lāsmu Eglīti, Ligitas Šaicānes vietā. 2019.gada 11.jūlijā Pašvaldība saņēma Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas pozitīvu izvērtējumu par Valkas novada bāriņtiesas darbību, kurā teikts, ka
kopsakarā, izvērtējot Valkas novada bāriņtiesas darbību, konstatējams, ka Valkas novada bāriņtiesa
veikusi darbības savas kompetences ietvaros bērnu tiesību un tiesisko interešu nodrošināšanai, un
darbojas savas kompetences ietvaros. Pēc Pašvaldības pieprasījuma 2019.gada 9.augustā Pašvaldība
saņēma LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra atbildi Nr. 14-10/7042 par sodāmību Pretendentiem,
kurā teikts, ka Pretendenti nav sodīti, notiesāti, nav atbrīvoti no kriminālatbildības vai saukti pie
kriminālatbildības, kā arī nav ziņu par bērnu tiesību aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu
pārkāpšanu.
Tā kā Pašvaldībai nav pretenziju par līdzšinējo Valkas novada bāriņtiesas darbību un Pretendenti ir
izteikuši piekrišanu turpināt darbu Valkas novada bāriņtiesā, tad Sociālo lietu komiteja Pašvaldībai ir
izteikusi priekšlikumu atkārtoti apstiprināt amatos līdzšinējo Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju,
priekšsēdētāja vietnieku un locekli.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2019.gada 19.augusta lēmumu
(protokols Nr.4, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 26.punktu un Bāriņtiesu
likuma 9.panta 1.daļu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ievēlēt:
1.1. par Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju - Kārli Briedi,
1.2. par Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci - Sandru Lauciņu,
1.3. par Valkas novada bāriņtiesas locekli - Dailu Cekulu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.oktobrī.
11.§
Par finansiālu atbalstu krīzes situācijā
________________________________________________
(D.Bašķe, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2019.gada 2.augustā ir saņēmusi ***, personas kods ***, dzīvo ***, iesniegumu ar
lūgumu sniegt atbalstu nodegušās mājas jumta seguma atjaunošanai. *** ģimenes mājā 2019.gada 29.jūlijā
izcēlās ugunsgrēks, mājas otrais stāvs nodega daļēji, jumts nodega pilnībā. *** ģimene ar draugu un
ziedotāju atbalstu ir sākuši mājas atjaunošanas darbus, bet līdzekļu tomēr nepietiek. Jumta platība ir 280
m2, aptuvenās izmaksas par jumta segumu 6 euro par kvadrātmetru. Nepieciešami 1680 euro, lai iegādātos
mājai jaunu jumta segumu.
Sociālais dienests ģimenei ir sniedzis atbalstu krīzes situācijā pārtikas un pirmās nepieciešamības preču
iegādei 150 euro, par lielākas summas piešķiršanu lēmums jāpieņem domei.
Ņemot vērā to, ka ugunsgrēks ir nopostījis lielāko daļu dzīvojamās ēkas, kurā dzīvoja 9 cilvēku ģimene
ar bērniem, dome uzskata, ka ģimene ir nonākusi krīzes situācijā un ir jāsniedz materiāls atbalsts.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2019.gada 19.augusta lēmumu
(protokols Nr.4, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta un Valkas
novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.22 „Par sociālās palīdzības pabalstu
piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā” 14.2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ***, personas kods ***, dzīvo ***, vienreizēju pabalstu krīzes situācijā EUR 1680,00 (viens
tūkstotis seši simti astoņdesmit euro,00 centi) apmērā.
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai pārskaitīt lēmuma 1.punktā minētos līdzekļus uz ***, personas kods
***, kontu Nr.LV94UNLA0050001544369 no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.

12.§
Par izsoles uz nekustamo īpašumu - dzīvoklis Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas novads,
atzīšanu par nenotikušu un jaunas izsoles organizēšanu, mainot atsavināšanas veidu
______________________________________________________________________________________
(G.Smane, V.A.Krauklis)
Atbilstoši Valkas novada domes 2019. gada 27.jūnija sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,25.§), “Par
atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Valkā, Raiņa ielā 18-39,
nodošanu atsavināšanai un izsoles organizēšanu”, 2019.gada 9.augustā plkst.9.00 bija paredzēta
nekustamā īpašuma – “Raiņa iela 18-39”, rakstiska izsole.
Atsavināšanai rakstiskā izsoles procesā ar augšupejošu soli, tika nodots Izsoles objekts:
nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9401 900 1596 – dzīvoklis, Valkā, Raiņa ielā 18-39, kas sastāv
no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, kopējā platība 54,5m2, kopīpašuma
528/30660 domājamā daļa no būves ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001. Nosacītā cena
(sākotnējā cena) EUR 8010,00 (astoņi tūkstoši desmit euro,00 centi).
Līdz noteiktajam termiņam uz izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks, neskatoties uz to, ka
informācija par izsoles rīkošanu, izsoles vietu un laiku bija publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
(08.07.2019.Nr.136 (6475)), vietējā rajona laikrakstā „Ziemeļlatvija” (05.07.2019.), kā arī Valkas novada
domes mājas lapā www.valka.lv.
Visos sludinājums ir publicēts identisks teksts, kurā norādīts gan izsoles objekta apraksts, izsoles
sākumcena, reģistrācijas maksa, nodrošinājuma naudas apjoms, maksāšanas veids, kā arī izsoles laiks,
vieta un reģistrācijas pieteikumu pieņemšanas laiks un vieta.
Tādējādi nav konstatēts fakts, ka par pieteikumu iesniegšanas laiku un vietu, informācija nav bijusi
attiecīgi izziņota.
Lemjot par tālāko rīcību ar nekustamo īpašumu, izvērtējot informāciju, ka interesentu ir bijis daudz,
bet iespējams, ka daudzus ir samulsinājis izsoles rakstveida process, ir lietderīgi izsludināt atkārtotu izsoli,
nemainot izsoles sākumcenu, bet mainot izsoles veidu no rakstiskas uz mutisku izsoles procesu.
Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.panta
1.daļu, kas nosaka, ka izsole atzīstama par nenotikušu, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles
sākumcenu; un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 1.daļas 1.un
2.punktiem, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka
vietējas pašvaldības domes kompetenci īpašuma atsavināšanas jautājumos, atklāti vārdiski balsojot: PAR
– 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa ielā 18-39, kadastra numurs 9401 900
1596, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, kopējā platība
54,5m2, kopīpašuma 528/30660 domājamā daļa no būves ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528
001, 2019.gada 9.augusta izsoli par nenotikušu.
Atsavināt atkārtotā izsolē lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu, mainot atsavināšanas veidu:
mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Noteikt izsolē atsavināmajam Valkas novada domes nekustamajam īpašumam - dzīvokļa īpašumam
Valkā, Raiņa iela 18-39, kadastra numurs 9401 900 1596:
3.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 8010,00 (astoņi tūkstoši desmit euro, 00 centi);
3.2. nodrošinājuma apmēru EUR 801,00 (astoņi simti viens euro, 00 centi);
3.3. izsoles soli EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi);
3.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 ( trīsdesmit euro, 00 centi).
Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (pielikumā).
Noteikt izsoles laiku un vietu – 2019. gada 11.oktobrī plkst. 9.00, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis”, un „Valkas Vēstis”, kā arī mājas lapā www.valka.lv
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Nekustamā īpašuma
Valkas novads, Valka, Raiņa iela 18-39
Valkas novads
IZSOLES N OTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 12.§)
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Valkas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma dzīvokļa Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas novads (turpmāk – Objekts) izsole, atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109
“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”.
1.2. Izsoli organizē Valkas novada Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
2. Objekta raksturojums
2.1.

Objekta adrese, kadastra
numurs

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Objekta sastāvs

Nekustamā
īpašuma
tiesību
nostiprināšana
zemesgrāmatā
Ziņas par personām, kuras
īrē vai lieto objektu vai tā daļu, un šo
līgumu termiņiem
Iesniegti prasījumi attiecībā
uz objektu
Objekta nosacītā cena

Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas novads
kadastra numurs 9401 900 1596
telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 9401 001
0528 001 039, platība 54,5m 2 (ar lodžiju) un 528/30660
kopīpašuma domājamās daļās (3.stāvs, 2 istabas)
Lēmuma datums: 29.04.2019., Valkas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījums Nr.364 39
Nav.

Nav.
EUR 8010,00 (astoņi tūkstoši desmit euro, 00
centi)

2.7.
2.8.
2.9.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Pirmpirkuma tiesības
Lietu
tiesības,
kas
apgrūtina īpašumu
Nekustamā
īpašuma
lietošanas mērķis

Nav
Nav.
dzīvojamās telpas

3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
Izsoles veids
Mutiska izsole ar augšupejošu soli.
100% euro
Maksāšanas līdzekļi un to
proporcijas
Izsoles sākumcena
EUR 8010,00 (astoņi tūkstoši desmit euro,00
centi)
EUR 801,00 ( astoņi simti viens euro, 00 centi);
Izsoles
nodrošinājuma
apmērs
EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi)
Izsoles
reģistrācijas
maksa
EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi)
Izsoles solis
Samaksas termiņi
3.8.1.Nodrošinājums un reģistrācijas maksa
iemaksājama līdz pieteikuma pieņemšanas termiņa
beigām.
3.8.2. Maksa par izsolē iegūto nekustamo
īpašumu:
nosolītā
summa
(atrēķinot
iemaksāto
nodrošinājumu)
jāsamaksā
izsoles
noteikumu
7.1.punktā noteiktajā kārtībā atkarībā no izvēlētā
maksāšanas termiņa

3.8.

3.9.
3.10.

Nodrošinājuma
reģistrācijas maksājumi

dalībnieku reģistrācija
izsoles laiks un vieta

un

Maksājumi jāieskaita atsevišķi Valkas novada
domes reģ.
Nr. 90009114839, norēķinu kontā
LV16UNLA0050014283134, AS”SEB BANKA”,
kods UNLALV2X, norādot iemaksas mērķi,
attiecīgi:
“Reģistrācijas maksa dalībai izsolē” un
“Nodrošinājums par dalību izsolē”.
līdz 2019.gada 10.oktobra plkst.16.00
11.10.2019.plkst.9.00, apspriežu telpā 1.stāvā,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.

4. Izsoles priekšnoteikumi
4.1.Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, Objektu pārdod vienīgajam reģistrētajam izsoles
dalībniekam par Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu soli, saskaņā ar Noteikumu 5.7.punktu.
4.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem var iegūt Objektu īpašumā, ir izpildījusi izsoles priekšnoteikumus. Izsoles dalībnieki
pirms izsoles, līdz 3.9.punktā norādītajam termiņam, iesniedz pieteikumu dalībai izsolē, kam pievienoti
dokumenti, kas apliecina nodrošinājuma un reģistrācijas maksas apmaksu noteiktajā apmērā.
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta
šo noteikumu 3.8.punktā norādītajā bankas kontā.
4.3. Juridiskā persona reģistrējoties iesniedz komisijai iesniegumu un attiecīgās institūcijas lēmumu par
objekta iegādi. Ja juridiskā persona vai personālsabiedrība nosolīšanas gadījumā ir nolēmusi izvēlēties
nomaksas pirkumu, tai jāiesniedz dokumenti par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus,
nodevas un valsts obligātās apdrošināšanas maksājumus, kā arī tā nedrīkst būt parādā Valkas novada
pašvaldībai.
4.4. Fiziskā persona reģistrējoties uzrāda personu apliecinošu dokumentu, tā nedrīkst būt parādā Valkas
novada pašvaldībai (t.sk. nodokļu maksājumi un citas saistības).
4.5. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā un
tai izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.6. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā,
Valkas novadā, 16.telpā no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 3.9. punktā
norādītajam termiņam.
4.7. Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties pa tālruni 26465346.
5. Izsoles process
5.1. Izsolē var piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies un ir izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
5.2. Izsoli vada Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs.
5.3. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarota persona izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un personu
apliecinošu dokumentu, pēc kā paraksta izsoles noteikumus. Dalībniekam izsniedz dalībnieka numuru, kas
atbilst izsoles dalībnieku sarakstā uzrādītajam kārtas numuram.
5.4. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt reģistrācijas apliecību vai
personu apliecinošu dokumentu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
5.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja izsoles
vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis izsoles dalībnieks
nepiedalās izsolē un tam neatmaksā drošības naudu.
5.6. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo objektu, paziņo izsoles sākuma cenu un izsoles soli.
5.7. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
5.8. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un fiksē to
ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz objekta pārdošanu.
5.9. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja to neizdara,
viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
5.10.Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem neatmaksā
nodrošinājumu.
5.11. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par
nenotikušu.
5.12. Pēc protokola parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis Objektu, saņem Izziņu (1.Pielikums), kurā
norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma nosolītā cena un samaksas kārtība.

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
6.1. Izsoles rezultātus apstiprina ar Valkas novada domes sēdes lēmumu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
7.1.punktā noteikto maksājumu saņemšanas.
6.2. Pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Valkas novada dome 10 darba dienu laikā uzaicina Izsoles
uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu.
6.3. Objekta pirkuma līgums Izsoles uzvarētajam jāparaksta 10 darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu
apstiprināšanas Valkas novada domes sēdē.
6.4. Ja izsoles uzvarētājs šo noteikumu 7.1.punktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis nosolīto
cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu, un tas nozīmē, ka tiesības nopirkt Objektu
par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas nosolītājam.
6.5. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par Objekta pirkšanu, norādot, ka Objektu pērk ar tūlītēju
samaksu vai uz nomaksu.
6.6.Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo par Objekta pirkšanu un
ir veicis 7.1.punktā noteikto pirkuma maksājumu, Valkas novada dome atzīst par izsoles uzvarētāju jauno
izsoles uzvarētāju un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu.
6.7. Objekta pirkuma līgums Jaunajam izsoles uzvarētājam jāparaksta Noteikumu 6.3.punktā noteiktajā
termiņā.
6.8. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 6.6.punktā piešķirtās tiesības, izsole
atzīstama par nenotikušu.
6.9. Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē vai skaitās neieradušies uz izsoli, saņem atpakaļ
iemaksāto nodrošinājumu viena mēneša laikā. Lai saņemtu nodrošinājumu, izsoles dalībnieki iesniedz
izsoles rīkotājam iesniegumu ar norādi par bankas norēķinu kontu, uz kuru nodrošinājums ir jāpārskaita.
43.Izsoles dalībnieki samaksāto reģistrācijas maksu atpakaļ nesaņem.
7. Maksājumu veikšana
7.1. Izsoles uzvarētājam (turpmāk – Pircējs) nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas pirkuma
gadījumā avanss, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto Objektu viena
mēneša laikā no izsoles dienas, bet Jaunajam izsoles uzvarētājam – divu nedēļu laikā no Paziņojuma
saņemšanas dienas.
7.1.1. Objekta pirkuma ar tūlītēju samaksu gadījumā, maksa par Objektu jāpārskaita Valkas novada domes
reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, AS”SEB BANKA”, kods UNLALV2X,
kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa iela 18-39, pirkuma maksa”. Objekta
nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā, ja persona iegūst tiesības pirkt objektu ar tūlītēju samaksu.
7.1.2. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% apmērā no nosolītās augstākās cenas, jāpārskaita
Valkas novada domes reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, AS”SEB
BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa iela 18-39,
pirkuma avanss”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma avansa maksājumā, ja persona iegūst
tiesības pirkt objektu uz nomaksu.
7.2. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem,
maksājumus sadalot proporcionāli pa mēnešiem. Pircējam katru mēnesi papildus pirkuma maksai jāmaksā
procenti par atlikto maksājumu. Procenti par atlikto maksājumu ir 0.5% mēnesī jeb 6% gadā no vēl
nesamaksātās kopējās pirkuma summas. Procentus par atlikto maksājumu aprēķina, sākot ar otro pilno
kalendāro mēnesi, pēc Objekta nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas. Šis maksājums vienlaicīgi ar
kārtējo pirkuma maksas maksājumu jāveic Valkas novada domes reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu kontā
LV16UNLA0050014283134, AS”SEB BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā
īpašuma Valkā, Raiņa iela 18-39, pirkuma maksa par 20___.gada _______ (mēnesi)”.
7.3. Pirkuma maksas maksājumi un procenti par atlikto maksājumu maksājami saskaņā ar maksājumu
grafiku, kas ir Objekta nomaksas līguma neatņemama sastāvdaļa.
Par pirkuma maksas maksājumu termiņu neievērošanu Pircējs maksā nokavējuma procentus 0.1% apmērā
no kavētās summas par katru nokavēto dienu.
7.4. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā Valkas novada domei tiek nodibināta ķīlas tiesība – pirmā
hipotēka uz Objektu par nesamaksāto pirkuma maksu un procentiem par atlikto maksājumu 0.5% mēnesī
par visu nomaksas pirkuma līguma termiņu - kā galveno prasījumu, kā arī par to saistītajiem blakus
prasījumiem. Valkas novada dome piešķir Pircējam tiesības, un Pircējam ir pienākums nostiprināt savas
īpašuma tiesības uz Objektu zemesgrāmatā, vienlaikus zemesgrāmatā nostiprinot ķīlas tiesību par labu
Valkas novada domei.
7.5. Ja Objekta pircējam ir maksājumu parāds, tad kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu
bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma
maksas pamatparādu.
7.6. Pircējam ir tiesības samaksāt Objekta nomaksas pirkuma maksājumus pirms termiņa, tad procenti par
atlikto maksājumu tiks aprēķināti līdz dienai, kad pirkuma maksājums tiks saņemts Valkas novada domes
norēķinu kontā.

7.7. Valkas novada domei ir tiesības prasīt visu atlikušo Objekta maksas samaksu pirms Objekta nomaksas
pirkuma līgumā pielīgtā samaksas termiņa, ja kopējais pirkuma maksas parāda apmērs pārsniedz trīs
mēnešu pamatsummas maksājumu kopējo apmēru. Šajā gadījumā Valkas novada domei ir tiesības piedzīt
maksājumu parādu un visu atlikušo Objekta pirkuma maksu saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas
kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas Civilprocesa likumu.
8. Nenotikusi izsole
8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
8.1.1. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks;
8.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
8.1.4. Nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.
9. Citi noteikumi
9.1. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
Izsoles noteikumu pielikums
Valkas novada dome
Valkā, Semināra ielā 9

IZZIŅA
par izsolē iegūto objektu
Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums
_______________________________________________________________________
adrese un tālruņa numurs
_______________________________________________________________________
rakstiskā izsolē, kas notika 2019.gada ____.oktobrī, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads
ieguva īpašumā nekustamo īpašumu:
Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas novads, kadastra numurs 9401 900 1596,
kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, platība 54.5m 2 (ar
lodžiju) un 528/30660 kopīpašuma domājamām daļām.
Objekta sākumcena: EUR 8010,00 (astoņi tūkstoši desmit euro, 00 centi)
Iemaksāts nodrošinājums: EUR 801,00 ( astoņi simti viens euro, 00 centi).
Nosolītā cena: EUR _____________ (____________________________________ euro).
Summa apmaksai (nosolītā cena, atņemot iemaksāto drošības naudu): jāveic saskaņā ar Izsoles
noteikumu _____.punktu, __________________ iemaksājot
____________________________________, ņemot vērā, ka nodrošinājuma nauda EUR 801, 00 ( astoņi
simti viens euro) apmērā tiek ieskaitīta pirkuma avansa maksājumā.
Izziņai ir informatīvs raksturs, maksājumi jāveic pēc Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības
piesūtītā rēķina
Izsoles komisijas priekšsēdētājs _____________________________________

Protokoliste _____________________________________________________

13.§
Par neapbūvēta zemesgabala “Bērzi”, Vijciema pagasts, Valkas novads, nomas līguma
izbeigšanu, atsavināšanas veida maiņu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(G.Smane)
Nekustamais īpašums “Bērzi”, kadastra numurs 9492 005 0004, kopējā platība 47.7626ha, sastāv no
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9492 005 0182, platība 4.16ha, 9492 005 0146, platība 3.71ha,
9492 002 0065, platība 19.0546ha un 9492 003 0011, platība 20.838ha. Īpašuma tiesības nostiprinātas
Vijciema pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0055 7235 uz zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 9492 005 0146 un 9492 005 0182. Uz minētajiem zemes gabaliem atrodas mežaudzes.
Ar Valkas novada domes 2019.gada 30.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.,20.§), tika nolemts:
1) pārtraukt nekustamā īpašuma “Bērzi”, Vijciema pagasts, kadastra numurs 9492 005 0004, zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumiem 9492 005 0146, platība 3.71ha un 9492 005 0182, platība
4.16ha, atsavināšanas procedūru, atzīstot par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2018.gada
30.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8.,21.§) „Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes
gabalu Vijciema pagastā, “Bērzi”, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu”;
2) lauzt ar ***, personas kods ***, 2018.gada 29.novembrī noslēgto Pirkuma līgumu Nr.VND/422/18/390, par nekustamā īpašuma “Bērzi”, Vijciema pagasts, kadastra numurs 9492 005 0004,
zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 9492 005 0146, platība 3.71ha un 9492 005 0182,
platība 4.16ha;
3) atzīstot, ka *** nav labticīgs maksātājs, izbeigt 2012.gada 15.oktobrī noslēgto Zemes nomas
līgumu Nr.VND/2012/483.
Ņemot vērā, ka tika lauzts Pirkuma līgums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9492 005
0146 un 9492 005 0182 atsavināšanu, jo atsavinātājs kopš Pirkuma līguma parakstīšanas dienas, kas bija
2018.gada 29.novembra nav veicis avansa maksājumu un vispār nekādus maksājumus, uzskatāms, ka
pirmpirkuma tiesīgā persona atsakās no turpmākās zemes vienības atsavināšanas un nomas līgums par
šīm zemes vienībām nav atjaunojams.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 7.daļu, ja persona, kurai ir
pirmpirkuma tiesības, nenoslēdz pirkuma līgumu, Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija var atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai vai lemj par atsavināšanas veida maiņu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantā norādīts, ka pašvaldības mantas atsavināšanas
pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā
paredzētajos gadījumos.
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.
Ņemot vērā, ka nekustamajam īpašumam pirms tā nodošanas atsavināšanai un Pirkuma līguma
slēgšanai tika veikta meža taksācija un nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšana, lai nepavairotu
atsavināšanas izdevumus un nekavētu īpašuma atsavināšanu, ir izmantojama nosacītā cena, kas
apstiprināta ar Valkas novada domes 2019.gada 30.augusta sēdes lēmumu (protokols Mr.8.,21§), kur
ņemts vērā sekojošais:
1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Interbaltija”, reģistra numurs 40003518352, 2018.gada
3.jūlija sagatavotā nekustamā īpašuma Vijciema pagastā, “Bērzi”, kadastra numurs 9492 005 0004,
divu zemes vienību un uz tām esošo mežaudžu visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 22 100,00
(divdesmit divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi);
2. Valsts zemes dienesta noteiktā zemes gabalu kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. ir zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 9492 005 0146 - EUR 515,00 (pieci simti piecpadsmit euro,00 centi) un zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0182 – EUR 710,00 (septiņi simti desmit euro,00 centi);
3. Mežaudžu kadastrālā vērtība saskaņā ar Ziemeļaustrumu virsmežniecības 21.05.2018 sagatavoto Izziņu
ir EUR 2359,00, attiecīgi par mežaudzi uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0182 –
EUR 459,00, par mežaudzi uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0146 – EUR 1900,00.
4. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2018.gada 1.janvāri ir par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0146 ir EUR 504,00 (pieci simti četri euro, 00 centi),
par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0182 ir EUR 275.24 (divi simti septiņdesmit pieci
euro un 24 centi).
5. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 1190,57 (viens
tūkstotis viens simts deviņdesmit euro, 57 centi).

Atsavināmo zemes gabalu nosacītā cena tiek noteikta EUR 23300,00 (divdesmit trīs tūkstoši trīs simti
euro,00 centi).
Atvieglojot atsavināšanas procesu, nosakāms, ka atsavināšana veicama abām zemes vienībām kopā,
kā vienotam nekustamam īpašumam ar kopēju nosaukumu “Bērzi”, Vijciema pagasts.
Izskatot jautājumu par zemes nomas līgumu par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9492
002 0065, platība 19.0546ha un 9492 003 0011, platība 20.8380ha, jāņem vērā, ka ar iepriekšminētā
lēmuma 7.punktu tika nolemts uzskatīt, ka šī lēmuma 4.punktā minētā Nodošanas pieņemšanas akta
parakstīšanas diena, no ***, personas kods ***, puses, ir 2012.gada 15.oktobrī noslēgtā Zemes nomas
līguma Nr.VND/2012/483, izbeigšanās diena.
Pamatojoties uz iepriekš noteikto, Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs organizēja minēto zemes vienību
apsekošanu dabā, konstatējot, ka nelikumīgas darbības zemes gabalos nav veiktas (22.07.2019. Akts).
Tāpat Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs personīgi apmeklēja ***, aicinot parakstīt Pieņemšanas –
nodošanas aktu, tādējādi formāli izbeidzot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9492 002 0065,
platība 19.0546ha un 9492 003 0011, platība 20.838ha, nomu, tomēr *** no Pieņemšanas – nodošanas
akta parakstīšanas mutiski atteicies, norādot, ka vēlas turpināt nomas līgumu.
Jāmin fakts, ka *** par šiem pašiem zemes gabaliem tiek atzīts par nelabticīgu maksātāju atkārtoti - jau
ar 2015.gada 22.janvāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1.,6.§) tika konstatēts, ka kopš
nomas līguma noslēgšanas dienas (2012.gada 15.oktobri) *** nav maksājis zemes nomas maksu, līdz ar
to tika nolemts izbeigt zemes nomas līgumu ar ***. Reaģējot uz 2015.gada 22.janvāra Valkas novada
domes sēdes lēmumu, *** 2015.gada 20.februārī iesniedz iesniegumu ar lūgumu atcelt minēto lēmumu un
solījumu zemes nomas maksu un parādu nomaksāt divu mēnešu laikā.
Ņemot vērā, ka nomas maksa un nekustamā īpašuma nodokļa parāds tika nomaksāti, Valkas novada
domes Zemes komisija 2015.gada 28.aprīlī pieņēma lēmumu (protokols Nr.4.,7.§), par nomas attiecību
turpināšanu ar ***. Atkārtoti no *** puses ir konstatēti nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa
maksas kavējumi. Maksājumi pēdējo reizi ir veikti 2018.gada 15.maijā, šobrīd ir uzkrājies gan nekustamā
īpašuma nodokļa, gan nomas maksas parāds.
Tāpat ir jāatzīmē fakts, ka uz visiem minētajiem zemes gabaliem atrodas mežaudzes, kas saskaņā ar
Meža likumu ir jāapsaimnieko. Ņemot vērā, ka zemes nomas līgums nedod tiesības veikt ne sanitārās, ne
kopšanas cirtes, ir uzskatāms, ka faktiski zemes nomas līguma turpināšana nav atbalstāma, jo kavē
mežaudzes meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
Konstatējams, ka prasība no abām pusēm parakstāms Pieņemšanas – nodošanas akts, kā nomas
līguma izbeigšanas pierādījums šajā gadījumā nav nepieciešams, to nenosaka arī starp pusēm noslēgtais
zemes nomas līgums, kur 8.1.1.punktā ir skaidri minēts: Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt
līgumu pirms termiņa, ja Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājuma termiņu vairāk par 6 mēnešiem.
Tas nozīmē, ka faktiski Nomas līgums ir izbeidzams ar konkrētu datumu, līdz ar to tiks apstādināta arī
kavējuma naudu aprēķināšana. Ja līdz izsoles dienai *** nebūs parādsaistību pret Valkas novada domi,
viņam, kā jebkurai citai personai būs tiesības piedalīties izsoles procesā un uzvaras gadījumā arī iegūt
zemes vienības īpašumā.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.pantu 2.daļu, 5.panta 5.daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto daļu; 10.pantu, 13.pantu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu un
7.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka vietējas
pašvaldības domes kompetenci īpašuma atsavināšanas jautājumos, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi,
K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Bērzi”, Vijciema pagastā, Valkas novadā, kadastra
numurs 9492 005 0004, kopējā platība 7.87ha, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 9492 005 0146, platība 3,71ha un 9492 005 0182, platība 4,16ha, atsavināšanas veidu
no atsavināšana par brīvu cenu uz atsavināšana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam “Bērzi”, kadastra numurs
9492 005 0004:
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 23300,00 (divdesmit trīs tūkstoši trīs simti euro, 00 centi);
2.2. nodrošinājuma apmēru EUR 2330,00 ( divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro, 00 centi);
2.3. atsavināšanas izsoles soli EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi);
2.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 ( trīsdesmit euro, 00 centi).
3. Apstiprināt lēmuma 1. punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (pielikumā).
4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2019. gada 11.oktobrī, plkst. 9.30, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
5. Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis”, un „Ziemeļlatvija”, kā arī mājas lapā www.valka.lv

6. Atzīt, ka 2012.gada 15.oktobra Zemes nomas līgums Nr.VND/2012/483, par zemes vienību Vijciema
pagastā “Bērzi”, tiek izbeigts ar šī lēmuma pieņemšanas dienu, pārtraukt zemes nomas maksas un
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un izslēgt minēto personu no zemes nomas līgumu reģistra.
7. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
8. 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 apstrīdēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
Nekustamā īpašuma “Bērzi”, Vijciema pagasts
Valkas novads
IZSOLES N OTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 13.§)
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Valkas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Bērzi”, Vijciema pagastā, Valkas novadā (turpmāk – Objekts) izsole, atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109
“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”.
1.2. Izsoli organizē Valkas novada Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

2. Objekta raksturojums
Objekta adrese, kadastra
“Bērzi”, Vijciema pagasts, Valkas novads,
numurs
kadastra numurs 9492 005 0004
Objekta sastāvs
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
9492 005 0182, platība 4,16ha, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 9492 005 0146, platība
3,71ha (abas zemes vienības kopā, kā viens
īpašums)
Nekustamā īpašuma tiesību
Lēmuma datums: 26.07.2017., Vijciema
nostiprināšana zemesgrāmatā
pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.1000 0055
7235
Ziņas par personām, kuras
Nav.
nomā vai lieto objektu vai tā daļu, un
šo nomas vai citu līgumu termiņiem
Iesniegti prasījumi attiecībā
Nav.
uz objektu
Objekta nosacītā cena
EUR 23300 (divdesmit trīs tūkstoši trīs
simti euro, 00 centi)
Pirmpirkuma tiesības
Nav
Lietu tiesības, kas apgrūtina
Nav.
īpašumu
Nekustamā
īpašuma
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
lietošanas mērķis
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201)
3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
Izsoles veids
Mutiska izsole ar augšupejošu soli.
100% euro
Maksāšanas līdzekļi un to
proporcijas
Izsoles sākumcena
EUR 23300,00 (divdesmit trīs tūkstoši trīs
simti euro, 00 centi)
EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi)
Izsoles solis
Izsoles
nodrošinājuma
EUR 2330.00 (divi tūkstoši trīs simti
trīsdesmit euro, 00 centi);
apmērs
EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi)
Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas termiņi
3.7.1. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa
iemaksājama
līdz
pieteikuma
pieņemšanas termiņa beigām.
3.7.2. Maksa par izsolē iegūto nekustamo
īpašumu:

3.8.

3.9.
3.10.

Nodrošinājuma
reģistrācijas maksājumi

un

dalībnieku reģistrācija
Izsoles datums, laiks, vieta

nosolītā summa (atrēķinot iemaksāto
nodrošinājumu) jāsamaksā izsoles noteikumu
7.1.punktā noteiktajā kārtībā atkarībā no izvēlētā
maksāšanas termiņa
Maksājumi jāieskaita atsevišķi Valkas
novada domes reģ. Nr. 90009114839, norēķinu
kontā
LV16UNLA0050014283134,
AS”SEB
BANKA”, kods UNLALV2X, norādot iemaksas
mērķi, attiecīgi: “Reģistrācijas maksa dalībai
izsolē” un “Nodrošinājums par dalību izsolē”.
līdz 2019.gada 10.oktobra plkst.16.00
2019.gada 11.oktobris, plkst. 9.30,
Beverīnas ielas 3, Valkā, Valkas novads, 1.stāva
apspriežu telpa.

4.
Izsoles priekšnoteikumi
4.1.Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, Objektu pārdod vienīgajam reģistrētajam izsoles
dalībniekam par Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu soli, saskaņā ar Noteikumu 5.7.punktu.
4.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem var iegūt Objektu īpašumā, ir izpildījusi izsoles priekšnoteikumus. Izsoles dalībnieki
pirms izsoles, līdz 3.9.punktā norādītajam termiņam, iesniedz pieteikumu dalībai izsolē, kam pievienoti
dokumenti, kas apliecina nodrošinājuma un reģistrācijas maksas apmaksu noteiktajā apmērā.
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta
šo noteikumu 3.8.punktā norādītajā bankas kontā.
4.3. Juridiskā persona reģistrējoties iesniedz komisijai iesniegumu un attiecīgās institūcijas lēmumu par
objekta iegādi. Ja juridiskā persona vai personālsabiedrība nosolīšanas gadījumā ir nolēmusi izvēlēties
nomaksas pirkumu, tai jāiesniedz dokumenti par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus,
nodevas un valsts obligātās apdrošināšanas maksājumus, kā arī tā nedrīkst būt parādā Valkas novada
pašvaldībai.
4.4. Fiziskā persona reģistrējoties uzrāda personu apliecinošu dokumentu, tā nedrīkst būt parādā Valkas
novada pašvaldībai (t.sk. nodokļu maksājumi un citas saistības).
4.5. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā un
tai izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.6. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā,
Valkas novadā, 16.telpā no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 3.9. punktā
norādītajam termiņam.
4.7. Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties pa tālruni 29145365.
5.
Izsoles process
5.1. Izsolē var piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies un ir izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
5.2. Izsoli vada Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs.
5.3. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarota persona izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un personu
apliecinošu dokumentu, pēc kā paraksta izsoles noteikumus. Dalībniekam izsniedz dalībnieka numuru, kas
atbilst izsoles dalībnieku sarakstā uzrādītajam kārtas numuram.
5.4. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt reģistrācijas apliecību vai
personu apliecinošu dokumentu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
5.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja izsoles
vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis izsoles dalībnieks
nepiedalās izsolē un tam neatmaksā drošības naudu.
5.6. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo objektu, paziņo izsoles sākuma cenu un izsoles soli.
5.7. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
5.8. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un fiksē to
ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz objekta pārdošanu.
5.9. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja to neizdara,
viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
5.10.Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem neatmaksā
nodrošinājumu.
5.11. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par
nenotikušu.
5.12. Pēc protokola parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Objektu, saņem Izziņu (1.Pielikums), kurā
norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma nosolītā cena un samaksas kārtība.

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
6.1. Izsoles rezultātus apstiprina ar Valkas novada domes sēdes lēmumu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
7.1.punktā noteikto maksājumu saņemšanas.
6.2. Pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Valkas novada dome 10 darba dienu laikā uzaicina Izsoles
uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu.
6.3. Objekta pirkuma līgums Izsoles uzvarētajam jāparaksta 10 darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu
apstiprināšanas Valkas novada domes sēdē.
6.4. Ja izsoles uzvarētājs šo noteikumu 7.1.punktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis nosolīto
cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu, un tas nozīmē, ka tiesības nopirkt Objektu
par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas nosolītājam.
6.5. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par Objekta pirkšanu, norādot, ka Objektu pērk ar tūlītēju
samaksu vai uz nomaksu.
6.6.Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo par Objekta pirkšanu un
ir veicis 7.1.punktā noteikto pirkuma maksājumu, Valkas novada dome atzīst par izsoles uzvarētāju jauno
izsoles uzvarētāju un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu.
6.7. Objekta pirkuma līgums Jaunajam izsoles uzvarētājam jāparaksta Noteikumu 6.3.punktā noteiktajā
termiņā.
6.8. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 6.6.punktā piešķirtās tiesības, izsole
atzīstama par nenotikušu.
6.9. Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē vai skaitās neieradušies uz izsoli, saņem atpakaļ
iemaksāto nodrošinājumu viena mēneša laikā. Lai saņemtu nodrošinājumu, izsoles dalībnieki iesniedz
izsoles rīkotājam iesniegumu ar norādi par bankas norēķinu kontu, uz kuru nodrošinājums ir jāpārskaita.
43.Izsoles dalībnieki samaksāto reģistrācijas maksu atpakaļ nesaņem.
7. Maksājumu veikšana
7.1.
Izsoles uzvarētājam (turpmāk – Pircējs) nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas pirkuma
gadījumā avanss, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto Objektu viena
mēneša laikā no izsoles dienas, bet Jaunajam izsoles uzvarētājam – divu nedēļu laikā no Paziņojuma
saņemšanas dienas.
7.1.1. Objekta pirkuma ar tūlītēju samaksu gadījumā, maksa par Objektu jāpārskaita Valkas novada domes,
reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, AS”SEB BANKA”, kods UNLALV2X,
kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma “Bērzi”, Vijciema pagasts, pirkuma maksa”. Objekta
nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā, ja persona iegūst tiesības pirkt objektu ar tūlītēju samaksu.
7.1.2. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% apmērā no nosolītās augstākās cenas, jāpārskaita
Valkas novada domes, reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, AS”SEB
BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma “Bērzi”, Vijciema pagasts,
pirkuma avanss”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma avansa maksājumā, ja persona iegūst
tiesības pirkt objektu uz nomaksu.
7.2.
Objekta nomaksas pirkuma gadījumā nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem,
maksājumus sadalot proporcionāli pa mēnešiem. Pircējam katru mēnesi papildus pirkuma maksai jāmaksā
procenti par atlikto maksājumu. Procenti par atlikto maksājumu ir 0.5% mēnesī jeb 6% gadā no vēl
nesamaksātās kopējās pirkuma summas. Procentus par atlikto maksājumu aprēķina, sākot ar otro pilno
kalendāro mēnesi, pēc Objekta nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas. Šis maksājums vienlaicīgi ar
kārtējo pirkuma maksas maksājumu jāveic Valkas novada domes reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu kontā
LV16UNLA0050014283134, AS”SEB BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā
īpašuma “Bērzi”, Vijciema pagasts, pirkuma maksa par 20___.gada _______ (mēnesi)”.
7.3.
Pirkuma maksas maksājumi un procenti par atlikto maksājumu maksājami saskaņā ar maksājumu
grafiku, kas ir Objekta nomaksas līguma neatņemama sastāvdaļa.
Par pirkuma maksas maksājumu termiņu neievērošanu Pircējs maksā nokavējuma procentus 0.1% apmērā
no kavētās summas par katru nokavēto dienu.
7.4.
Objekta nomaksas pirkuma gadījumā Valkas novada domei tiek nodibināta ķīlas tiesība – pirmā
hipotēka uz Objektu par nesamaksāto pirkuma maksu un procentiem par atlikto maksājumu 0.5% mēnesī
par visu nomaksas pirkuma līguma termiņu - kā galveno prasījumu, kā arī par to saistītajiem blakus
prasījumiem. Valkas novada dome piešķir Pircējam tiesības, un Pircējam ir pienākums nostiprināt savas
īpašuma tiesības uz Objektu zemesgrāmatā, vienlaikus zemesgrāmatā nostiprinot ķīlas tiesību par labu
Valkas novada domei.
7.5.
Ja Objekta pircējam ir maksājumu parāds, tad kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma
1843.pantu bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo
pirkuma maksas pamatparādu.
7.6.
Pircējam ir tiesības samaksāt Objekta nomaksas pirkuma maksājumus pirms termiņa, tad procenti
par atlikto maksājumu tiks aprēķināti līdz dienai, kad pirkuma maksājums tiks saņemts Valkas novada
domes norēķinu kontā.

7.7.
Valkas novada domei ir tiesības prasīt visu atlikušo Objekta maksas samaksu pirms Objekta
nomaksas pirkuma līgumā pielīgtā samaksas termiņa, ja kopējais pirkuma maksas parāda apmērs
pārsniedz trīs mēnešu pamatsummas maksājumu kopējo apmēru. Šajā gadījumā Valkas novada domei ir
tiesības piedzīt maksājumu parādu un visu atlikušo Objekta pirkuma maksu saistību bezstrīdus piespiedu
izpildīšanas kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas Civilprocesa likumu.
7.8. Visus izdevumus pie zvērināta notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs.
8. Nenotikusi izsole
8.1.
Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
8.1.1. sākumcena nav pārsolīta;
8.1.2. noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums;
8.1.3. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.
9. Citi noteikumi
9.1. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
Izsoles noteikumu pielikums
Valkas novada dome
Valkā, Semināra ielā 9

IZZIŅA
par izsolē iegūto objektu
Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums
_______________________________________________________________________
adrese un tālruņa numurs
_______________________________________________________________________
rakstiskā izsolē, kas notika 2019.gada ____.oktobrī, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads
ieguva īpašumā nekustamo īpašumu:
“Bērzi”, Vijciema pagastā, Valkas novadā, kadastra numurs 9492 005 0004, kopējā platība 7,87ha, kas
sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9492 005 0146, platība 3,71ha un 9492 005 0182,
platība 4,16ha
Objekta sākumcena: EUR 23300,00 (divdesmit trīs tūkstoši trīs simti euro, 00 centi)
Iemaksāts nodrošinājums: EUR 2330,00 (divi tūkstoši trīs simts trīsdesmit euro, 00 centi)
Nosolītā cena: EUR _____________ (____________________________________ euro).
Summa apmaksai (nosolītā cena, atņemot iemaksāto drošības naudu): jāveic saskaņā ar Izsoles
noteikumu _____.punktu, __________________ iemaksājot
____________________________________, ņemot vērā, ka nodrošinājuma nauda EUR 2330,00 (divi
tūkstoši trīs simts trīsdesmit euro, 00 centi) apmērā tiek ieskaitīta pirkuma avansa maksājumā.
Izziņai ir informatīvs raksturs, maksājumi jāveic pēc Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības
piesūtītā rēķina
Izsoles komisijas priekšsēdētājs _____________________________________
Protokoliste _____________________________________________________

14.§
Par izsoles uz nekustamo īpašumu – “Ozolu skola”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads,
atzīšanu par nenotikušu
___________________________________________________________________________
(G.Smane, V.A.Krauklis, U.Ozoliņa)
Atbilstoši Valkas novada domes 2019. gada 27.jūnija sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,26.§), “Par
nekustamā īpašuma “Ozolu skola”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu”
2019. gada 9.augustā plkst.9.30 bija paredzēta nekustamā īpašuma – “Ozolu skola”, mutiska izsole.
Atsavināšanai mutiskā izsoles procesā ar augšupejošu soli, tika nodots Izsoles objekts: Nekustamais
īpašums Zvārtavas pagastā “Ozolu skola”, kadastra numurs 9496 007 0059, sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9496 007 0059, platība 6,42ha. Uz zemes vienības atrodas sekojošas ēkas un
būves: dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 002, ar adresi “Būrkalni”, Zvārtavas pagasts,
Valkas novads; skola, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 001, klēts, kadastra apzīmējums 9496 007
0059 003, artēziskā aka, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 004, šķūnis, kadastra apzīmējums 9496
007 0059 005 un saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 006 un asfaltēts piebraucamais
ceļš ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059 007. Piebraucamais ceļš ar kadastra apzīmējumu 9496 007
0059 007 nav reģistrēts zemesgrāmatā, bet uzrādās NĪVKR IS.
Līdz noteiktajam termiņam uz izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks, neskatoties uz to, ka
informācija par izsoles rīkošanu, izsoles vietu un laiku bija publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
(08.07.2019.Nr.136 (6475)), vietējā rajona laikrakstā „Ziemeļlatvija” (05.07.2019.), kā arī Valkas novada
domes mājas lapā www.valka.lv. Visos sludinājums ir publicēts identisks teksts, kurā norādīts gan izsoles
objekta apraksts, izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa, nodrošinājuma naudas apjoms, maksāšanas
veids, kā arī izsoles laiks, vieta un reģistrācijas pieteikumu pieņemšanas laiks un vieta. Tādējādi nav
konstatēts fakts, ka par pieteikumu iesniegšanas laiku un vietu, informācija nav bijusi attiecīgi izziņota.
Lemjot par tālāko rīcību ar nekustamo īpašumu, ir būtiski uzklausīt pagasta pārvaldes vadītāja viedokli par
īpašuma nākotnes perspektīvu un lemt jautājumu, vai īpašums nododams atsavināšanai izsolē, vai rīkot
nomas tiesību izsoli.
Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.panta
1.daļu, kas nosaka, ka izsole atzīstama par nenotikušu, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles
sākumcenu; un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 1.daļas 1.un
2.punktiem, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka
vietējas pašvaldības domes kompetenci īpašuma atsavināšanas jautājumos, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.

Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Ozolu skola”, kadastra numurs
9496 007 0059, 2019.gada 9.augusta izsoli par nenotikušu.
Atlikt jautājuma par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu “Ozolu skola” izlemšanu, līdz septembra
Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sēdei.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
15.§
Par izīrēta dzīvokļa Stendera ielā 2, dzīvoklis 24, Valkā, Valkas novadā, atsavināšanas procesa
uzsākšanu
_____________________________________________________________________________
(G.Smane)

Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo ***, 2019.gada 23.jūlijā iesniegto iesniegumu ar lūgumu uzsākt
atsavināšanas procedūru par viņas īrēto dzīvokli Valkā, Stendera iela 2, dzīvoklis 24, tika konstatēts:
Atbilstoši likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 4.panta 4.daļas 5.punktam
atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas
personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt attiecīgo dzīvokļa īpašumu vai viendzīvokļa
dzīvojamo māju.
Dzīvoklis pieteikuma iesniedzējam, nav piešķirts pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 7., 14. un 15.pantiem.
Dzīvoklis atrodas dzīvojamā mājā Stendera ielā 2, 3.stāvā, tas sastāv no divām istabām, kopējā
dzīvokļa platība ir 46m 2.
Spēkā esošais dzīvokļa Valkā, Stendera iela 2, dzīvoklis 24, īres līgums starp *** un Valkas pilsētas
domi, noslēgts 2001.gada 14.septembrī.
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.
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 likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 4.daļas 5.punktam kā
minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktu, īrnieks vai
viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa ģimenes
locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašuma īrēto
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
1. likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.panta
pirmās daļas 2.punkts cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts
atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka līdz
brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par
zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību
2007.gada 31.decembrī;
3. 2011.gada 1.februāra ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļa norāda, ka lēmumā par nekustamā
īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. Pamatojoties uz minētā
likuma 37.panta 4.punktu, gadījumā ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta 4.daļā minētās
personas publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, kas šajā gadījumā ir vienāda ar nosacīto
cenu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 9.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 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.panta1.daļas 2.punkta; 7.panta 1.daļas; Ministru Kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punkta; likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 17. punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Valkas novada domes nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Stendera
ielā 2, dzīvoklis 24, Valkā, ar kopējo platību 46,0 m 2 un tam piesaistītajām 460/25755 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala,
nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Lūgt *** iesniegt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktā noteikto
notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņas ģimenes locekļiem iegūs īpašumā īrēto
dzīvokļa īpašumu.
4. Pēc dzīvokļa reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un šī lēmuma 3.punkta izpildes, uzdot
Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas
funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
5. Pēc šī lēmuma 4.punktā minēto vērtību saņemšanas un lēmuma 2. punktā norādīto dokumentu
saņemšanas, izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma Stendera ielā 3, dzīvoklis 7, Valkā, nosacītās
cenas apstiprināšanu.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.

7 . Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
16.§
Par zemes vienības Raiņa ielā 108A, Valkā, Valkas novadā, atsavināšanas uzsākšanu
_________________________________________________________________________
(G.Smane)
Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo: ***, 2019.gada 16.jūlija iesniegumu par zemes gabala Valkas
novada Valkā, Raiņa iela 108, kadastra apzīmējums 9401 004 0306 atsavināšanas procedūras uzsākšanu,
tika konstatēts:
Zemes gabals Raiņa iela 108, kadastra apzīmējums 9401 004 0306, platība 0.1875ha atrodas Valkas
novada Valkā.
Izpētot ar lietu saistītos dokumentus var secināt:
1. Nekustamais īpašums Valkā, Raiņa ielā 108A, ar kadastra numuru 9401 004 0306, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0306, platība 0.1875ha, pieder Valkas novada
domei, saskaņā ar ierakstu Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0054 1260.
2. Uz zemes gabala atrodas ***, ***, *** un *** piederošs ēku īpašums ar kadastra numuru 9401 504
0005. Ēku īpašums reģistrēts zemesgrāmatā.
3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 4.daļā ir norādīts, ka publiskai personai
piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas, var pārdot tikai
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašniekam.
4. Augstāk minētā zemes gabala pašreizējie lietotāji – ***, personas kods ***, uz 5/8 domājamām daļām
no zemes gabala, saskaņā ar 2009.gada 9.novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.302; ***,
personas kods ***, uz 1/8 domājamām daļām no zemes gabala, saskaņā ar 2009.gada 9.novembrī
noslēgto zemes nomas līgumu Nr.303; ***, personas kods ***, uz 1/8 domājamām daļām no zemes
gabala, saskaņā ar 2009.gada 9.novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.304 un ***, personas
kods ***, uz 1/8 domājamām daļām no zemes gabala, saskaņā ar 2009.gada 9.novembrī noslēgto
zemes nomas līgumu Nr.305.
5. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu
iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 9.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 5.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punkta; 5.panta 4.daļas, 37.panta 4.daļas un 44.panta;
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļas, 28.panta 1.daļas; likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punkta;
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”; Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.punkta
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17 punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –
11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Valkas novada Valkā, Raiņa iela 108A, kadastra
apzīmējums 9401 004 0306, platība 0,1875ha, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas
komisijas funkcijas, organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus zemes
vienības nodošanai atsavināšanā par brīvu cenu.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt
pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV-4201.

17.§
Par zemes vienības Valkas novada Valkas pagastā “Alieši 70” nomas tiesību rezultātu
apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________
(K.Salniņa)
Pamatojoties uz 2019.gada 25.jūlija Valkas novada domes sēdes lēmumu (izraksts Nr.10.,2.§) ar kuru tika
nolemts iznomāt zemes vienību Valkas pagastā “Alieši 70”, rīkojot rakstisku izsoli un apstiprināt šīs zemes
vienības nomas tiesību izsoles sākumcenu, kā arī izsoles organizēšanu uzdot rīkot “Komisijai tiesiskuma
uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi”, 2019.gada 9.augustā plkst.
11.00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva apspriežu telpā notika minētās zemes vienības nomas tiesību
izsole:
Izsoles objekts:
Zemes vienības kadastra
apzīmējums

Nosaukums

9488 005 0263

Nomā
nododamā
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes platība

“Alieši 70”

0.1329

kadastrālā
vērtība uz
01.01.2019.
EUR

571.0

Zemes
vienības
statuss
pašvaldībai
piekritīga zeme

Sludinājums par nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu tika publicēts 02.08.2019. laikrakstā
„Ziemeļlatvija”, kā arī 31.07.2019.Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv.
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika saņemtas un reģistrētas trīs aizlīmētas aploksnes, kas uzskaitītas Izsoles
dalībnieku sarakstā:
Nr.
(turpmāk
tekstā
pretendenta
apzīmējums)

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums

Piedāvājuma
iesniegšanas
laiks (plkst)

1

06.08.2019.

14.04

***

2

08.08.2019.

11.15

***

Uz aploksnes norādītais piedāvājuma
iesniedzējs

3
09.08.2019.
***
9.18
Izsoles gaita tika protokolēta, noformējot par to Izsoles protokolu Nr.1, no 09.08.2019.
Saskaņā ar minēto Izsoles protokolu Nr.1, ***, dzīvo: ***, piedāvāja augstāko nomas maksu - EUR 50,00
bez PVN, gadā, par zemes vienības “Alieši 70”, kadastra apzīmējums 9488 005 0263,nomu sakņu dārza
izveidošanas un uzturēšanas vajadzībām.
*** iesniegtie dokumenti atbilst izsoles noteikumu 4.daļā noteiktajām prasībām.
Izsoles noteikumu 6.10.punkts nosaka, ka Izsoles rezultāti stājas spēkā dienā, kad Valkas novada
dome apstiprinājusi komisijas pieņemto lēmumu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma” 61.panta, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta un
Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”,
25.07.2019 Valkas novada domes sēdes lēmuma (protokols Nr.10.,2.§), kā arī ņemot vērā Valkas novada
Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi
2019.gada 9.augusta Izsoles protokolu Nr.1, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

3.
4.

Apstiprināt 2019.gada 9.augusta izsoles rezultātus, uz zemes gabala Valkas pagastā “Alieši 70”,
kadastra apzīmējums 9488 005 0263, nomas tiesībām, par nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīstot
***, kura nomas tiesību izsolē piedāvāja visaugstāko nomas maksu.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar ***, par zemes gabalu Valkas pagastā, „Alieši 70”, kadastra
apzīmējums 9488 005 0263, platība 0.1329ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies dabā, bez apbūves
tiesībām, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim, ņemot vērā pašvaldības
tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja zemes vienība nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai.
Noteikt, ka nomas maksa par zemes gabala “Alieši 70”, kadastra apzīmējums 9488 005 0263, nomu
ir EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi) gadā bez PVN.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.

5.

Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
18.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
________________________________________________
(V.Rogainis)

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas
novada domes Dzīvokļu komisijas 2019.gada 30.jūlija ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.8) un
13.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.9 ) ,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.pantiem, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –
11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
Ņemot vērā ārkārtas situāciju (dzīvojamā māja cietusi ugunsgrēkā) p i e š ķ i r t ***, deklarēta
dzīvesvieta ***, pagaidu dzīvojamo platību – 2 - istabu dzīvokli mājā Nr.20-22, Sēļos, Valkas
pagastā, ar kopējo platību 41,8 m 2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu
dzīvokli Ausekļa ielā 8-5, Valkā, kopējā platība 48,9 m 2, dzīvojamā platība 31,1 m 2, 2.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu apmaiņas palīdzības reģistrā, 2-istabu
dzīvokli Rūjienas ielā 4-11, Valkā, kopējā platība 53,6 m 2, dzīvojamā platība 32,9 m 2, 4.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots, apmaiņā pret pašlaik īrēto dzīvokli mājā Nr.22-9,
Sēļos, Valkas pagastā.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
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 apstrīdēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
1.

19.§
Par dienesta viesnīcas istabas uzturēšanas maksas apstiprināšanu
_________________________________________________________
(I.Grandava, V.A.Krauklis, A.Sjademe, G.Smane, R.Rastaks)
Lai nosegtu dienesta viesnīcas uzturēšanas izdevumus, kas saistīti ar viesnīcas telpu īslaicīgu
izmantošanu, ir nepieciešams noteikt atbilstošu maksu. Dienesta viesnīcā Valkā ir atbilstošas telpas un
aprīkojums, lai nepieciešamības gadījumā varētu īslaicīgi izmantot telpas pašvaldībai nepieciešamo
speciālistu vajadzībām. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie
priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punkta b) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – A.Sjademe,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dienesta viesnīcas istabas uzturēšanas maksu mēnesī EUR 49,59 (četrdesmit deviņi euro,
59 centi) bez PVN.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

20.§.
Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai
Valkas pagastā, otrās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai
(G.Smane)
Valkas novada dome 2019.gada 25.jūlijā pieņēma lēmumu (protokols Nr.10, 12.§) par
lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā, pilnveidošanu.
Lokālplānojuma izstrādātājs IK ”Plānošanas eksperti” ir iesniedzis izstrādāto lokālplānojuma otro
redakciju un Vides pārskata projektu. Otrajā redakcijā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos
tika iekļauts 9.punkts, kas nosaka, ka derīgo izrakteņu ieguve nevar notikt 10 m platā buferjoslā blakus
biotopam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu, izstrādāto lokālplānojuma otro redakciju nodod
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82., 83.punktiem,
Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157. „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums” 10.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Lokālplānojuma daļai no
nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
94880010023 otro redakciju un Vides pārskata projektu.
2. Paziņojumu par publisko apspriešanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā, Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv, publicēt laikrakstā “Ziemeļlatvija”.
3. Publiskās apspriešanas termiņš ir trīs nedēļas un piecas darba dienas no paziņojuma par publisko
apspriešanu publicēšanas brīža Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
21.§
Par neapdzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Aizsargu
organizācija”
____________________________________________________________________

(V.A.Krauklis, I.Grandava)
Dome izskata biedrības “Latvijas Aizsargu organizācija”, reģistrācijas Nr.40008006482, 2019.gada
21.augusta iesniegumu par neapdzīvojamo telpu, Valkā, Rīgas ielā 24, nomu. Telpas nepieciešamas
vienības štāba izveidei.
Telpas atrodas Valkā, Rīgas ielā 24, trešajā stāvā (telpu grupas numurs 011) ar kopējo platību 33,3 m 2
(kabinets nr.1. - 18,2 m2, kabinets nr.2. - 15,1 m2), un pašlaik nav iznomātas.
Biedrībai “Latvijas Aizsargu organizācija” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma”
(turpmāk tekstā - likums) 5.panta otrās daļas 4.1 punktu pašvaldībai ir tiesības nodot publiskas personas
mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam. Likuma
5.panta piektā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam pieņem pašvaldības dome. Publiskas
personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr tai ir
spēkā attiecīgais statuss, bet ne ilgāku par 10 gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam var nodot atkārtoti. Savukārt likuma 5.panta
3.1 daļa paredz, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās
mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta,
“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 5.panta otrās daļas 4.1
punkta un piektās daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET nav, ATTURAS – nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā neapdzīvojamās telpas Valkā, Rīgas ielā 24, trešajā stāvā (telpu grupas
numurs 011) ar kopējo platību 33,3 m 2 (kabinets nr.1. - 18,2 m2, kabinets nr.2. - 15,1 m2) biedrībai
“Latvijas Aizsargu organizācija”.
2. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot līgumu ar biedrību “Latvijas Aizsargu
organizācija” par lēmuma 1.punktā minēto telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā, līgumā nosakot
biedrībai segt ar telpu uzturēšanu saistītos izdevumus.
3. Apstiprināt telpu bezatlīdzības lietošanas līguma termiņu – uz 1 (vienu) kalendāro gadu no līguma
noslēgšanas dienas, kamēr telpas nepieciešamas biedrības vienības štāba izvietošanai, ar nosacījumu,
ka biedrībai “Latvijas Aizsargu organizācija” līguma darbības laikā ir sabiedriskā labuma organizācijas
statuss.
4. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. 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 apstrīdēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
22.§
Par grozījumiem Valkas novada izglītības iestāžu nolikumos
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Sakarā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datu precizēšanu nepieciešams precizēt izglītības
iestāžu nolikumos licencēto izglītības programmu īstenošanas adresi.
Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izteikt Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” (29.01.2015. protokols Nr.2.13.§)
nolikuma 9.punktu šādā redakcijā:
“9. Iestāde īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas:
9.1. pirmsskolas izglītības programma, kods 0101111, programmas īstenošanas adrese: Ausekļa
iela 44, Valka, Valkas novads, LV-4701;
9.2. speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511,
programmas īstenošanas adrese: Ausekļa iela 44, Valka, Valkas novads, LV-4701.”.
2. Izteikt Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš” (25.05.2017. protokols
Nr.5.7.§) nolikuma 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Iestāde īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas:
10.1. Speciālo izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (izglītības
programmas kods 01015511), programmas īstenošanas adrese: Puškina iela 10, Valka, Valkas
novads, LV–4701;
10.2. Speciālo izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (izglītības
programmas kods 01015611), programmas īstenošanas adrese: Puškina iela 10, Valka, Valkas
novads, LV–4701.”.
3. Izteikt Ērģemes pamatskolas (27.11.2014. protokols Nr.16.21.§) nolikuma 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Iestāde īsteno licencētās izglītības programmas:
10.1. pirmsskolas izglītības programmu kods 0101111, programmas īstenošanas adrese “Ērģemes
skola”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711 un “Čiekuriņi”, Ērģeme, Ērģemes
pagasts, Valkas novads, LV-4711;
10.2. Pamatizglītības programmu, kods 21011111, programmas īstenošanas adrese “Ērģemes
skola”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711;
10.3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods
21015611, programmas īstenošanas adrese “Ērģemes skola”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas
novads, LV-4711;
10.4. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem,
kods 21015811, programmas īstenošanas adrese “Ērģemes skola”, Ērģeme, Ērģemes pagasts,
Valkas novads, LV-4711.”.
4. Izteikt Kārķu sākumskolas (29.03.2018. protokols Nr.4.14.§) nolikuma 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Iestāde piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:

5.

6.

7.
8.

10.1. pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu (izglītības programmas kods
11011111), programmas īstenošanas adrese: ,,Kārķu skola”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads,
LV-4716;
10.2. pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 01011111), programmas
īstenošanas adrese: ,,Kārķu skola”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716.”.
Izteikt J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas (31.07.2014. protokols Nr.11.2.§) nolikuma 6.punktu šādā
redakcijā:
“6. Programmu īstenošanas vietas adrese: J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka,
Valkas novads, LV-4701.”.
Izteikt Valkas Mākslas skolas (30.03.2017. protokols Nr.3.30.§) nolikuma 8.punktu šādā redakcijā:
“8. Skola īsteno licencētu profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”, kods
20V 211 00 1, kā arī interešu izglītības programmas, tās saskaņojot ar Valkas novada domi.
Programmu īstenošanas adrese: Beverīnas iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701.”.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
23.§
Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu
_____________________________________________________________________________
(I.Grandava, V.A.Krauklis)

Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2019.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;
Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – A.Sjademe,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Administratīvi juridiskajai nodaļai nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Valkas novada domes
ēkā Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 29.augustā

Nr.15

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 23.§)
Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punktu un 46.pantu un likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 16. un 30.pantu

1. Apstiprināt 2019.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus
(1.pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2.pielikums).
1.pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 29.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.15

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 29.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.15
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.15 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1
„Valkas novada domes 2019.gada pamatbudžets””.
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2019.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:




1.

Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;
Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
Ieņēmumi

Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – ieņēmumi palielināti par EUR 190528.00 tajā skaitā :
1.1. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu
transferti projektam “Vidzeme iekļauj” EUR 3406.00;
1.2. Saņemtie valsts budžeta transferti projektam “No Hobija uz biznesu” EUR 69363, līdzfinansējuma
daļa projektam EUR 5979;
1.3. Finansējums LEADER projektiem EUR 9095;
1.4. Saņemtais finansējums projektā “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” EUR77839;
1.5. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta (Kultūrkapitāla fonda finansējums Valkas
Centrālai bibliotēkai) EUR 200.00;
1.6. Pēc faktiskās izpildes palielināta NIN ieņēmumu prognoze EUR 25000
1.7. Samazināta ieņēmumu prognoze iestādēm par sniegtajiem pakalpojumiem EUR 354.00.
2.

Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 190528.00 tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par EUR 575.00 uzturēšanas
izdevumiem;
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 163431.00 tajā skaitā
2.2.1. Projektam “Vidzeme iekļauj“ palielināti izdevumi par EUR 3406.00;
2.2.2. Projekta “No hobija uz biznesu” izdevumi EUR 75342;
2.2.3. Projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” izdevumi EUR 77839;
2.2.4. Projekta “Mūsdienīga projektora un gaismu necaurlaidīgu žalūziju iegāde Kārķu tautas namā”
izdevumi EUR 1500;
2.2.5. Projekta “Pa Lukstiņdruvas zvēru, putnu un kukaiņu pēdām” izdevumi EUR 2310;
2.2.6. Projekta “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas
uzlabošana” izdevumi EUR 3264;

2.2.7. Projekta “Gaismas sistēmu modernizācija Valkas pagasta saieta namam “Lugažu muiža””
izdevumi EUR1400;
2.2.8. Projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā” izdevumi EUR2700.
2.2.9. Iestāžu un struktūrvienību saimnieciskai darbībai, pamatojoties uz iestāžu vadītāju
iesniegumiem, izdevumi pārcelti uz citām pārziņā esošām struktūrvienībām EUR 4330.00.
2.3. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par EUR26255.00.
2.3.1. Pamatojoties uz iestāžu vadītāju iesniegumiem, izdevumi pārcelti no citām pārziņā esošām
struktūrvienībām EUR 1255;
2.3.2. Brīvo dzīvokļu remonta izdevumi palielināti par EUR 25000;
2.4. Kultūrai izdevumi palielināti par EUR 267.00 tajā skaitā:
2.4.1. 200 EUR Valkas Centrālai bibliotēkai pasākumu finansēšanai (Kultūrkapitāla fonda
finansējums);
2.4.2. Vijciema sporta pasākumiem EUR 867.00;
2.4.3. Zvārtavas sporta pasākumiem samazinājums EUR 300.00;
2.4.4. Saieta nams “Lugažu muiža” – samazināti izdevumi EUR 450.00;
2.4.5. Sēļu bibliotēkai samazināti izdevumi semināru rīkošanai EUR 50.00.

24.§.
Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu
__________________________________________________________________________________
(I.Grandava)
Izskatot saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” projektu, dome secina, ka
nepieciešams veikt grozījumus Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.2.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” triju dienu laikā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Administratīvi juridiskajai nodaļai nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Valkas novada domes ēkā
Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 29.augustā

Nr.16
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 24.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu
Apstiprināt 2019.gada Valkas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (pielikumā).
Pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 29.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.16

25.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai
_________________________________________________________________
(I.Grandava)
Ar Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.323. “Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi"
īstenošanas noteikumi” tika noteikta kārtība , kādā īsteno darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” prioritārā virziena Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķi
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” un noteikts maksimāli plānotais Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums 1247392,00 EUR.
Valkas novada dome 2017.gada 15.maijā ir saņēmusi vēstuli Nr.01-14e/1915 no Izglītības un zinātnes
ministrijas “Atzinums par attīstības programmas investīciju plāna 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta
ideju”, kura ir izvērtējusi Valkas novada pašvaldības iesniegto 2017.gada 28.aprīļa vēstuli Nr.3-9/17/752
“Par pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Par 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta idejām”,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumu Nr.614. ”Reģionālās attīstības atbalsta
pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība” 6.7.punktā un Ministru kabineta 2016.gada
24.maija noteikumu Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.1.2.specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi” 9.2.apakšpunktā un
11.punktā noteikto, Valkas novada pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā iekļauto 8.1.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta ideju.
2017.gada 20.jūnijā Valkas novada dome ir saņēmusi vēstuli no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
“Uzaicinājums iesniegt 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
projekta iesniegumu otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.
2018.gada 2.februārī Valkas novada dome ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu
“Par projekta iesnieguma Nr.8.1.2.0/17/I/25 apstiprināšanu ar nosacījumu, kurš jāiesniedz līdz 2018.gada
1.martam.
2018.gada 20.martā Valkas novada dome ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
paziņojumu “Par projekta iesnieguma Nr. 8.1.2.0/17/I/25 nosacījumu izpildi (otrās atlases kārtas ietvaros)
” ar lūgumu iesniegt dokumentus un informāciju līdz 03.04.2018.gada 3.aprīlim.
2018.gada 9.aprīlī Valkas novada dome ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstuli “Par
vienošanās ar Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/17/I/025”.
2018.gada 13.aprīlī starp Valkas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta
vienošanās par projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā” īstenošanu.
2018.gada 25.jūlijā starp Valkas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgti
vienošanās Nr. 8.1.2.0/17/I/025 grozījumi Nr.1.
2018.gada 26.novembrī starp Valkas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgti
vienošanās Nr. 8.1.2.0/17/I/025 grozījumi Nr.2.
Projekta ietvaros tiks izveidota moderna, mūsdienām atbilstoša mācību iestāde, kurai būs nodrošināta
Ausekļa ielas korpusā 2. stāva pilnīga pabeigtība, Raiņa ielas korpusā 1. stāva pilna pabeigtība, izbūvēts
jauns un moderns internāts, iegūstot ergonomisku mācību vidi. Skolēniem būs iespēja izmantot ikdienas
darbā mūsdienām atbilstošas un interaktīvas iekārtas, kādas mūsdienu bērnam ir nepieciešamas un spēj
piesaistīt tā uzmanību mācību procesam. Projekta ERAF finansējums ir 1 247 392,00 EUR.
Projekta realizācija tiks uzsākta 2018. gada februārī un turpināsies līdz 2019. gada decembrim
(ieskaitot).
Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā
vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, sekmējot uzraudzības rādītāju sasniegšanu.
Sasniedzot mērķi, tiks nodrošināta Valkas novada izglītības iestāžu kvalitatīva un iekļaujoša izglītība, kas
ir pamats iedzīvotāju labklājībai un ilgtspējīgai novada izaugsmei. Projekta ietvaros tiks nodrošināta
ergonomiska mācību vide, modernas un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošas IKT tehnoloģijas Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas Ausekļa un Raiņa ielas korpusos, kā arī sākumskolā. Veicinot skolēnu skaita
pieaugumu Valkas pilsētā, tiks izbūvēts moderns, mūsdienu prasībām atbilstošs internāts. Paredzētā
mērķa grupa ir 1.-7. un 8.-12. klašu skolēni.
Projekta mērķa grupa ir:
1. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni:
1.1. Ausekļa ielas korpusa skolēni, kuriem tiks nodrošināta ēkas 2. stāva pilnīga pabeigtība, izveidojot
4 pilnībā pabeigtas un modernizētas multifunkcionālas klases, kur 1.-7.klašu skolēniem būs iespēja
mācīties mūsdienīgā vidē, izmantot ergonomiskas un atbilstošas mēbeles, kā arī lietot un ikdienā izmantot
jaunākās IKT tehnoloģijas mācību priekšmetos.
1.2. Raiņa ielas korpusa skolēniem tiks nodrošināta 1. stāva pilnīga pabeigtība, izveidojot
multifunkcionālu telpu, kura būs plaša, ar iespējām ikdienā viegli pārveidot darba vietas no individuālām
līdz darbam grupās vai aplī, ērti pārbīdot galdus, krēslus, savienojieties kopā, darbam grupās izmantot

telpas dažās vietas, viens otram netraucētu, tajā pašā laikā, pielietojot un pēc vajadzībām izmantojot
piedāvāto IKT tehnoloģiju iespējas, kas nodrošinātas šajā telpā.
1.3. Sākumskolas skolēniem būs iespēja izmantot interaktīvo ekrānu, padarot ikdienas mācību procesu
interesantāku un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu, ko prasa skolēnu vēlmes un darbs ikdienā.
2. Internāta pārbūves rezultātā būs izveidots un modernizēts jauns un mūsdienu prasībām atbilstošs
internāts, kur jauniešiem būs nodrošinātas divvietīgas istabiņas ar tualetes un dušas telpu, iekārtota
virtuve, mācību telpa, atpūtas telpa, saimnieciskā telpa.
Projektā plānotās aktivitātes :
1. Materiālu, aprīkojuma, iekārtu izmaksas – 394 850,66 EUR (noslēgti līgumi un vienošanās,
samaksa veikta daļēji);
2. Būvniecības projektēšanas izmaksas – 59 066,21 EUR (veikta samaksa);
3. Būvuzraudzība un autoruzraudzība internāts – 28 773,8 EUR (noslēgti līgumi, samaksa veikta
daļēji);
4. Būvuzraudzība Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (divi korpusi) – 3 121,80 EUR (noslēgts līgums,
veikta samaksa);
5. Būvdarbu izmaksas internāts – 1 601 510,32 EUR (noslēgts līgums, samaksa veikta daļēji);
6. Būvdarbu izmaksas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (divi korpusi) – 477 786,10 EUR (noslēgts
līgums, veikta samaksa);
7. Neparedzētie izdevumi – 73 376 EUR.
Kopā projekta izmaksas 2 638 484,89 EUR.
Valkas novada dome ir uzsākusi projekta realizāciju, ir veikti iepirkumi un noslēgti šādi līgumi:
1. Internāta būvprojekta izstrāde – SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, līguma Nr. VND/4-22/16/460
no 30.12.2016. – 35 390,81 EUR;
2. Internāta būvniecība – SIA “Woltec”, līgums Nr. VND/4-22/18/22 no 23.01.2018., līguma grozījumi Nr.
VND/4-22/18/172 no 10.05.2018.) – 1 601 510,32 EUR;
3. Internāta autoruzraudzība – SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, līgums Nr. VND/4-22/18/24 no
24.01.2018.) – 4 598,00 EUR;
4. Internāta būvuzraudzība – Pilnsabiedrība “Akorda&KPR”, līgums Nr. VND/4-22/18/38 no 31.01.2018.
– 24 175,80 EUR;
5. Internāta mēbeļu specifikācijas izstrāde – autorlīgums ar Justīni Kati Bušu, līguma Nr. VND/422/18/149 no 18.04.2018. – 1166,67 EUR;
6. Skolas būvprojekta izstrāde – SIA “JD projekts”, līgums Nr. VND/4-22/17/258 no 28.06.2017. –
22 675,40 EUR;
7. Skolas būvniecība – SIA “Evento”, līguma Nr. VND/4-22/18/175 no 15.05.2018. – 477 786,10EUR;
8. Skolas būvuzraudzība – SIA “Warss+”, līguma Nr. VND/4-22/18/178 no 18.05.2018. – 3121,80EUR;
9. Skolas mēbeļu iegāde – SIA “A A Active”, līguma Nr. VND/4-22/18/214 no 21.06.2018. – 102 200,01
EUR;
10. IKT iepirkums EISā – vispārīgās vienošanās Nr. VRAA 2016/37/AK/CI-106, pasūtījuma Nr.
VALKA/2018/51, Nr. VALKA/2018/52, Nr. VALKA/2018/53, Nr. VALKA/2018/54 – 140 497,88 EUR;
11. IKT iepirkums – SIA “Certes.lv”, līguma Nr. VND/4-22/18/276 no 10.09.2018. – 26 846,44EUR;
12. IKT iepirkums EISā – vispārīgās vienošanās Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PG, pasūtījuma Nr.
VALKA/2018/90 – 4 232,58 EUR;
13. Iepirkums internāta mēbeļu un sadzīves tehnikas iegādei, piegādei un uzstādīšanai - identifikācijas
Nr.VND 2019/1K 76379,19 EUR;
14. Datortehnikas iepirkums EISā – vispārīgā vienošanās Nr.VRAA 2016/37/AK/CI-106, pasūtījuma
nr.VALKA/2019/27 no 21.05.2019. 41307,75 EUR;
15. Datortehnikas iepirkums 05.08.2019. SIA Certes.lv 12036,70 EUR;
16. Cenu aptauja mēbeļu izgatavošanai SIA Kore AG 11260,50 EUR.
Kopā noslēgtie līgumi un veikti iepirkumi: 2 585 185,95 EUR;
Saņemts ES finansējums: 1182087,36 EUR;
Pašvaldības līdzfinansējums: 14349,43 EUR;
Saņemti aizņēmumi 2017. un 2018. un 2019.gados: 1388749,16 EUR;
Nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē 23297,20 EUR projekta “Vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai, pamatojoties uz likuma “Par valsts
budžetu 2019.gadam” 15.panta 1.punkta 1.apakšpunktam.
Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Ņemt aizņēmumu līdz 23297,20 EUR (divdesmit trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro, 20
centi) projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”
realizācijai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža, desmit gadu laikā, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada
procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi.
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
26.§
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandējumu
____________________________________________________________________
(U.Ozoliņa)
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome 2019.gada 27.augustā ir saņēmusi domes priekšsēdētāja iesniegumu ar lūgumu
viņu komandēt uz Baku (Azerbaidžāna) laikā no 2019.gada 6.oktobra līdz 10.oktobrim (ieskaitot).
Brauciena mērķis – vizīte Baku un Goranbojas (Goranboy) rajonā (Azerbaidžāna), atsaucoties uz
Azerbaidžānas pilsētu pašvaldību Nacionālās Asociācijas ielūgumu apspriest turpmākās sadarbības
iespējas un dalīties pieredzē par pašvaldības darbu.
Valkas novada domes priekšsēdētājs lūdz par darbu atpūtas dienā 2019.gada 6.oktobrī viņam piešķirt
atpūtas dienu 2019.gada 11.oktobrī, pamatojoties uz Darba likuma 143.panta 4.daļu.
Saņemtajā Azerbaidžānas pilsētu pašvaldību Nacionālās Asociācijas uzaicinājuma vēstulē
(27.08.2019., Nr.3.1.1./19/1754) norādīts, ka uzņemošā apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar
delegācijas vizīti Azerbaidžānā.
Valkas novada domei jāsedz izmaksas par lidmašīnas biļetēm Rīga – Baku – Rīga.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta
un Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli vizītē uz Baku un Goranbojas
(Goranboy) rajonā (Azerbaidžāna) no 2019.gada 6.oktobra līdz 10.oktobrim (ieskaitot).
2. Apmaksāt domes priekšsēdētājam dienas naudu 30% apmērā par lēmuma 1.punktā minētajām 5
(piecām) komandējuma dienām.
3. Apmaksāt aviobiļešu Rīga – Baku – Rīga iegādes izdevumus un vīzu noformēšanas izdevumus.
4. Domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim par darbu atpūtas dienā 2019.gada 6.oktobrī
piešķirt atpūtas dienu 2019.gada 11.oktobrī.
5. Domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt komandējuma atskaiti
Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēde slēgta 2019.gada 29.augustā, plkst.11:06.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

