Ar *** apzīmēts lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur datus par fizisko personu,
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SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2019.gada 25.jūlijā

Nr.10

Sēde sasaukta 2019.gada 25.jūlijā plkst.10:00
Valkā, Beverīnas ielā 3.
Sēdi atklāj 2019.gada 25.jūlijā 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, Viesturs ZARIŅŠ, Agris SIMULIS, Andris DAINIS,
Maruta STABULNIECE, Jānis ANŽE, Vilmārs VESINGI, Aivars GAILIS, Kristaps SULA, Sandra
PILSKALNE, Agris KRASTIŅŠ, Dace BAŠĶE
Nepiedalās deputāti:
Unda OZOLIŅA – aizņemta pamatdarbā
Evija SMANE – aizņemta pamatdarbā
Aivars SJADEME - aizņemts pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Guntis Vilguts Datorsistēmu un datortīklu administrators
Aleksandrs Golubovs - Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Raivis Graņics Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Sporta un jaunatnes lietu
daļas vadītājs
Ilze Grandava Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Iveta Markova Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta
plānošanas jautājumos
Gunta Smane Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Lāsma Engere Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Ingars Siliņš Teritorijas plānotājs
Ivo Leitis Sabiedrisko attiecību speciālists
Ainārs Zābers Izpilddirektors
Guntis Bašķis Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
vadītājs
Ligita Sīmane Valkas pagasta pārvaldes vadītāja
Valdis Šaicāns Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs
Pēteris Pētersons Ērģemes un Kārķu pagastu pārvalžu vadītājs
Valdis Rogainis Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Diāna Aņina Tūrisma un informācijas biroja vadītāja
Uzaicināti - nav
Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi un lūdz iesniegto
darba kārtību papildināt ar 8.lēmuma projektu “Par grozījumiem 2019.gada 27.jūnija Valkas novada domes
lēmumā “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā” (protokols Nr. 9, 35.§)”;
9.lēmuma projektu “Par finansiālu atbalstu dalībai Eiropas U20 čempionātā”; 10.lēmuma projektu “Par
finanšu līdzekļu pārskaitīšanu Valgas pagasta pašvaldībai”; 11.lēmuma projektu “Par Nolikuma Nr.__ „Par

finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību”
apstiprināšanu”; 12.lēmuma projektu “Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs
94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas
izveidošanai Valkas pagastā, pilnveidošanu”; 13.lēmuma projektu “Par saistošo noteikumu Nr.__
„Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada
pamatbudžets”” apstiprināšanu”; 14.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”; 15.lēmuma projektu “Par neapbūvēta zemesgabala
“Smiltnieki”, Ērģemes pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu”; 16.lēmuma projektu “Par finansiālu
atbalstu hokejista *** dalībai nometnē”. Deputāti atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A. Krastiņš,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav, nobalsoja iekļaut iepriekš minētos domes lēmumu projektus
domes sēdes darba kārtībā.
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A. Krastiņš, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada domes 2019.gada 25.jūlija sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā
no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūvei un tranzīta ielas posmā no Raiņa ielas līdz Igaunijas robežai asfalta
seguma atjaunošanai.
2. Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz neapbūvētu zemes gabalu nomu Valkas pagastā
“Alieši 70”.
3. Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§).
4. Par izmaiņām nekustamā īpašuma uzskaitē 2019.gada Valkas novada domes bilancē.
5. Par grozījumiem 2019.gada 27.jūnija Valkas novada domes lēmumā “Par centralizētā tīklā piegādātās
siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 6.§).
6. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Alieši 188” atsavināšanas uzsākšanu.
7. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
8. Par grozījumiem 2019.gada 27.jūnija Valkas novada domes lēmumā “Par ūdenssaimniecības
pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā” (protokols Nr. 9, 35.§).
9. Par finansiālu atbalstu dalībai Eiropas U20 čempionātā.
10. Par finanšu līdzekļu pārskaitīšanu Valgas pagasta pašvaldībai.
11. Par Nolikuma Nr.__ „Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas,
izlietošanas un uzskaites kārtību” apstiprināšanu.
12. Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā,
pilnveidošanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
14. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu.
15. Par neapbūvēta zemesgabala “Smiltnieki”, Ērģemes pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16. Par finansiālu atbalstu hokejista *** dalībai nometnē.

1.§
Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu,
posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūvei un tranzīta ielas posmā no Raiņa ielas līdz Igaunijas
robežai asfalta seguma atjaunošanai
_______________________________________________________
(G.Smane, I.Grandava, V.Zariņš, V.A.Krauklis, I.Markova, K.Sula)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.martā noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” ir paredzēta iespēja pilsētas tranzīta
ielas atjaunošanas līdzfinansēšanai.
Lai saņemtu līdzfinansējumu tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas
ielas līdz Raiņa ielai pārbūvei un 2013.gadā izbūvēto 4.06 km posmu asfalta seguma atjaunošanai
kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz pašvaldības domes lēmumu par pašvaldības līdzdalību projekta īstenošanā
un pašvaldības līdzfinansējuma daļas pieejamību iesniegumā minētajā apmērā un laikā.
Iepriekš minētās tranzīta ielas ir autoceļa A3/E264 posms un tā segums ir vērtējams kā slikts.
Tranzīta maršrutā Valkas pilsētā pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām pārbūve ir
veikta laikā no 2011.- 2012.gadam, bet ik gadus pieaugošās transporta kustības (ja 2013.gadā bija 1704,

tad 2017.gadā jau ir 2167 transporta vienības, no kurām kravas autotransports sastāda 27% vai 585
vienības diennaktī) rezultātā, ielu asfalta segums ir nolietojies, atsevišķos posmos neapmierinošs, ir
izveidojies plaisu tīkls asfalta segumā un risas (pielikumā VAS “Latvijas Valsts ceļi” Smiltenes nodaļas
13.11.2018 vēstule nr.4.5.3/13630).
Valkas novada domei nav pieejami budžetā līdzekļi, lai varētu veikt šo ielu pārbūvi un asfalta
seguma atjaunošanu. Būvdarbiem nepieciešamais finansējums, kas ir aprēķināts pamatojoties uz
pašvaldībā 2017. – 2018.gadā veikto autoceļu pārbūves (547x x7.5 m x 160 EUR =656400 EUR) un
atjaunošanas (41000 m2 x 36 EUR = 1476000) izmaksām ir 2132400 EUR. Novada dome ņems
aizņēmumu līdzfinansējuma nodrošināšanai.
Pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas projektu, kuram pašvaldība pieprasa līdzfinansējumu, saskaņā
ar Ministru kabineta 2008.gada 11.martā noteikumu Nr.173 pašvaldība finansē šādā apmērā:
46.1. ja šo noteikumu 47.punktā minētās izmaksas:
46.1.1. nepārsniedz 1 420 000 euro, pašvaldība finansē 30 procentus no šīm izmaksām;
46.1.2. ir no 1 420 000 euro līdz 2 840 000 euro, pašvaldība finansē 20 procentus no šīm izmaksām, bet
ne mazāk kā 427 000 euro;
46.1.3. pārsniedz 2 840 000 euro, pašvaldība finansē 10 procentus no šīm izmaksām, bet ne mazāk kā
569 000 euro.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Finanšu komitejas 2019.gada 8.jūlija sēdes lēmuma
(protokols Nr.8, 1.§) un Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, A.Gailis, S.Pilskalne, A. Krastiņš, D.Bašķe), PRET – 1 deputāts (K.Sula), ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

3.
4.
5.

Nosūtīt Satiksmes ministrijai iesniegumu ar lūgumu iekļaut Valsts autoceļu pārvaldīšanas, uzturēšanas
un atjaunošanas finansēšanas plāna 2020.-2022. gadam valsts budžeta programmas „Valsts autoceļu
fonds” finansējuma saņemšanai 0,547 km tranzīta ielas pārbūvi Valkas pilsētā pa Zemgales ielu,
posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai un 4.06 km tranzīta ielu posmā no Raiņa ielas līdz Igaunijas
robežai asfalta seguma atjaunošanu,
Ja projekts „ Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai
pārbūve un tranzīta ielu posmā no Raiņa ielas līdz Igaunijas robežai asfalta seguma
atjaunošana” tiks līdzfinansēts no 2020.-2022. gada valsts budžeta programmas „Valsts autoceļu
fonds”, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 427000 EUR.
Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors Ainārs Zābers.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2.§
Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz neapbūvētu zemes gabalu nomu
Valkas pagastā “Alieši 70”
_______________________________________________________________
(L.Engere, V.A.Krauklis)

Novada domes deputāts V.Vesingi lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 32.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai
mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un
dokumentē izsoles procedūru.
Uz šo brīdi pašvaldībai ir būtiski nodrošināt zemes ilgtspējīgu izmantošanu. Zemes kvalitātes jeb tās
ražotspējas rādītāji ir vieni no pamatrādītājiem zemes racionālai izmantošanai un pamats lēmumu
pieņemšanai par zemes izmantošanas attīstību. Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu apsaimniekošanu
un novērstu to vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, zemes gabalu nodošana nomā ir
atbalstāma.
Informācija par zemes gabalu, uz kuru iespējams noslēgt zemes gabala nomas līgumus, ir apkopota
sekojošā tabulā:
Nomā
Kadastrālā
Zemes gabala
nododamā
vērtība uz
Zemes gabala
kadastra
Nosaukums lauksaimniecībā
01.01.2019.
statuss
apzīmējums
izmantojamās
EUR
zemes platība
Pašvaldībai
9488 005 0263
“Alieši 70”
0.1329
571,00
piekrītošs īpašums

Lai nodrošinātu zemes nomas tiesību iegūšanu pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu un
“iespējami augstāku cenas” izvēli, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma izpratnē, ir jāorganizē nomas tiesību izsole un jāizstrādā izsoles noteikumi.
Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 10.punktam nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.
Nomas maksa nosakāma atbilstoši 2016.gada 31.marta Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.7
“Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” 2.1. punktam – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā, bet ne mazāk kā 5,00 EUR gadā.
Uz zemes gabala atrodas mazēka (Valkas novada domes valdījums), kas arī tiks nodota nomnieka
nomas lietošanā. Ņemot vērā ka mazēka nav kadastrāli uzmērīta un tai nav noteikta kadastrālā vērtība,
nomas maksa par šīs būves izmantošanu tiek noteikta pamatojoties uz zemes vienības kadastrālo vērtību.
Tas nozīmē, ka izsoles objekta sākotnējā nomas maksa ir aprēķināma 1.5% apmērā no zemes vienības
kadastrālās vērtības un šo summu reizinot ar divi.
Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Finanšu komitejas 2019.gada 8.jūlija sēdes lēmuma
(protokols Nr.8, 2.§.), Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
61.panta, MK 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
10.punktu, Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra Noteikumu Nr.4 “Par pašvaldības zemes
iznomāšanas kārtību Valkas novadā”, 2016.gada 31.marta Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.7
“Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” 2.1.punktu un Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A. Krastiņš, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt sekojošu zemes gabalu bez apbūves tiesībām mazdārziņa, sakņu dārza un palīgsaimniecības
vajadzībām, rīkojot rakstisku izsoli, un apstiprināt šī zemes gabala nomas tiesību sākotnējo nomas
maksu:

2.
3.
4.
5.
6.

Zemes gabala
kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Nomā
nododamā
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes platība

9488 005 0263

“Alieši 70”

0.1329

Izsoles objekta
sākotnējā nomas
maksa
EUR bez PVN
(gadā)
17.14

Izsoles organizēšanu uzdot rīkot komisijai “Tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai
darījumos ar lauksaimniecības zemi”.
Noteikt izsoles laiku un vietu – 2019.gada 9.augustā plkst. 1100, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
Publicēt sludinājumu par izsoli Valkas novada domes mājas lapā: www.valka.lv un izvietot uz ziņojumu
dēļiem pagasta pārvaldes ēkā.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 25.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.10, 2.§)
IZSOLES NOTEIKUMI
Par nomas tiesību izsoli uz zemes gabalu
Valkas novadā
1. Vispārējie noteikumi

1.1. Zemes iznomāšanas mērķis: sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
1.2. Izsoles objekts: tiesības slēgt zemes nomas līgumu:

Zemes gabala
kadastra
apzīmējums
9488 005 0263

Nosaukums

Nomā
nododamā
zemes platība

kadastrālā
vērtība uz
01.01.2019.
EUR

Zemes gabala
statuss

“Alieši 70”

0.1329

571,00

Pašvaldībai
piekrītošs īpašums

1.3. Iznomātājs:
Valkas novada dome, reģ. Nr. 90009114839, A/S SEB banka, Kods: UNLALV2X,
Konta Nr. LV16UNLA0050014283134
1.4. Noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju
zemes nomas tiesību iegūšanu uz zemes gabalu, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa
caurspīdīgumu, nodrošinot “iespējami augstāku cenu” Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē.
1.5. Izsoli organizē un veic Valkas novada domes komisija “Tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu
pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi”.
1.6. Izsoles veids – pirmā rakstiskā izsole.
2. Izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa un nomas līguma termiņš
2.1. Izsoles sākumcena ir noteikta maksa gadā bez PVN:

Zemes gabala
kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Nomā
nododamā
zemes platība

9488 005 0263

“Alieši 70”

0.1329

Izsoles objekta
nomas
sākumcena
EUR bez PVN
(gadā)
17.14

2.2. Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iemaksā reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro un 00 centi) apmērā,
Nolikuma 1.3. punktā norādītajā Valkas novada domes norēķinu kontā. Dokumenta, kas apliecina
reģistrācijas maksas iemaksu Valkas novada norēķinu kontā, oriģinālu izsoles dalībnieks iesniedz kopā
ar pieteikumu dalībai izsolē.
2.3. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta
2.4. Zemes nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi, ņemot vērā, ka attiecībā uz Zemesgabala atsavināšanu,
uz Nomnieku neattiecas un viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
3. Pretendenti un izsoles izsludināšana
3.1. Paziņojums par izsoli tiek publicēts www.valka.lv un izvietots uz ziņojumu dēļiem pagastu pārvaldes
ēkās.
3.2. Ar izsoles nolikumu, tai skaitā nomas līguma projektu, interesenti var iepazīties Valkas novada
tīmekļvietnē www.valka.lv.
3.3. Pretendenti var būt personas, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt nomā
zemesgabalu un kuras nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegušas pieteikumu dalībai izsolē.
Persona uzskatāma par Pretendentu ar brīdi, kad ir saņemts Pretendenta pieteikums un tas ir reģistrēts
Nolikumā noteiktajā kārtībā.
3.4. Iznomātājam ir tiesības publiskot informāciju par izsoles izsludināšanu masu saziņas līdzekļos.
3.5. Par izsoles objekta apskates laiku jāvienojas ar kontaktpersonu – Teritorijas plānošanas daļas
Teritorijas plānotāju Kristīni Salniņu, tel. 25749130
4.Pieteikumu dokumenti un to noformēšana
4.1. Dalībai izsolē Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
4.1.1. fiziska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu Īpašuma nomas tiesību izsolē, ja
personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties
Īpašuma nomas tiesību izsolē;
- pases kopiju;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.1.2. juridiska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības
tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek
pilnvarota piedalīties Īpašuma nomas tiesību izsolē;

- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.2. Pieteikuma sastāvā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un
2018.gada 8.septembra MK noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
prasībām.
4.3. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem vai dokumentiem svešvalodā
jāpievieno apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.
4.4. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja –
Iznomātāja nosaukums, iesniedzēja – Pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese,
norāde: „Pieteikums nomas tiesību rakstiskai izsolei uz zemes gabalu “Alieši 70”, Valkas pagastā, kā arī
norāde „Neatvērt līdz 2019.gada 9.augusta plkst. 1100”.
4.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu.
5. Pieteikumu iesniegšana izsolei
5.1. Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību Valkas novada
domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, LV-4701, līdz 2019.gada 9.augusta plkst. 10.00, kur to reģistrē
iesniegšanas secībā, norādot pieteikuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.
5.2. Visi pēc 5.1.punktā noteiktā termiņa saņemtie pieteikumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ
iesniedzējam.
5.3. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2019.gada 9.augustā, plkst. 11:00, Beverīnas ielas 3, Valkā,
1.stāva apspriežu telpā.
5.4. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
6. Izsoles norise
6.1. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens pretendents.
6.2. Ja nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums, Komisija var pagarināt Pieteikuma
iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
6.3. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, informē par izsoles kārtību.
6.4. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikuma atvēršanas Komisijas vadītājs nosauc
Pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību Pretendenta piedāvāto nomas
maksas apmēru un visi komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma.
6.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Izsoles noslēguma protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Pēc
visu pieteikumu atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes izsoles nolikuma prasībām, ja nav nekādu
šaubu, Komisijas vadītājs paziņo, ka rakstveida izsole ir pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un
Pretendentu, kas to nosolījis.
6.6. Ja pēc visu nomas tiesību ierosinājumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Pretendenti ir piedāvājuši
vienādu augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisija
turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko
nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisijas turpina izsoli,
pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu, un organizē pieteikumu tūlītēju atvēršanu. Ja Pretendenti, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu, nepiedalās izsolē, Komisija rakstiski lūdz šiem Pretendentiem iesniegt savu piedāvājumu
rakstveidā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un vietu.
6.7. Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu
piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar Nolikuma 6.6.punktu, komisijas pieteikumu
iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā šiem Pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai
maksai.
6.8. Pretendentu pieteikumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi izsoles nolikuma prasībām
Komisija veic slēgtā sēdē.
6.9. Izsole atzīstama par nenotikušu vai izbeidzama bez rezultāta, ja nav iesniegts neviens pieteikums ar
nomas maksu, kas vienāda vai lielāka par izsoles sākumcenu.
6.10. Izsoles rezultāti stājas spēkā dienā, kad Valkas novada dome apstiprinājusi komisijas pieņemto
lēmumu.
6.11. Dalībai izsolē tiek pielaisti tikai tie Pretendenti, kuru pieteikumus un pievienotos dokumentus Komisija
atzīst par atbilstošiem šīs izsoles nolikuma prasībām. Ja visu Pretendentu iesniegtie pieteikumi un
pievienotie dokumenti neatbilst šīs izsoles nolikuma prasībām, izsole ir izbeidzama bez rezultāta.
Pretendenti, kuri netika pielaisti dalībai izsolē, tiek informēti par to rakstveidā.
6.12. Informācija par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu 5 (piecu) darbdienu
laikā pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēta Valkas novada tīmekļvietnē
www.valka.lv un paziņota rakstveidā visiem pretendentiem.
6.13. Pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc rakstiskās
izsoles rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas
līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā Pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz atteikumu parakstīt
līgumu, uzskatāms, ka Pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

6.14. Ja Pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, ir atteicies slēgt nomas līgumu, komisija
secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt Pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu, un 2
(divu) darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina minētās informācijas publicēšanu
Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
6.15. Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz nolikuma 6.14.punktā minēto
piedāvājumu sniedz 1 nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt parakstīt nomas
līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma
nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Informācija par nomas līguma noslēgšanu ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās tiek publicēta Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
7. Pielikumu saraksts
7.1. Pielikums Nr.1 - Pieteikuma paraugs dalībai izsolē.
7.2. Pielikums Nr.2 - Zemes gabala nomas līguma projekts.
1.pielikums
Zemes nomas tiesību izsoles nolikumam

VALKAS NOVADA DOMEI
SEMINĀRA IELĀ 9, VALKĀ

_________________________________
vārds, uzvārds / jur.pers. nosaukums

_________________________________
personas kods/ reģistrācijas Nr.

____________________________ _____
dzīvesvietas adrese / juridiskā adrese
_________________________________________________

PIETEIKUMS
zemes nomas tiesību izsolei
__________________ pagastā, Valkas novadā
Vēlos pieteikties uz nomas tiesību izsoli uz zemes gabalu Valkas novada
___________________________________
pagastā
______________________________,
ar
kadastra
apzīmējumu
_____________________________________, platība _______ha, bez apbūves
tiesībām.
Piedāvātā nomas maksa
_______________________ gadā, bez PVN.
Zemes
nomāšanas
laikā
plānotā
darbība
______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

□
□
□

reģistrācijas maksas samaksas apliecinošs dokuments;
pases vai reģistrācijas apliecības kopija;

citi _________________________________________________________.
2019.gada _______. ____________________
_______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2.pielikums
Zemes nomas tiesību izsoles nolikumam
Zemesgabala nomas līgums (projekts) Nr._________
Valkā,

2019.gada ____. ____________

Valkas novada dome, reģistrācijas Nr.90009114839, tās priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu un Valkas novada
domes Nolikumu, turpmāk tekstā saukts „Iznomātājs”, kurš (-a) rīkojas saskaņā ar nolikumu,
un
Vārds Uzvārds, (personas kods ___________________), turpmāk tekstā saukts - Nomnieks,
turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā –
Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā, bez apbūves tiesībām, zemes gabala, kas
atrodas
______________pagastā
“__________________”,
kadastra
apzīmējums
___________________, platība _______ ha, saskaņā ar Līguma pielikumā (1.pielikums) pievienoto
Nomas platības izvietojuma shēmu (izkopējumu no Kadastra kartes), kas ir līguma neatņemama
sastāvdaļa, turpmāk tekstā – zemesgabals.
1.2. Zemes gabals saskaņā ar Valkas novada domes_______sēdes lēmumu (protokols Nr.__,__.§) ir
zeme, zemes reformas pabeigšanai/ rezerves zemes fonda zeme vai pašvaldībai piekritīga zeme
1.3. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir izkopējums no kadastra kartes (shēma) (1.pielikums).
1.4. Iznomāšanas (lietošanas) mērķis: zeme, kas izmantojama sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti un reģistrēti
nekustamo īpašumu valsts kadastrā.
1.5. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais tiesiskais valdītājs.
1.6. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas. Nomniekam nav
pretenzijas pret zemes gabala stāvokli līguma noslēgšanas brīdī, un Nomnieks atsakās no tiesībām
tādas celt vēlāk.
1.7. Zemesgabalam ir noteikti šādi apgrūtinājumi un servitūti:
1.8. Apgrūtinājumi tiek noteikti saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” un spēkā esošu Valkas novada teritorijas
plānojumu.
1.9. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma izpildi,
līgumslēdzējiem jāievēro tajos minēto normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā puses
nekavējoties noformē attiecīgus grozījumus Līgumā.
1.10. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju struktūrvienībām, darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem.
1.11. Zemesgabala atsavināšanas gadījumā, ņemot vērā Zemesgabala statusu, uz Nomnieku neattiecas
un viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas tā parakstīšanas un ir spēkā līdz 2024.gada 31.decembrim.
2.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts ar līgumslēdzēju rakstisku vienošanos, pēc nomnieka iniciatīvas.
2.3. Līguma termiņš var tikt saīsināts uz Nomnieka iesnieguma pamata, pieņemot attiecīgu Valkas novada
Zemes komisijas lēmumu.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3. Norēķinu kārtība
Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā _____ EUR bez PVN, saskaņā ar Zemesgabala
izsoles rezultātiem (protokols Nr.______)
Nomas maksas maksājumi jāveic ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām pēc
Valkas novada domes piesūtīta rēķina.
Nomas maksa maksājama no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Nekustamā īpašuma nodokli par Zemesgabalu maksā Nomnieks.
Ja Nomnieks kārtējā gada laikā no Iznomātāja nav saņēmis nomas maksas rēķinu, Nomniekam ir
pienākums vērsties Valkas novada domes centrālajā grāmatvedībā (Semināra ielā 29, Valkā), lai
saņemtu kārtējā gada nomas maksas rēķinu.
Nomniekam ir pienākums veikt nomas maksājumus. Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja nosūtīto
rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.
Ja Nomnieks kavē nomas maksas maksājumus, Nomnieks maksā līgumsodu 0.1% apmērā no
kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.
Iznomātājam ir tiesības, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt
nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos
par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai mainījusies Valsts

zemes dienesta noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība. Šādas izmaiņas ir saistošas Nomniekam
ar brīdi, kad stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos vai jauni normatīvie akti.

4.1.

4. Nomnieka pienākumi un tiesības
Nomnieks apņemas:
4.1.1. nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
4.1.2. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
4.1.3. pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar
notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas
atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus;
4.1.4. pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas
pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli;
4.1.5. nepieļaut darbības, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti;
4.1.6. ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus noteiktās Zemesgabala teritorijās;
4.1.7. samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi;
4.1.8. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citu personu likumīgās
intereses;
4.1.9. atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem/ tiesiskajiem
valdītājiem;
4.1.10. Uz zemes gabala nestādīt augļu kokus un krūmus;
4.1.11. izbeidzot Zemesgabala izmantošanu, sakārtot teritoriju, demontēt pagaidu būves un
Zemesgabalu nodod Iznomātājam;
4.1.12. kopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto teritoriju (tai skaitā piebraucamos ceļus,
meliorācijas sistēmas), ne mazāk kā 2 (divas) reizes gadā to appļaujot;
4.1.13. dārza atkritumus (nezāles, lakstus, augļus u.tml.) uzkrāt tikai tam īpaši ierīkotās komposta
tvertnēs.
4.1.14. Uz zemes gabala aizliegts vākt, uzkrāt vai glabāt atkritumus, krāmus, lupatas, metāllūžņus un
būvgružus.
4.2. Nomnieka tiesības:
4.2.1. Rakstiski, norādot pamatotu iemeslu, lūgt Valkas novada domi izbeigt nomas attiecības pirms
Līguma termiņa.
4.2.2. Nomniekam nav tiesības Zemesgabalu nodot vai iznomāt citai personai.
5. Iznomātāja pienākumi un tiesības
5.1. Iznomātājs apņemas:
5.1.1. nodot Nomniekam iznomāto Zemesgabalu;
5.1.2. nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai
jebkādu tā daļu;
5.1.3. atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 5.1.2.punkta nosacījumi;
5.2. Iznomātājam ir tiesības
5.2.1. veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, šajā
nolūkā reizi gadā Zemesgabalu pārbaudot dabā;
5.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas
radušies Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar pārkāpumiem
radītos zaudējumus.
5.2.3. Pārtraucot dārziņa lietošanas tiesības nekāda kompensācija par stādījumiem un būvēm uz
tā, kā arī par ieguldījumiem un zaudējumiem bijušajam dārziņa lietotājam netiek paredzēta.
6. Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība
6.1. Līgumā neparedzētas attiecības starp Pusēm tiek regulētas, pamatojoties uz Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
6.2. Līgumu var grozīt pēc abu līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās. Grozījumi stājas spēkā tikai
tad, ja tie noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti, izņemot 3.7.punktā minētos gadījumus.
Nekādas mutiskas vienošanās un sarunas netiks uzskatītas par šī Līguma noteikumiem.
6.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad
strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
7. Līguma izbeigšana
7.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja iestājas kāds no Līguma
2.1.punktā minētajiem gadījumiem.
7.2. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Nomnieks viena mēneša
laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis zemāk minētos pieļautos pārkāpumus:
7.2.1. Zemesgabals nav apsaimniekots (vairāk kā 2 gadus);
7.2.2. Zemesgabals ir nodots apakšnomā citai personai;

Nav maksāts nekustamā īpašuma nodoklis vai kavēti nomas maksas maksājumu termiņi
vairāk par 2 gadiem.
7.3. Ja pašvaldībai pēc nomas līguma pārtraukšanas vai izbeigšanās jāveic zemesgabala sakopšanas
darbi par saviem līdzekļiem, tad Nomniekam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai sakārtošanas
darbu izmaksas.
7.4. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu:
7.4.1. ja no Nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ viņš vairāk nevar izmantot nomāto Zemesgabalu
Līgumā paredzētajiem mērķiem;
7.4.2. ja Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Zemesgabalu Līgumā
paredzētajiem mērķiem.
7.2.3.

8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Parakstot šo Līgumu Nomnieks tiek informēts, ka izbeidzot ar Līgumu nodibinātās nomas
attiecības, trešās personas nomas tiesības uz Zemesgabalu var iegūt tikai nomas tiesību izsolē, ja
normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.
8.2. Parakstot šo līgumu Nomnieks tiek informēts, ka zemes gabala nodošana nomas lietošanā nerada
nekādas priekšrocības zemes nomniekam iegūt zemesgabalu īpašumā, ja vien to neparedz citi
normatīvie akti.
8.3. Vienas nedēļas laikā katrai no Pusēm jāpaziņo otrai pusei par savu rekvizītu, juridiskā statusa,
nosaukuma, adreses, bankas konta vai pārstāvja maiņu.
8.4. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, divi
oriģināleksemplāri – Iznomātājam, viens – Nomniekam.
9. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti
IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

Valkas novada dome
reģ.Nr.90009114839
Adrese: Semināra iela 9
Valka, Valkas novads, LV-4701
Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X

Vārds Uzvārds
personas kods:
Adrese:

IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:
(paraksts)

(paraksts)
Datums:_____________________________

3.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā
“Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§)
_______________________________________________
(R.Graņics)
Saskaņā ar Ozolu sākumskolas likvidācijas plānu 2019.gada 1.jūnijā skola tika likvidēta un pirmsskolas
grupas bērni uzņemti Vijciema sākumskolā ar programmas realizācijas vietu Zvārtavas pagasta Mierkalna
tautas nama ēkā. Izmaiņu rezultātā Vijciema sākumskolā no 2019.gada 1.septembra darbosies 2 pilnas
dienas pirmsskolas grupas Vijciemā un 1 nepilnas dienas grupa Mierkalnā. Jaunizveidotajā grupā plānots
uzņemt 11 bērnus, no tiem 2 obligātajā izglītības vecumā. Grupas darbības nodrošināšanai nepieciešams
pirmsskolas izglītības pedagogs un pedagoga palīgs. Pēc remonta pabeigšanas augusta mēnesī
nepieciešams sagatavot un iekārtot telpas jaunā mācību gada uzsākšanai, tāpēc nepieciešams pieņemt
darbā pedagogu un pedagoga palīgu. Pedagoga darba slodzes lielums valsts un pašvaldības finansējumā
jāprecizē par stāvokli uz 1.septembrī reģistrēto izglītojamo skaitu. Atbilstoši prognozei par 2019./2020.m.g.
Vijciema pirmsskolas grupās būs mazāks obligātā izglītības vecuma bērnu skaits un tāpēc jāpalielina
pašvaldības finansētā slodze. Mierkalna grupā nemainīsies slodzes.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Finanšu komitejas 2019.gada 8.jūlija sēdes lēmuma
(protokols Nr.8, 3.§.) un Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis,

M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A. Krastiņš, 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” (protokols Nr.2, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 57.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums);
1.2. svītrot 61.pielikumu.
2. Uzdot iestādes vadītājam noslēgt jaunus darba līgumus atbilstoši amatu sarakstam.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai veikt attiecīgus grozījumus iestādes budžetā.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 25.jūlija lēmumam
(sēdes protokols Nr.10,3.§)
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.
1.

Amata
vietu
skaits

Amats
Pedagogi
Direktors

2.

Pirmsskolas izglītības
skolotājs

3.

Sākumizglītības
skolotājs

0.51
0.665+
0.695
0.3

Algas likme par pilnu slodzi
(EUR mēnesī)
950.00
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

Tehniskie
4.

Apkopējs

1.5

430.00

5.

Lietvedis

0.7

450.00

6.

Pavārs

1

485.00

7.

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

2+1

475.00

8.

Virtuves strādnieks

1

430.00

4.§
Par izmaiņām nekustamā īpašuma uzskaitē 2019.gada Valkas novada domes bilancē
____________________________________________________________________
(I.Grandava)
Pārbaudot Valkas novada domes bilancē esošos nekustamos īpašumus, konstatēts, ka nepieciešams
sadalīt pa dzīvokļiem īpašumu – dzīvojamo ēku Rīgas ielā 35A (PL numurs 10921), kad.Nr.9401 001 0713
002, atzīt 2019.gada bilancē 3 dzīvokļus ar kopējo platību 112.2 m 2 un izslēgt no bilances dzīvojamo ēku
Rīgas ielā 35, Valka, kad.Nr. 9401 001 0713 001, kas nav Valkas novada domes īpašums.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Finanšu komitejas 2019.gada 8.jūlija sēdes lēmuma
(protokols Nr.8, 4.§.) un Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis,

M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A. Krastiņš, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt Valkas novada domes 2019.gada bilancē dzīvokļu īpašumus Valkā, Rīgas ielā 35A:
1.1. Dzīvoklis Nr.2, platība 39.6 m 2, vērtība 710.46 EUR (uzkrātais nolietojums 710.46 EUR),
1.2. Dzīvoklis Nr.4, platība 38.9 m 2, vērtība 697.90 EUR (uzkrātais nolietojums 697.90 EUR),
1.3. Dzīvoklis Nr.5, platība 33.7 m 2, vērtība 604.61 EUR (uzkrātais nolietojums 604.61 EUR).
2. Izslēgt no bilances dzīvojamo ēku Valkā, Rīgas ielā 35 (PL numurs 10921).
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5.§
Par grozījumiem 2019.gada 27.jūnija Valkas novada domes lēmumā “Par centralizētā tīklā
piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 6.§)
____________________________________________________________________
(I.Grandava)
2019.gada 27.jūnijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu “Par centralizētā tīklā piegādātās
siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 6.§), kurā apstiprināja jaunās
centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā, nosakot šo cenu spēkā stāšanās termiņu
fiziskām personām no 2019.gada 1.oktobra un juridiskām personām no 2019.gada 1.augusta. Ņemot vērā
to, ka ir sarežģīti aprēķināt un sagatavot rēķinus ar atšķirīgiem tarifiem juridiskām un fiziskām personām, ir
priekšlikums noteikt, ka apstiprinātais tarifs stājas spēkā visiem vienā termiņā - 2019.gada 1.oktobrī.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Finanšu komitejas 2019.gada 8.jūlija sēdes lēmuma
(protokols Nr.8,5.§.) un Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta d)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A. Krastiņš, D.Bašķe), PRET nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmuma “Par centralizētā tīklā
piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 6.§) 16.punktā,
izsakot to šādā redakcijā:
“16.Lēmuma 10. un 11.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.oktobrī.”.
2. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Alieši 188” atsavināšanas uzsākšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo ***, 2019.gada 8.jūlija iesniegumu ar lūgumu nodot
atsavināšanai zemes gabalu uz kura atrodas viņai piederoša dārza māja.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu: 9488 005 0357, platība 0.0794ha zemes reformas gaitā ir bijis
piešķirts lietošanā ***. Uz zemes gabala atrodas *** piederoša dārza mājiņa (būvatļauja Nr.20/88/A,
21.07.01988.), uz kuru īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Ar Valkas pagasta padomes 2007.gada 10.aprīļa lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.5.) *** tika
izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību Valkas pagastā “Alieši 188”, kadastra apzīmējums
9488 005 0357, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 1.punktam.
Zemes nomas līgums ar *** par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0357 nomu, ir
noslēgts 2007.gada 10.maijā, līguma 1.1.punktā ir norāde: “zemesgabala iznomāšanas (lietošanas)
mērķis: 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve”.
Ar Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmumu (protokols 10, 15.§) ir atzīts, ka citu
starpā arī zemes vienība Valkas pagastā “Alieši 188”, kadastra apzīmējums 9488 005 0357, piekrīt Valkas
novada pašvaldībai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu,
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas
nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
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.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos„ 27.pantu, darījumus var veikt tikai ar
īpašumu, uz kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to pirmkārt ir jāveic augstāk
minētā zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas
darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 17.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 2.§) 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 1. un 2.punkta;
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”; likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas
saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā
stāšanās laiku un kārtību” 14.panta ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes,
ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punkta un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula,
S.Pilskalne, A. Krastiņš, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 188”, kadastra numurs
9488 005 0357, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0357, platība
0.0794ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā, atsavināšanas
procedūru, paredzot tā kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada
budžetā.
2. Noteikt platību 0.0794ha, ēku īpašuma „Alieši 188”, Valkas pagasts, Valkas novads, kas atrodas uz
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0357, uzturēšanai.
3. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
4. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā
īpašuma novērtēšanu.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
7.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
__________________________________________________________________________________
(V.Rogainis, I.Markova, V.A.Krauklis, I.Grandava, P.Pētersons, L.Engere, A.Zābers, G.Bašķis, V.Zariņš)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2019.gada 10.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.7), 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.panta un 15.panta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A. Krastiņš, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu
dzīvokli Varoņu ielā 30-1, Valkā, kopējā platība 43,0 m 2, dzīvojamā platība 26,9 m 2, 1.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.

2. P i e š ķ i r t *** deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības I kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Varoņu ielā 28-36, Valkā, kopējā platība 20,1 m 2, dzīvojamā platība 12,9 m 2, 3.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 3-istabu
dzīvokli Varoņu ielā 38-8, kopējā platība 68,8 m 2, dzīvojamā platība 49,8 m 2, 1.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu
dzīvokli Varoņu ielā 40-54, Valkā, kopējā platība 52,0 m 2, dzīvojamā platība 36,2 m 2, 5.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV-4201.
8.§
Par grozījumiem 2019.gada 27.jūnija Valkas novada domes lēmumā “Par ūdenssaimniecības
pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā” (protokols Nr. 9, 35.§)
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2019.gada 27.jūnijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu
noteikšanu Valkas pilsētā” (protokols Nr.9, 35.§), kurā apstiprināja Valkas pilsētā ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu cenu, nosakot šo cenu spēkā stāšanās termiņu fiziskām personām no
2019.gada 1.novembra un juridiskām personām no 2019.gada 1.septembra. Ņemot vērā to, ka ir sarežģīti
aprēķināt un sagatavot rēķinus ar atšķirīgiem tarifiem juridiskām un fiziskām personām, ir priekšlikums
noteikt, ka apstiprinātais tarifs stājas spēkā visiem vienā termiņā - 2019.gada 1.novembrī.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punkta d) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A. Krastiņš,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmuma “Par ūdenssaimniecības
pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā” (protokols Nr.9, 35.§) 12.punktā, izsakot to šādā
redakcijā:
“12. Lēmuma 4.-6. punkts stājas spēkā 2019.gada 1.novembrī juridiskām personām.”.
2. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
9.§
Par finansiālu atbalstu dalībai Eiropas U20 čempionātā
_________________________________________________________________
(R.Graņics, I.Grandava, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome ir saņēmusi Latvijas Vieglatlētikas savienības 2019.gada 2.jūlija iesniegumu ar
lūgumu finansiāli atbalstīt Valkas novada un Latvijas izlases dalībnieces *** dalību Eiropas U20
čempionātā, kas notiks Boras (Zviedrijā) no š.g. 18.jūlija līdz 21.jūlijam. Nepieciešamais līdzfinansējums ir
EUR 840,00.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A. Krastiņš, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Piešķirt finansējumu Latvijas Vieglatlētikas savienībai EUR 252,00 *** dalībai Eiropas U20
čempionātā no 2019.gada 18.jūlija līdz 21.jūlijam Boras (Zviedrijā).
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta
skolas budžeta.
3. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes 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 pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.

10.§
Par finanšu līdzekļu pārskaitīšanu Valgas pagasta pašvaldībai
(D.Aņina, I.Grandava, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome un Valgas pilsētas dome 2019.gada 11.un 12.maijā kopīgi rīkoja 17.Lielo
Labdarības Robežtirgu. Kopējie tirgus ieņēmumi no dalības maksas ir EUR 15765,00. Valkas novada
domei ir jāpārskaita Valgas pagasta pašvaldībai summa, kas sastāda 7296,12 euro.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš,
A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A. Krastiņš, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārskaitīt Valgas pagasta pašvaldības kontā EUR 7296,12, kas iegūti no 17.Lielā Labdarības
Robežtirgus ieņēmumiem par dalības maksu.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

11.§
Par Nolikuma Nr.5 „Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas,
izlietošanas un uzskaites kārtību” apstiprināšanu
(I.Grandava, P.Pētersons, V.A.Krauklis)
Lai nodrošinātu vienotu ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību Valkas
novada pašvaldībā, ar Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumu “Nolikuma „Par finanšu
līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību”
apstiprināšana” tika apstiprināts nolikums Nr. 11 „Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu)
pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību”. Pielietojot nolikumu praktiski, ir radušies priekšlikumi
izmaiņām nolikumā, lai nodrošinātu stingrāku kontroli par ziedojumu vākšanu.
Ņemot vērā šajā periodā pieņemtās izmaiņas normatīvajos aktos, kā arī Valsts kontroles skaidrojumus,
ir priekšlikums apstiprināt jaunu nolikumu par ziedojumu pieņemšanas kārtību.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21 panta
pirmās daļas 19.punkta un 41.panta pirmās daļas 2.punkta, Likuma par budžetu un finanšu vadību 8.panta
pirmās daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš,
A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A. Krastiņš, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.5 “Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas,
izlietošanas un uzskaites kārtību” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra nolikumu Nr.11 „Par finanšu
līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību”.
3. Uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskajai nodaļai lēmuma 1.punktā minēto Nolikumu
elektroniski nosūtīt visām Valkas novada pašvaldības iestādēm un nodaļām.
4. Lēmuma izpildi kontrolē iekšējās kontroles galvenais speciālists.
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
Valkā
2019.gada 25.jūlijā

Nr.5
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2019.gada 25.jūlija lēmumu
(protokols Nr. 10, 11.§.)

Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas,
izlietošanas un uzskaites kārtību
Izdots saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 19.punktu

1. Nolikums „Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošana un
uzskaites kārtību”, turpmāk tekstā - Nolikums, izstrādāts saskaņā ar likumu „Par Pašvaldībām”,
likumu "Par budžetu un finanšu vadību", likumu "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu", likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” un Valkas novada pašvaldības nolikumu.
2. Nolikums nosaka brīvprātīgo finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (turpmāk tekstā ar „ziedojums”
saprotams arī „dāvinājums”) saņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību Valkas novada domē,
turpmāk tekstā Dome, kā arī ziedojuma saņēmēja saistības pret ziedotājiem.
3. Nolikuma mērķis ir:
3.1. noteikt ziedojumu pieņemšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību;
3.2. nodrošināt likumīgu ziedojumu izmantošanu;
3.3. novērst ziedojumu izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu.
4. Šī Nolikuma noteikumus piemēro darījumos, kuros bez atlīdzības Domes vai tās iestāžu īpašumā
tiek nodoti finanšu līdzekļi, manta vai pakalpojumi, nosakot īpašu to izmantošanas mērķi vai bez
tā.
5. Ziedotāji var būt neiesaistītas Latvijas Republikas un ārvalstu fiziskas un juridiskas personas, ja
ziedojums neietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu, kā arī
neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Domei aizliegts vēl divus
gadus pēc ziedojuma pieņemšanas attiecībā uz ziedotāju pieņemt jebkādus lēmumus.
6. Ar ziedotāju, kurš izteicis vēlmi ziedot naudu ar noteiktu mērķi Domei vai tās iestādei, noslēdz
dāvinājuma (ziedojuma) līgumu (pielikumā). Domei ir jāievēro līgumā minētais ziedojuma
izlietošanas mērķis.
7. Ja ar ziedotāju nav noslēgts ziedojuma līgums, bet ziedotājs, veicot naudas līdzekļu iemaksu
Domes ziedojumu kontā, ir norādījis ziedojuma mērķi, Domei jāievēro norādītais mērķis. Ja
ziedojuma mērķis nav norādīts vai ziedojuma mērķis ir nekonkrēts, Valkas novada dome lemj par
ziedojuma izlietojumu.
8. Ziedotājs naudas līdzekļus iemaksā Domes ziedojumu kontā.
9. Par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā, sastāda aktu par mantas novērtēšanu un pieņemšanu
ekspluatācijā saskaņā ar Domē izstrādātajiem normatīviem aktiem. Par mantiskiem ziedojumiem
atbild darbinieks, kurš parakstījis aktu kā materiāli atbildīgā persona.
10. Par ziedojumiem, kas saņemti pakalpojumu veidā, nepieciešams attaisnojuma dokuments, kurā
norādīts minētā pakalpojuma daudzums, kvalitatīvie rādītāji un vērtība naudas izteiksmē.
11. Par nekustamā īpašuma un transportlīdzekļu pieņemšanu ziedojuma veidā lemj Valkas novada
dome.
12. Domei aizliegts izvietot ziedojumu kastes.
13. Pieņemot ziedojumu, tiek nodrošināta grāmatvedības uzskaite atbilstoši domē izstrādātajām
grāmatvedības uzskaites normatīvo aktu prasībām.
14. Domes iestādes pienākums ir:
14.1. Pārraudzīt ziedojumu naudas un mantas mērķtiecīgu izlietošanu atbilstoši Ziedotāja
norādītajiem mērķiem;
14.2. uzņemties atbildību par līdzekļu efektīvu apsaimniekošanu.
15. Par šajā Nolikumā paredzētās ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas kārtību ir atbildīgs Domes
iestādes vai struktūrvienības vadītājs.
16. Ziedojumu līdzekļu neizlietotais atlikums saimnieciskā gada beigās uzkrājas un tiek izlietots
atbilstoši ziedojumu mērķiem.
17. Komisijai trīs locekļu sastāvā – priekšsēdētājs, izpilddirektors un Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītāja, piedaloties iestādes / nodaļas vadītājam, ir tiesības jebkurā laikā pieņemt lēmumu
par atteikšanos pieņemt ziedojumu.

Pielikums
2019.gada 25.jūlija Nolikumam Nr.5

FINANŠU LĪDZEKĻU VAI MANTAS ZIEDOJUMA
(DĀVINĀJUMA) LĪGUMS
____________, 20__.gada "___."__________
Valkas novada dome, reģ. Nr. 90009114839, juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads,
LV-4701, turpmāk tekstā – Ziedojuma saņēmējs, kuras vārdā saskaņā ar
rīkojas
,
un
____________________________________, reģ. Nr. ________________, juridiskā adrese:
___________________________________________, turpmāk tekstā - Ziedotājs, kā vārdā saskaņā ar
______________________________ rīkojas ___________________________________, abi kopā saukti
arī – Līgumslēdzēji, savstarpēji vienojas un noslēdz šo dāvinājuma (ziedojuma) līgumu, turpmāk - tekstā
Līgums, par sekojošo:

1.1.

Ziedotājs

ziedo

(dāvina)

1. Līguma priekšmets
un
Ziedojuma

saņēmējs

pieņem

dāvinājumā

_____________________________________________________________________________
(ziedojuma (dāvinājuma) priekšmeta nosaukums)
_________________ vērtībā, ko Ziedotājs nodod Ziedojuma saņēmējam īpašumā _____________ laikā
no Līguma noslēgšanas dienas.
2. Ziedojuma (dāvinājuma) mērķis
_____________________________________________________________________________.
3. Ziedotāja tiesības un pienākumi
3.1. Ziedotājam ir tiesības prasīt un saņemt no Ziedojuma saņēmēja informāciju par to, kādam mērķis
ziedojums (dāvinājums) ir izlietots, kā arī, ja nepieciešams, pārbaudīt attiecīgās informācijas pareizību.
3.2. Ziedotājam ir tiesības atsaukt ziedojumu (dāvinājumu), ja tas nav izlietots Līgumā norādītajam mērķim
vai ir pieļauti citi Līguma noteikumu pārkāpumi, un atprasīt no Ziedojuma saņēmēja ziedojuma
(dāvinājuma) priekšmetu vai, ja tas nav iespējams, pieprasīt atlīdzināt šī Līguma 1.punktā noteikto
ziedojuma (dāvinājuma) vērtību.
4. Ziedojuma saņēmēja tiesības un pienākumi
4.1. Ziedojuma saņēmējam ir tiesības prasīt ziedojuma (dāvinājuma) nodošanu, ja Ziedotājs nenodod
ziedojumu (dāvinājumu) Līgumā noteiktajā termiņā.
4.2. Ziedojuma saņēmēja pienākums ir izlietot dāvinājumu (ziedojumu) tikai Līguma 2.punktā norādītajiem
mērķiem.
4.3. Ziedojuma saņēmēja pienākums, pēc Ziedotāja lūguma, sniegt visu Ziedotāju interesējošo
informāciju par dāvinājuma (ziedojuma) izmantošanu.
5. Nobeiguma noteikumi
5.1. Līgums var tikt grozīts un papildināts, par ko Puses noslēdz atsevišķu rakstisku vienošanos un ko
apliecina ar pušu rekvizītiem un parakstiem. Visi papildinājumi pie šī Līguma ir neatņemama tā sastāvdaļa.
5.2. Jautājumus, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem
aktiem.
5.3. Visus strīdus, kas Pusēm varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, puses risina pārrunu ceļā, ja
puses nevar vienoties, tad strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši spēka esošajiem
normatīvajiem aktiem.
5.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Ziedojuma saņēmēja un viens
pie Ziedotāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Ziedojuma saņēmējs
Valkas novada dome
Reģ.Nr. 90009114839 ,
Semināra 9, Valka,
Valkas nov., LV-4701
tel./fakss 64722234/ 64707493
Konta Nr. LV62UNLA0050014277068
A/S „SEB banka” UNLALV2X
__________________________

Ziedotājs

___________________________

12.§.
Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai
Valkas pagastā, pilnveidošanu
(I.Siliņš)
Valkas novada dome 2018.gada 28.jūnijā pieņēma lēmumu (protokols Nr.7, 11.§) par lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā.
Valkas novada dome 2019.gada 30.maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr.8, 17.§) par lokālplānojuma
1.redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai. Publiskā apspriešana notika no 2019.gada 5.jūnija līdz 9.jūlijam. Tās laikā tika saņemti
institūciju atzinumi. Lielākā daļa institūciju sniedza pozitīvu atzinumu. Savukārt Dabas aizsardzības
pārvalde norādīja, ka nepieciešams lokālplānojumā iekļaut arī prasības par biotopa, kas atrodas blakus
lokālplānojuma teritorijai, aizsardzību. Līdz ar to nepieciešams veikt papildinājumus lokālplānojuma
redakcijā, iekļaujot prasības biotopa aizsardzībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.2.punktu, jāpieņem lēmums pilnveidot lokālplānojuma
redakciju.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.2.punktu, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A. Krastiņš, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pilnveidot Lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023 redakciju.
2. Lēmumu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa
vietnē.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

13.§
Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu
_______________________________________________
(I.Markova, S.Pilskalne, 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;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa ;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.panta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A. Krastiņš, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13. „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” (pielikumā);

2. Saistošos noteikumus Nr.13. „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 kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 25.jūlijā

Nr.13
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 25.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.10, 13.§)

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 25.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.13

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 25.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.13
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.13. „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:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1.Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – ieņēmumi palielināti par EUR 171983.-, tajā skaitā :
1.1. Pārējie ieņēmumi EUR 22048.-;
1.2. Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas EUR 20766.-;
1.3. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu
transferti EUR 2967.-;
1.4. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts bu8džeta EUR 124202.-;
1.5. Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 2000.-.
2.izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 20579.-, tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par EUR 1109.- vēlēšanu komisijai
uzturēšanas izdevumiem;
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi samazināti par EUR 34098,-, tajā skaitā
2.2.1.Projektam “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā
“ (neattiecināmās izmaksas) palielināti izdevumi par 404.-;
2.2.2.Projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” izdevumi samazināti par
65294.-;
2.2.3.Projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” izdevumi palielināti par
EUR 900.-;
2.2.4.Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” izdevumi
palielināti par EUR 11120.- projekta realizācijai;
2.2.5.Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” izdevumi palielināti par EUR
4145.- projekta realizācijai;
2.2.6.Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (neattiecināmās izmaksas)
realizācijai izdevumi palielināti par EUR 1415.-;
2.2.7.Projekta “Vidzeme iekļauj” realizācijai izdevumi palielināti par EUR 2967.-;
2.2.8.projekta “NVA pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem” realizācijai izdevumiem EUR 10245.-.
2.3.Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 43063.-, tajā skaitā:
2.3.1. Kristīgajai izglītības iestādei “Gaismiņa” par EUR 250.- bērnu ēdināšanas pakalpojumiem;
2.3.2. Valkas PII “Pasaciņa” par EUR 16126.- jaunas grupas atvēršanai;
2.3.3. Vijciema sākumskolai par EUR 26687,- telpu remontam un atlīdzībai;
2.4.Kultūrai izdevumi palielināti par EUR 500.- pārējai citur neklasificētai kultūrai pasākumu
organizēšanai.
2.5.Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par EUR 10005.Valkas novada domes ēku apsaimniekošanai;
3.Finansēšana aizņēmumu samazinājums par EUR 151404.-, tajā skaitā:
3.1.Atgriezts aizņēmums projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” EUR
65294.-;
3.2.Atgriezts aizņēmums projektam “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju
Valkā” EUR 44107.-;
3.3. Atgriezts aizņēmums projektam “Ražošanas teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”
EUR 42003.-.

14.§.
Par saistošo noteikumu Nr.14. „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets””
apstiprināšanu
___________________________________________________________
(I.Markova, V.A.Krauklis, V.Šaicāns, P.Pētersons, G.Bašķis, I.Grandava)
Izskatot saistošo noteikumu Nr.14. „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” 30.panta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A. Krastiņš, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14. „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.14. „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 kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 25.jūlijā

Nr.14
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 25.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.10, 14.§)

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 25.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.14.

15.§.
Par neapbūvēta zemesgabala “Smiltnieki”, Ērģemes pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(L.Engere)
Atbilstoši Valkas novada domes 2019. gada 30.maija sēdes lēmumam “Par neapbūvēta zemesgabala
“Smiltnieki”, Ērģemes pagasts, izsoles atzīšanu par nenotikušu” (protokols Nr.8, 14.§), 2019.gada 17.jūlijā
plkst.10.00 notika nekustamā īpašuma – “Smiltnieki”, kadastra numurs 9452 008 0005, izsole. Izsoles gaita
tika protokolēta, noformējot izsoles protokolu Nr.1.
Atkārtotā rakstiskā izsoles procesā ar augšupejošu soli tiek nodots pašvaldībai piederošais nekustamais
īpašums – Valkas novada Ērģemes pagastā “Smiltnieki”, kadastra numurs 9452 008 0005, kas sastāv no

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0342, platība 1,02 ha, nosacītā cena (sākotnējā cena)
EUR 2060,00 (divi tūkstoši sešdesmit euro, 00 centi).
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr.1, par minēto nekustamo īpašumu augstākā nosolītā maksa ir: EUR
2160,00, kuru nosolīja vienīgais izsoles dalībnieks ***, kurš izsoles laikā mutiski apstiprināja zemes gabala
iegādes mērķi – lauksaimniecības vajadzībām.
Samaksā par pirkumu tika ieskaitīta pircēja samaksātā drošības nauda EUR 206,00 apmērā.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Ņemot vērā izsoles noteikumu 7.1. punktu, un pircēja iesniegtajā pieteikumā norādīto samaksas veidu
“maksāt ar atlikto maksājumu, sadalot summu uz 3 gadiem”, pircējam mēneša laikā no Izsoles dienas ir
jāveic avansa maksājums 10% apmērā no savas nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma
naudu.
Valkas novada domē 2019.gada 19.jūlijā ir saņemts *** maksājums EUR 10,16 apmērā, kas apliecina,
ka ir veikts avansa maksājums, atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.punktam.
Ņemot vērā Izsoles noteikumu 6.1.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Valkas novada dome, ne vēlāk
kā 30 dienu laikā pēc 7.1.punktā noteikto maksājumu saņemšanas, 2019.gada 17.jūlijā notikušās izsoles
rezultātus (Izsoles protokols Nr.1), kā arī to, ka ***, pamatojoties uz Valkas novada domes sagatavoto
rēķinu, ir samaksājis avansa maksājumu par izsoles objektu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula,
S.Pilskalne, A. Krastiņš, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – Valkas novada Ērģemes pagastā “Smiltnieki”, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu: 9452 008 0342, platība 1,02 ha, izsoles rezultātus, nosakot par
izsoles uzvarētāju – ***, kurš izsolē nosolīja augstāko cenu EUR 2160,00 (divi tūkstoši viens simts
sešdesmit euro, 00 centi).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar *** par nekustamo īpašumu: Valkas novada Ērģemes pagastā “Smiltnieki”,
kadastra numurs 9452 008 0005, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 9452 008
0342, platība 1,02ha.
3. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu ar atlikto maksājumu, sadalot pirkuma summu uz 3 (trīs) gadiem, ņemot vērā, ka ***
līdz pirkuma līguma noslēgšanai ir veicis 10% avansa maksājumu par izsoles objektu.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes izpilddirektors.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
6 . Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
16.§
Par finansiālu atbalstu hokejista *** dalībai nometnē
____________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, R.Graņics, I.Grandava, V.Zariņš)
Dome 2019.gada 14.jūnijā ir saņēmusi no *** (turpmāk tekstā – Iesnieguma iesniedzējs), dzīvo ***,
iesniegumu ar lūgumu piešķirt dēlam *** finansiālu atbalstu hokeja vasaras nometnei Ventspilī. Kopējās
vasaras nometnes izmaksas ir EUR 900,00.
2019.gada 27.jūnijā Valkas novada dome atlika lēmuma izskatīšanu uz Valkas novada domes
2019.gada jūlija sēdi.
Valkas novada domes pārstāvji ir vairākkārt izskaidrojuši Iesnieguma iesniedzējam kārtību, kādā
pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu fiziskām personām, kas ietver Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
nomaksu par saņemto finansējumu, un tas savukārt samazina saņemamo atbalsta apmēru.
Iesnieguma iesniedzējs bija apsolījis informēt Valkas novada domi par biedrību, kura pārstāvētu *** un
kurai pašvaldība varētu pārskaitīt finanšu līdzekļus *** dalībai hokeja vasaras nometnē Ventspilī. Tomēr
pašvaldības rīcībā joprojām nav informācijas, kura juridiska persona pārstāvētu *** finansiāla atbalsta
sniegšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A. Krastiņš, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1.
2.
3.
4.

Atlikt lēmuma izskatīšanu uz Valkas novada domes 2019.gada augusta sēdi.
Par lēmumu izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

Sēde slēgta 2019.gada 25.jūlijā, plkst.11:05
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

