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aizsargāti saskaņā ar Personas datu aizsardzības regulu, kas tiek piemērota Latvijā no 2018.gada
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SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2019.gada 27.jūnijā

Nr.9

Sēde sasaukta 2019.gada 27.jūnijā plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2019.gada 27.jūnijā 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, Aivars SJADEME, Vilmārs VESINGI, Aivars GAILIS, Sandra PILSKALNE, Evija SMANE Kristaps SULA
Nepiedalās deputāti:
Unda OZOLIŅA – aizņemta pamatdarbā
Agris KRASTIŅŠ – aizņemts pamatdarbā
Dace BAŠĶE slimības dēļ
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Vilnis Vilguts – Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Aivars Ikšelis - Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Izglītības un kultūras daļas vadītājs
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos
Antra Ķīkule – iekšējās kontroles galvenā speciāliste
Viktors Kaņepe – Finanšu analītiķis
Gunta Smane - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Jana Putniņa – Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu daļas vadītāja
Ainārs Zābers -Izpilddirektors
Guntis Bašķis - Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs
Ivo Meļķis – SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Ivo Leitis – Sabiedrisko attiecību speciālists
Diāna Aņina - Tūrisma un informācijas biroja vadītāja p.i.
Uzaicināti - nav
Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi un lūdz iesniegto darba
kārtību papildināt ar 28. lēmuma projektu “Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā
“Par ūdens komercuzskaites mēraparāta mezglu-skataku izbūves kārtību Valkas pilsētā” (protokols Nr.2,25.§)”;
29. lēmuma projektu “Par neizmantotā papildatvaļinājuma daļas un ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Valkas
novada domes priekšsēdētājam”; 30. lēmuma projektu “Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada
domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada
pamatbudžets”” apstiprināšanu”; 31. 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”; 32. lēmuma projektu Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai”; 33. lēmuma projektu “Par aizņēmuma
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ņemšanu projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” realizācijai”; 34. lēmuma projektu “Par
Valkas novada domes Tūrisma un informācijas biroja vadītāja iecelšanu”; 35. lēmuma projektu “Par
ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā”. 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,
E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav, nobalsoja iekļaut iepriekš minētos domes
lēmumu projektus 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav, Valkas novada
dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2019.gada 27.jūnija novada domes sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Valkas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģijas apstiprināšanu.
2. Valkas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšana.
3. Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 1.§) 49.pielikumā.
4. Par Valkas pagasta Sēļu ciema katlu mājas siltumenerģijas ražošanas izmaksu un cenas apstiprināšanu.
5. Par Ērģemes katlu mājas siltumenerģijas ražošanas izmaksu un maksas par patērēto siltumenerģiju
daudzdzīvokļu mājā “Pūcītes” apstiprināšanu.
6. Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu.
7. Par Valkas novada feldšeru punktu maksas pakalpojuma izcenojumu apstiprināšanu.
8. Par Ērģemes un Vijciema pagasta pārvalžu automašīnu Dacia Lodgy KN4553 un Dacia Lodgy KN4555
izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.
9. Par pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Valkas novada kapsētās.
10. Par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
11. Par siltumtrašu atzaru nomu no SIA “Valkas Namsaimnieks”.
12. Par dzīvokļu īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
13. Par investīciju objekta – ražošanas jaunbūves un tās uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības
"Ķieģeļceplis", Valkā nomas tiesību izsoles nolikuma apstiprināšanu.
14. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Valkā, Rūjienas ielā 36.
15. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu nomātām telpām Rūjienas ielā 3E, Valkā.
16. Par telpu pielāgošanu un nomu Valsts probācijas dienestam.
17. Par saistošo noteikumu Nr.__“Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos
Nr.13 “Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” apstiprināšanu.
18. Par finansiālu atbalstu ***** dalībai starptautiskajā bērnu un jauniešu daiļrades konkursā “Eurojurmala 2019”.
19. Par finansiālu atbalstu ***** dalībai starptautiskajā bērnu un jauniešu daiļrades konkursā “Eurojurmala 2019”.
20. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar *****.
21. Par finansiālu atbalstu hokejista ***** dalībai nometnē
22. Par atsavināšanas procedūras turpināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par zemes vienību Valkas pagastā
“Alieši 10”.
23. Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā „Muižnieki” atsavināšanas uzsākšanu.
24. Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Sterēļi 1” atsavināšanas uzsākšanu.
25. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Valkā, Raiņa ielā 18-39,
nodošanu atsavināšanai un izsoles organizēšanu.
26. Par nekustamā īpašuma “Ozolu skola”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
27. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
28. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā “Par ūdens komercuzskaites
mēraparāta mezglu-skataku izbūves kārtību Valkas pilsētā” (protokols Nr.2,25.§).
29. Par neizmantotā papildatvaļinājuma daļas un ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Valkas novada domes
priekšsēdētājam.
30. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
31. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos
Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.
32. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā” realizācijai.
33. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” realizācijai.
34. Par Valkas novada domes Tūrisma un informācijas biroja vadītāja iecelšanu
35. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā
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1.§
Par Valkas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģijas apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(J.Putniņa)
Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar vides un klimata pārmaiņu eksperti Elīnu
Svikliņu Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2015 apakšprogrammas LIFE
pielāgošanās klimata pārmaiņām projekta LIFE LOCAL ADAPT (Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana
vietējo pašvaldību darbībā / Integration of climate change adaption into the work of local authorities), Nr. LIFE15
CCA/DE/000133 ietvaros ir izstrādājusi Valkas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģiju. Stratēģija ietver
esošās situācijas raksturojumu, identificē klimata pārmaiņu riskus, nosaka prioritāros klimata pārmaiņu riskus,
paredz klimata pārmaiņu adaptācijas pasākumus kā arī apraksta adaptācijas pasākumu ieviešanas uzraudzības
pasākumus. Prioritizētie ar klimata pārmaiņām saistītie riski Valkas novadā: (1) hronisko slimību (SAS, diabēts,
u.c.) saasinājumi un nāves gadījumu pieaugums, (2) paaugstinās saslimšanas un/vai endēmiskas kļūst infekciju
slimības, ko izplata pārnēsātāji, (3) vētru bojājumu pieaugums jumtu segumam, (4) sadales tīklu bojājumi vēja
brāzmu ietekmē un (5) lietus gāžu plūdu radīto ceļu bojājumi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes protokols
Nr.7, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 5.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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģiju (pielikumā).
2. Valkas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģiju publiskot Valkas novada pašvaldības mājas lapā
www.valka.lv.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2.§
Valkas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšana
_________________________________________________________________
(I.Leitis)
Pamatojoties uz Valkas novada domes Priekšsēdētāja sekretariāta izstrādāto Valkas novada pašvaldības
2018.gada publisko pārskatu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.7,
2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 72.panta un
2010.gada 5.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apstiprināt Valkas novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu (pielikumā).
Publicēt Valkas novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu internetā - mājaslapā www.valka.lv.
Nosūtīt 2018.gada publisko pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētāja sekretariāta sekretārs.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmuma
“Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(sēdes protokols Nr.2, 1.§) 49.pielikumā
_________________________________________________________________
(I.Grandava)

Izskatot Valkas pagasta pārvaldes vadītājas Ligitas Sīmanes 2019.gada 7.jūnijā iesniegto iesniegumu par
Valkas pagasta pārvaldes saimnieciskās darbības organizēšanu, tika veiktas izmaiņas Valkas pagasta pārvaldes
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komunālās saimniecības amata vietu un darba samaksas sarakstā, izslēdzot no saraksta amata vietu
“Remontstrādnieks” ar amata algu EUR 500.00 un izveidojot amata vietu “Komunālās saimniecības vadītāja
vietnieks “ ar amata algu EUR 600.00 mēnesī.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes protokols
Nr.7, 3.§), Saimniecisko lietu komitejas 2019.gada 10.jūnija lēmumu (protokols Nr.5, 3.§) un vadoties no 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,
E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par Valkas novada domes administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§) šādu grozījumu: apstiprināt 49.pielikumu jaunā
redakcijā (pielikumā).
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai iekļaut budžetā papildus finansējumu darba algas palielināšanai.
3. Personāla nodaļai sagatavot grozījumus darba līgumā un amatu aprakstā atbilstoši amatu sarakstam.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pagasta pārvaldes vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 3.§)

49.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 14.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2.,1.§)

Valkas pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības 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)

0.5

650.00

1.

Komunālās saimniecības vadītājs

2.

Komunālās saimniecības vadītāja vietnieks

1

600.00

3.

Traktora vadītājs

1

3.557 EUR/h

4.

Sezonas strādnieks (6 mēneši)

3

Minimālā stundas likme

4.§
Par Valkas pagasta Sēļu ciema katlu mājas siltumenerģijas ražošanas
izmaksu un cenas apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Valkas pagasta Sēļu ciema katlu mājā pirms 2018/2019.gada apkures sezonas tika uzstādīti jauni
automatizētie kokskaidu granulu apkures katli un veikts telpu remonts. Apkures sezona ir noslēgusies, ir
aprēķinātas faktiskās un plānotās siltumenerģijas ražošanas izmaksas. Iepriekšējais siltumenerģijas ražošanas
izmaksas ir apstiprinātas 2013.gada 27.decembrī. Lai varētu norēķināties par katlu mājai pieslēgtajiem lietotājiem
piegādāto siltumenerģiju, nepieciešams noteikt Valkas pagasta Sēļu ciema katlu mājā saražotās siltumenerģijas
izmaksas un apstiprināt maksu par siltumenerģiju apkurei.
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Izvērtējot sagatavoto lēmuma projektu un tam pievienotos dokumentus, uzklausot speciālistu viedokli, dome
uzskata, ka sagatavotais lēmuma projekts ir atbalstāms.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes protokols
Nr.7, 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta un 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt siltumenerģijas cenu Valkas pagasta Sēļu ciema katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem 62.18
EUR/MWh bez PVN saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Valkas pagasta pārvaldes vadītājam brīdināt dzīvokļu īrniekus un īpašniekus par siltumenerģijas cenas
izmaiņu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
4. Noteikt, ka maksa par piegādāto siltumenerģiju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai tiek aprēķināta sākot
ar 2019.gada apkures perioda sākumu.
5. Noteikt, ka ar 2019.gada apkures perioda sākumu spēku zaudē 2013.gada 27.decembra sēdes lēmuma “Par
centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenu Valkas pagasta Sēļu ciemā” (protokols Nr.22, 1.§) 2. un
3.punkts.
6. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pagasta pārvaldes vadītājs.
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 4.§)
Saražotās siltumenerģijas cenas aprēķins Valkas pagasta Sēļu katlu mājā
Siltumenerģijas daudzums un kurināmā patēriņš

%

Apzīmējums,
aprēķina izteiksme
QJuzst
QJpiepr
Qpiepr
Qzud
Qiep
Qneto = Qpiepr +
Qzud
Qk.m.=Qneto - Qiep
Qpašp
Qbruto =
Qk.m.+Qpašp
Qzud%=Qzud/Qneto
x 100

stundas/gadā

H = Qbruto/QJuzst

%
MWh

LK
KP= Qbruto/LK

MWh/nat.vien.

ZSS

nat.vien.

KPnv = KP/ZSS

EUR/nat.vien.
EUR/MWh

CKnv
CK=CKnv/ZSS

Nr.
p.k.
29,1
29,2
29,3
29,4
29,5

Uzstādītā siltuma jauda
Kopējā pieprasītā siltuma jauda
Lietotājiem nodotā siltumenerģija
Pārvades un sadales zudumi
Iepirktā siltumenerģija

MW
MW
MWh
MWh
MWh

29,6
29,7
29,8

Siltumtīklos nodotā siltumenerģija
No katlu mājas nodotā siltumenerģija
Katlu mājas siltuma pašpatēriņš

MWh
MWh
MWh

29,9

Saražotā siltumenerģija
Īpatnējie pārvades un sadales
zudumi
Uzstādītās jaudas izmantošanas
stundu skaits
Siltumenerģijas ražošanas
lietderības koeficients
Kurināmā patēriņš enerģijas vienībās
Izmantotā kurināmā zemākais
sadegšanas siltums
Kurināmā patēriņš naturālās
vienībās (tūkst.nm 3, t, utt.)
Kurināmā cena naturālās vienībās
bez nodokļiem
Kurināmā cena enerģijas vienībās

MWh

29.10
29,11
29,12
29,13
29,14
29,15
29,16
29,17

Mērvienība

2018/2019

420,000

420,000
420,000

420,000
0,000
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Siltumenerģijas ražošanas izmaksas
Nr.
p.k.

31,7
31,8

Mainīgās izmaksas
Kurināmā izmaksas
Dabas resursu nodoklis
Emisijas kvotu izmaksas
Elektroenerģijas izmaksas
Ūdens un ķimikāliju izmaksas
Iepirktās siltumenerģijas izmaksas,
ja siltumenerģija tiek iepirkta pēc
viendaļīga tarifa
Iepirktās siltumenerģijas enerģijas
komponente, ja siltumenerģija tiek
iepirkta pēc divdaļīga tarifa
Pārējās mainīgās izmaksas

31,9

Mainīgās izmaksas kopā

31,1
31,2
31,3
31,4
31,5

31,6

31,13
31,14
31,15
31,16

Pastāvīgās izmaksas
Iepirktās siltumenerģijas jaudas
komponente, ja siltumenerģija tiek
iepirkta pēc divdaļīga tarifa
Darba samaksa ar sociālās
apdrošināšanas iemaksām
Iekārtu remontu un uzturēšanas
izmaksas
Pamatlīdzekļu nolietojums vai
kredīta pamatsummas maksājums
atbilstoši 24.punktam
Apdrošināšana
Procentu maksājumi
Pārējās izmaksas

31,17
31,18
31,19

Ražošanas pastāvīgās izmaksas
kopā
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis

31.10
31,11
31,12

31.20
31,21
31,22

Pastāvīgās izmaksas kopā
Neto peļņa
Ražošanas izmaksas kopā
Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa
gadījumā

Mērvienība

Apzīmējums,
aprēķina izteiksme

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

IK = (KP x CK)
NDR
IKV = ckv x Ustrp
IEL1
IŪ

EUR

IIEP

EUR
EUR

EUR

IIEPm
PM1
IM1=IK+NDR+IKV+I
EL1+IŪ+IIEP+
IIEPm +PM1

EUR

IIEPp

EUR

Idarbs1

EUR

Irem1

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

NOL1
Iapdr1
Kproc1
Ipp1
IRp=IIEPp+Idarbs1+
Irem1+NOL1+Iapdr1
+Kproc1+Ipp1
UIN1
NĪN1
IP1 = IRp
+UIN1+NĪN1
NP1
IR=IM1 + IP1 + NP1

EUR/MWh

T1 =IR / Qneto

EUR
EUR
EUR

2018/2019

14924,00
21,89
1299,37
50,00

16295,26

1302,95

8369,26

150,00

9822,21

9822,21
26117,47
62,18

5.§
Par Ērģemes katlu mājas siltumenerģijas ražošanas izmaksu un maksas
par patērēto siltumenerģiju daudzdzīvokļu mājā “Pūcītes” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Ērģemes ciema katlu mājā pirms 2018/2019.gada apkures sezonas tika veikts kapitālais remonts, kā rezultātā
tika uzstādīti jauni automatizētie kokskaidu granulu apkures katli. Apkures sezona ir noslēgusies, ir aprēķinātas
faktiskās un plānotās siltumenerģijas ražošanas izmaksas. Pamatojoties uz to, ir nepieciešams koriģēt
siltumenerģijas cenu.
Ērģemes katlu mājai ir pieslēgti vairāki lietotāji, tai skaitā, arī daudzdzīvokļu māja “Pūcītes”. Lai varētu
norēķināties par šīs mājas iedzīvotājiem piegādāto siltumenerģiju un karsto ūdeni, kas tiek padots apkures
sezonā, nepieciešams noteikt Ērģemes katlu mājā saražotās siltumenerģijas izmaksas un apstiprināt maksu par
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daudzdzīvokļu mājai “Pūcītes” piegādāto siltumenerģiju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Iepriekšējā
maksa par patērēto siltumenerģiju tika apstiprināta 2018.gada 29.martā.
Izvērtējot sagatavoto lēmuma projektu un tam pievienotos dokumentus, uzklausot speciālistu viedokli, dome
uzskata, ka sagatavotais lēmuma projekts ir atbalstāms.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes protokols
Nr.7, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta un 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt siltumenerģijas cenu Ērģemes katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem 60.58 EUR/MWh bez PVN
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt maksu par karstā ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju daudzdzīvokļu mājā “Pūcītes” par 1
m3 – EUR 3.52 bez PVN saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt maksu par karstā ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju daudzdzīvokļu mājā “Pūcītes”, ja
dzīvoklī nav uzstādīts karstā ūdens skaitītājs, 1 cilvēkam mēnesī – EUR 9.13 bez PVN saskaņā ar 2.
pielikumu.
4. Uzdot Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājam brīdināt dzīvokļu īrniekus un īpašniekus par siltumenerģijas
cenas izmaiņu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
6. Noteikt, ka maksa par piegādāto siltumenerģiju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai tiek aprēķināta sākot
ar 2019.gada 1.oktobri.
7. Noteikt, ka 2019.gada 1.oktobrī spēku zaudē 2018.gada 29.marta sēdes lēmums “Par Ērģemes katlu mājas
siltumenerģijas ražošanas izmaksu un maksas par patērēto siltumenerģiju daudzdzīvokļu mājā “Pūcītes”
apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 7.§).
8. Par lēmuma izpildi atbild Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs.
9. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 5.§)
Saražotās siltumenerģijas cenas aprēķins Ērģemes katlu mājā
Siltumenerģijas daudzums un kurināmā patēriņš
Nr.
p.k.
29,1
29,2
29,3
29,4
29,5

Uzstādītā siltuma jauda
Kopējā pieprasītā siltuma jauda
Lietotājiem nodotā siltumenerģija
Pārvades un sadales zudumi
Iepirktā siltumenerģija

MW
MW
MWh
MWh
MWh

29,6
29,7
29,8

Siltumtīklos nodotā siltumenerģija
No katlu mājas nodotā siltumenerģija
Katlu mājas siltuma pašpatēriņš

MWh
MWh
MWh

29,9

Saražotā siltumenerģija

MWh

Īpatnējie pārvades un sadales zudumi
Uzstādītās jaudas izmantošanas
stundu skaits
Siltumenerģijas ražošanas lietderības
koeficients
Kurināmā patēriņš enerģijas vienībās
Izmantotā kurināmā zemākais
sadegšanas siltums

%

Apzīmējums,
aprēķina izteiksme
QJuzst
QJpiepr
Qpiepr
Qzud
Qiep
Qneto = Qpiepr +
Qzud
Qk.m.=Qneto - Qiep
Qpašp
Qbruto =
Qk.m.+Qpašp
Qzud%=Qzud/Qneto
x 100

stundas/gadā

H = Qbruto/QJuzst

%
MWh

LK
KP= Qbruto/LK

MWh/nat.vien.

ZSS

29.1O
29,11
29,12
29,13
29,14

Mērvienība

2018/2019

867,900

867,900
867,900

867,900
0,000
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29,15
29,16
29,17

Kurināmā patēriņš naturālās vienībās
(tūkst.nm3, t, utt.)
Kurināmā cena naturālās vienībās bez
nodokļiem
Kurināmā cena enerģijas vienībās

nat.vien.

KPnv = KP/ZSS

EUR/nat.vien.
EUR/MWh

CKnv
CK=CKnv/ZSS

Siltumenerģijas ražošanas izmaksas
Nr.
p.k.

31,7
31,8

Mainīgās izmaksas
Kurināmā izmaksas
Dabas resursu nodoklis
Emisijas kvotu izmaksas
Elektroenerģijas izmaksas
Ūdens un ķimikāliju izmaksas
Iepirktās siltumenerģijas izmaksas, ja
siltumenerģija tiek iepirkta pēc
viendaļīga tarifa
Iepirktās siltumenerģijas enerģijas
komponente, ja siltumenerģija tiek
iepirkta pēc divdaļīga tarifa
Pārējās mainīgās izmaksas

31,9

Mainīgās izmaksas kopā

31,1
31,2
31,3
31,4
31,5

31,6

Mērvienība

Apzīmējums,
aprēķina izteiksme

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

IK = (KP x CK)
NDR
IKV = ckv x Ustrp
IEL1
IŪ

EUR

IIEP

EUR
EUR

EUR

IIEPm
PM1
IM1=IK+NDR+IKV+I
EL1+IŪ+IIEP+
IIEPm +PM1

EUR

IIEPp

EUR

Idarbs1

EUR

Irem1

EUR
EUR
EUR
EUR

31,13
31,14
31,15
31,16

Pastāvīgās izmaksas
Iepirktās siltumenerģijas jaudas
komponente, ja siltumenerģija tiek
iepirkta pēc divdaļīga tarifa
Darba samaksa ar sociālās
apdrošināšanas iemaksām
Iekārtu remontu un uzturēšanas
izmaksas
Pamatlīdzekļu nolietojums vai kredīta
pamatsummas maksājums atbilstoši
24.punktam
Apdrošināšana
Procentu maksājumi
Pārējās izmaksas

31,17
31,18
31,19

Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopā
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis

EUR
EUR
EUR

31.20
31,21

Pastāvīgās izmaksas kopā
Neto peļņa
Ražošanas izmaksas kopā
Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa
gadījumā

EUR
EUR
EUR

NOL1
Iapdr1
Kproc1
Ipp1
IRp=IIEPp+Idarbs1+
Irem1+NOL1+Iapdr1
+Kproc1+Ipp1
UIN1
NĪN1
IP1 = IRp
+UIN1+NĪN1
NP1
IR=IM1 + IP1 + NP1

EUR/MWh

T1 =IR / Qneto

31.10
31,11
31,12

31,22

2018/2019

36400,00
53,38
2801,44
50,00

39304,82

874,75

11899,29

500,00

13274,04

13274,04
52578,86
60,58
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2.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 5.§)
Karstā ūdens cenas aprēķins Ērģemes pagasta daudzdzīvokļu mājas "Pūcītes" iedzīvotājiem
1. Siltumenerģijas tarifs
2. Apkures periodā 1m3 aukstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamais
siltumenerģijas daudzums
3. Karstā ūdens uzsildīšanai patērētās siltumenerģijas izmaksas
4. Karstā ūdens patēriņa norma uz 1 cilvēku diennaktī, ja nav uzstādīts
mēraparāts
5. Karstā ūdens patēriņš uz 1 cilvēku mēnesī (pēc normas)
6. Maksa par karsto ūdeni 1 cilvēkam, ja nav uzstādīts karstā ūdens
uzskaites mēraparāts

60,58
0,05815
3,52

EUR/MWh
MWh
EUR/m3

85
2,593

l
m3

9,13

EUR/cilv.

6.§
Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Kaņepe, V.A.Krauklis, A.Simulis, I.Grandava)
Valkas novada dome iepriekšējā apkures periodā iedzīvotāju, institūciju un organizāciju vajadzībām saražoja
2723.300 MWh un iepirka 22823.092 MWh siltumenerģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.
Faktiskās siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības izmaksas 2018/2019 gada apkures periodā
bija 58.67 EUR/MWh. Apkures periodā vidējā āra gaisa temperatūra bija +1.016 t 0C.
2017.gada pavasarī tika izbūvēta siltumtrase, kas saista Domes bulvāra katlu mājas rajonu, Valkas pilsētas
specializēto pirmsskolas izglītības iestādi “Pumpuriņš”, Puškina ielā 10 un Depo ēku Raiņa ielā 25A (jauns
pieslēgums) ar SIA Enefit Power & Heat Valka koģenerācijas staciju, līdz ar to savu darbību pārtrauc Domes
bulvāra 3 katlu māja un Puškina 10 apkures sistēma (nav nepieciešams kurināmais un darbaspēks); pēc līguma
Nr.VND/4-22/17/50 “Par grozījumiem 2012.gada 30.novembra līgumā Nr.VND/2012/560 “Par siltumenerģijas
piegādi”” ar SIA Enefit Power & Heat Valka tarifs par piegādāto siltumenerģiju šim rajonam būs 49 EUR/MWh,
bet pārējiem rajoniem 40 EUR/MWh (tāpat kā līdz šim).
2017.gada oktobrī tika modernizēta Varoņu ielas 39 katlu māja (uzstādīti jaunie, automatizētie apkures katli
un veikts kapitālais remonts), jo esošie katli bija avārijas stāvoklī, līdz ar to palielinājās, tarifa aprēķinā iekļaujamo,
pamatlīdzekļu nolietojuma vērtība. Savukārt samazinājās kurināmā patēriņš un darba laika ieguldījums.
Ar 2018/2019.gada apkures sezonu ievērojami pieauga kurināmā cena.
Izmaiņu rezultāta siltumenerģijas tarifa aprēķinā iekļaujamo izmaksu apjoms pieauga par 3.16% salīdzinot ar
iepriekš apstiprinātā tarifa izmaksām. Savukārt izlietotās siltumenerģijas apjomi samazinājās par 4.2%, kā
rezultātā siltumenerģijas faktiskais tarifs bija par 4.62 EUR/MWh lielāks nekā pašlaik spēkā esošais.
Prognozētās izmaksas 2019/2020.gada apkures periodam ir 58.19 EUR/MWh.
Izvērtējot sagatavoto lēmuma projektu un tam pievienotos dokumentus, uzklausot speciālistu viedokli, dome
uzskata, ka sagatavotais lēmuma projekts ir atbalstāms.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes protokols
Nr.7, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta un 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018./2019.gada apkures periodā faktisko ražošanas vienas megavatstundas cenu 43.83
EUR/MWh bez PVN, pārvadei – 14.68 EUR/MWh bez PVN, tirdzniecībai – 0.16 EUR/MWh bez PVN. Vienas
MWh siltumenerģijas faktiskā gala cena – 58.67 EUR/MWh bez PVN.
2. Apstiprināt 2019./2020.gada apkures periodā vienas saražotās MWh cenu dzīvokļu īpašniekiem un
īrniekiem dzīvojamās ēkās ar centralizēti piegādāto siltumenerģiju ražošanai – 43.55 EUR/MWh bez PVN,
pārvadei – 14.48 EUR/MWh bez PVN, tirdzniecībai – 0.16 EUR/MWh bez PVN. Vienas MWh siltumenerģijas
plānotā gala cena – 58.19 EUR/MWh bez PVN.
3. Apstiprināt siltumenerģijas patēriņu viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai apkures sezonā – 0.1371
MWh/m3, vasaras periodā – 0.1371 MWh/m3.
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4. Apstiprināt maksu par viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju apkures periodā –
7.98 EUR/m3 bez PVN, vasaras periodā – 7.98 EUR/m3 bez PVN.
5. Apstiprināt maksu dzīvojamās mājas Rīgas 16 dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par karstā ūdens
sagatavošanai mājas siltummainī un piegādei pēc siltumenerģijas uzskaites mēraparāta rādījumiem,
saskaņā ar Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.4 “Valkas novada, Valkas pilsētā
Rīgas ielā 16 dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi”.
6. Noteikt, ka maksa par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju vienai dzīvoklī dzīvojošai
personai, ja dzīvokļos nav uzstādīti karstā ūdens patēriņa skaitītāji, bet mājas ievadā ir uzstādīts karstā
ūdens patēriņa skaitītājs, un karsto ūdeni padod visu diennakti, norēķinu periodā aprēķināma kā starpība,
ņemot vērā kopējā karstā ūdens patēriņa rādījumu un patērēto karstā ūdens rādījumu dzīvokļos ar
skaitītājiem. Maksimālais karstā ūdens patēriņš mēnesī, par ko tiek aprēķināta maksa vienai dzīvoklī
dzīvojošai personai dzīvokļos bez karstā ūdens skaitītājiem - 4 m3.
7. Ja apkures sezonā mēnesī aprēķinu gaitā kopējais ūdens uzsildīšanai patērētais siltumenerģijas daudzums
pārsniedz atsevišķu patērētāju grupu ūdens uzsildīšanai aprēķināto siltumenerģiju, pārsniegums tiek
iekļauts siltumenerģijas patēriņā apkurei.
8. Noteikt sekojošu karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai dzīvojamo māju telpu iekšējos tīklos
vasaras periodā (ūdens sildītājā, dvieļu žāvētājos un no ūdens atdzišanas stāvvados un sadales sistēmā)
dzīvojamās mājās, kurās māju ievados uzstādīti siltumenerģijas un karstā ūdens skaitītāji: maksājumu
starpību par dzīvojamās ēkas patērēto siltumu, kas rodas starp ēkas siltummezgla skaitītāja rādījumu un
pēc dzīvokļu karstā ūdens skaitītāju rādījumiem (vai dzīvoklim pēc normatīviem aprēķinātā karstā ūdens
patēriņu, ja karstā ūdens skaitītājs nav uzstādīts) summas sadalīt proporcionāli dzīvokļu skaitam dzīvojamā
mājā, bet ne vairāk kā EUR 5.99 no dzīvokļa mēnesī un uzrādīt dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem
nosūtāmajos rēķinos ar atsevišķu ierakstu.
9. Apstiprināt atlaidi 30% apmērā no maksas par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju
iedzīvotājiem dzīvojamās mājās, kurās nav recirkulācijas līnijas: Raiņa 12a; Rīgas 5; Rīgas 6a; Tirgus 14,
Varoņu 36; Varoņu 38. Siltumenerģijas starpība tiek iekļauta siltumenerģijas patēriņā apkurei.
10. Apstiprināt 2019./2020.gada apkures periodā siltumenerģijas pārdošanas cenu juridiskām personām –
58.19 EUR/MWh bez PVN.
11. Apstiprināt juridiskām personām un Valkas novada domes institūcijām apkures sezonā maksu par viena m3
ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju – 7.98 EUR/m3 bez PVN un 7.98 EUR/m3 bez PVN
vasaras periodā.
12. Apstiprināt dzīvojamās mājas Valkā, Rīgas ielā 5 nedzīvojamo telpu nomniekiem un īpašniekiem
paaugstinošo koeficientu par patērēto siltumenerģiju apkurei – 1,3.
13. Noteikt dzīvoklī kārtējā mēnesī ūdens patēriņu kā vidējo ūdens patēriņu pēdējos trijos mēnešos, ja dzīvokļa
īpašnieks vai īrnieks līdz kārtējā mēneša 27.datumam neiesniedz informāciju par ūdens skaitītāju
rādījumiem.
14. Uzdot SIA ’’Valkas Namsaimnieks’’ valdes loceklim brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus un
Siltumapgādes nodaļas vadītājam - telpu nomniekus un īpašniekus, kuri saņem no pašvaldības minētos
pakalpojumus, par apkures un karstā ūdens sagatavošanas cenām.
15. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
16. Lēmuma 10.un 11.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.
17. Lēmuma 2.- 4.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.oktobrī.
18. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

7.§
Par Valkas novada feldšeru punktu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Valkas novada feldšeru punktu Ērģemes un Vijciema pagasta pārvaldēs sniegto maksas pakalpojumu
izmaksu nosegšanai ir nepieciešams noteikt šo pakalpojumu izcenojumus.
Iepriekš izcenojumi tika noteikti 2010.gada 29.aprīlī.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes protokols
Nr.7, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt maksu par Valkas novada feldšeru punktu sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar cenrādi
(pielikumā).
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa
lēmums “Par Valkas novada Ērģemes un Vijciema feldšeru punktu maksas pakalpojumu izcenojumus”
(protokols Nr.5, 18.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada feldšeru punktu vadītāji.
5. Lēmuma izpildi kontrolē attiecīgo pagastu pārvalžu vadītāji.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 7.§)
Valkas novada feldšeru punktu maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

1.

Mājas vizīte

1 reize

5.00

2.

Injekcija muskulī

1 reize

0.50

3.

Injekcija vēnā

1 reize

1.00

4.

Intravenozās sistēmas uzlikšana

1 reize

1.50

5.

Cukura līmeņa noteikšana

1 reize

0.80

6.

Holesterīna līmeņa noteikšana

1 reize

1.50

8.§
Par Ērģemes un Vijciema pagasta pārvalžu automašīnu Dacia Lodgy KN4553
un Dacia Lodgy KN4555 izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Lai nepieciešamības gadījumā sniegtu maksas transporta pakalpojumus ar Valkas novada Ērģemes un
Vijciema pagasta pārvalžu rīcībā esošajām vieglajām pasažieru automašīnām Dacia Lodgy KN4553 un Dacia
Lodgy KN4555, un nosegtu ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, nepieciešams noteikt šo
automašīnu izmantošanas pakalpojuma izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 14.jūnija lēmumu (protokols Nr.7,
10.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par sniegtajiem transporta pakalpojumiem 0.08 EUR/km + 6.46 EUR/h bez PVN.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Ērģemes pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītājs un Vijciema pagasta
pārvaldes komunālās saimniecības vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldes vadītājs un Vijciema un Zvārtavas pagastu
pārvaldes vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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9.§
Par pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Valkas novada kapsētās
(A.Golubovs)
2019.gada 5.martā Latvijas Republikas Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā Nr.2018-08-03 (turpmāk
tekstā - Spriedums) (stājies spēkā 06.03.2019.), kas nosaka, ka pašvaldības par kapavietas piešķiršanu nav
tiesīgas iekasēt no iedzīvotājiem pakalpojuma maksu vai nomas maksu. Sprieduma secinājumu daļas
14.2.punktā ir secināts, ka kapavietas piešķiršana nav pakalpojums, par kuru pašvaldības dome būtu tiesīga
noteikt samaksu.
Valkas novada dome 2019.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu “Par Valkas novada kapsētu maksas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 6.§.), kurā tika apstiprināts Valkas novada kapu
maksas pakalpojumu cenrādis.
Pēc domes sēdes 2019.gada 30.maijā Valkas novada domē tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (turpmāk tekstā - Ministrija) 2019.gada 29.maija vēstuli Nr.1-18/5200 “Par Tieslietu
ministrijas skaidrojumu saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu kapsētu apsaimniekošanas jomā”, kurā, starp
citiem argumentiem, tika norādīts, ka maksas ņemšana par kapavietas rezervāciju, neatkarīgi no rezervējamo
vietu skaita, ir uzskatāma par prettiesisku.
Ņemot vērā Ministrijas vēstulē izteikto atziņu, secināms, ka Valkas novada domes 2019.gada 25.aprīļa
lēmums “Par Valkas novada kapsētu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 6.§.) ir
jāatceļ un ir jāapstiprina jauns Valkas novada kapsētu maksas pakalpojumu cenrādis.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 13.maija lēmumu (protokols Nr.7,
11.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pakalpojumu izcenojumus Valkas novada kapsētās saskaņā ar cenrādi (pielikumā).
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2019.gada 25.aprīļa
lēmums “Par pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Valkas novada kapsētās” (protokols Nr.6, 6.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs un Valkas, Ērģemes un
Kārķu, Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītāji.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 9.§)
Valkas novada kapsētu maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.

Pakalpojuma veids
Kapličas iznomāšana:
Cimzes, Aumeisteru, Meža kapos
Ērģemes, Stoķu kapos
Kapličas iznomāšana bēru ceremonijas
laikā:
Cimzes, Aumeisteru, Meža kapos
Ērģemes, Stoķu kapos
Sēru zvana izmantošana bēru
ceremonijā (Meža, Aumeisteru kapos)
Dēļu iznomāšana kapu malu
nostiprināšanai
Par atkritumu izvešanu

Mērvienība

Cena bez
PVN, EUR

PVN,
EUR

Cena ar
PVN, EUR

diennakts
diennakts

4,13
4,13

0,87
0,87

5,00
5,00

1 reize
1 reize

16,53
12,40

3,47
2,60

20,00
15,00

1 reize

3,305

0,694

4,00

1 reize

4,13

0,87

5,00

1 reize

3,72

0,78

4,50
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10.§
Par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
(A.Zābers, S.Pilskalne, V.A.Krauklis)
Valkas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “ZAAO” 2019.gada 25.aprīļa vēstuli Nr.1.25/101 “Par maksas par
nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu” (turpmāk - Vēstule) un tai pievienoto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina projektu, kā arī informāciju par maksas par atkritumu
apsaimniekošanu apmēru dažādās Latvijas pašvaldībās.
Vēstulē norādīts, ka šobrīd gan Latvijā, gan arī apkārtējās valstīs ir vērojama tendence ievērojami pieaugt
maksai par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. SIA “ZAAO” pēdējo gadu laikā ir veikusi būtiskas
investīcijas atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūrā, ievērojami paplašinot šī pakalpojuma pieejamību atkritumu
radītājiem un plāno šo darbības virzienu pilnveidot arī nākotnē, nodrošinot atkritumu dalītās vākšanas
infrastruktūras pieejamību aizvien tuvāk atkritumu radītāju dzīvesvietai.
2018.gada 6.septembrī starp Valkas novada pašvaldību un SIA „ZAAO“ tika noslēgts līgums, kas paredz SIA
“ZAAO” pienākumu sniegt atkritumu apsaimniekošanas (tai skaitā sadzīves atkritumu savākšana (tai skaitā
atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana un pārvadāšana)
pakalpojumus Valkas novada (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā (turpmāk – Līgums).
Līguma 3.3.punkts nosaka gadījumus, kad SIA “ZAAO” ir tiesīga vērsties Pašvaldībā ar ierosinājumu pārskatīt
maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmēru, konkrētajā gadījumā, pamatojoties uz turpmāk
norādītajiem apsvērumiem, SIA “ZAAO” ieskatā ir iestājušies Līguma 3.3.punktā norādītie priekšnoteikumi
maksas pārskatīšanai un SIA “ZAAO” lūdz palielināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, palielinot
pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo
atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu.
Norādīts, ka maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu palielināšana turpmāk ļaus nodrošināt
saprātīgu balansu starp pakalpojuma kvalitāti Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā kopumā un
maksas apmēru par šāda rakstura pakalpojumu. Laikā, kopš iepriekš tika noteikta atkritumu apsaimniekošanas
maksu veidojošā komponente, proti, 2017.gada 28.decembrī, ir būtiski pieaugušas ar pakalpojumu sniegšanu
saistītās izmaksas, piemēram, vidējās darba algas pieaugums, degvielas izmaksas pieaugums par 18
procentiem, autotransporta servisa pakalpojumu izmaksu pieaugums par 8 procentiem un citas ar pakalpojuma
sniegšanu saistītās izmaksas. SIA “ZAAO” ieskatā tieši tāpēc ir pamatota nepieciešamība palielināt pakalpojuma
maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos
aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu
apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu.
Maksas palielināšanas nepieciešamība arīdzan cieši saistīta ar SIA “ZAAO” finanšu rādītāju saglabāšanu tādā
līmenī, lai arī turpmāk nodrošinātu SIA “ZAAO” kredītspēju ar mērķi savlaicīgi atjaunot pamatlīdzekļus un
nodrošinātu uzņēmuma attīstības perspektīvas.
Ievērojot minēto, SIA “ZAAO” iesniegusi maksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķina
projektu, palielinot pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un
šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, ievērojot šīs izmaksu komponentes īpatsvaru līdzšinējā maksas
apmērā.
Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk, ievērojot norādīto, būs 17,65 EUR, ko
veidos:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos
aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo
atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu
radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 10,82 EUR apmērā par 1 m3, ko apstiprina
Pašvaldība;
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā "Daibe"– 6,83 EUR apmērā par 1 m 3, kas aprēķināts, tarifa apmēru attiecinot uz vienu
kubikmetru, piemērojot koeficientu 0.13.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2019.gada 10.jūnija lēmumu
(protokols Nr.5, 1.§) un Finanšu komitejas 2019.gada 14.jūnija lēmumu (protokols Nr.7, 12.§) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta un 21.panta 1.daļas 14.punkta e)
apakšpunkta, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta, 2014.gada 27.marta Valkas novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, SIA „ZAAO” 2019.gada 25.aprīļa
vēstulē Nr.1.25/101 norādītajiem apstākļiem un maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
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aprēķinu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, E.Smane, S.Pilskalne), PRET - 2 deputāti (A.Sjademe, K.Sula),
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “ZAAO” iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un noteikt
maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā EUR 17,65
(septiņpadsmit euro, 65 centi) par 1 m3 atkritumu (bez PVN) sākot ar 2019.gada 1.augustu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas noteikšanu” (protokols Nr.16, 4.§).
3. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot attiecīgus grozījumus 2018.gada 6.septembra
līgumā Nr.7.34.5/18/648 (5.1/5) ar SIA ZAAO ”Par sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto jaukto
būvniecības atkritumu apsaimniekošanu”.
4. Par lēmuma 3.punkta izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

11.§
Par siltumtrašu atzaru nomu no SIA „Valkas Namsaimnieks”
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
SIA “Valkas Namsaimnieks” īpašumā ir siltumtrašu atzari, pa kuriem notiek siltumenerģijas piegāde objektiem,
kuru īpašnieks ir Valkas novada dome, un par kuru novadītā siltuma gala patērētājs ir Valkas novada dome.
Tā kā siltumenerģijas tarifus Valkas pilsētā nosaka Valkas novada dome un SIA “Valkas Namsaimnieks” veic
tikai siltumenerģijas pārvades un iekasēšanas funkcijas, tad būtu lietderīgi iznomāt no SIA “Valkas
Namsaimnieks” tos siltumtrašu atzarus, pa kuriem tiek pievadīta siltumenerģija Valkas novada domes ēkām.
Jau kopš 2014.gada 30.janvāra Valkas novada dome nomā no SIA “Valkas Namsaimnieks” siltumtrases
atzarus sākot no maģistrālajām siltumtrasēm uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksu, uz Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāziju un uz Pirmsskolas izglītības iestādi “Pasaciņa”. Minētos siltumtrašu atzarus Valkas novada dome
izmanto sev piederošo būvju nodrošināšanai ar siltumenerģiju. Līdz šim spēkā esošā nomas līguma termiņš
beidzās 2018.gada 31.decembrī, bet faktiski Valkas novada dome turpina izmantot minētos siltumtrašu atzarus,
tādēļ ir ierosinājums noslēgt atkārtoti nomas līgumu ar termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim.
Valkas novada pašvaldības 2019.gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi EUR 35 000,- apmērā siltumtrašu nomai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes protokols
Nr.7, 13.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta un 21.panta 1.daļas 23.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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA “Valkas Namsaimnieks” nomas līgumu par siltumtrases atzaru sākot no maģistrālajām
siltumtrasēm uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksu, uz Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju un uz Pirmsskolas
izglītības iestādi “Pasaciņa” nomu uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim. Siltumtrašu atzarus izmantot
Valkas novada domei piederošo būvju nodrošināšanai ar siltumenerģiju.
2. Noteikt, ka nomas maksa par līguma 1.punktā minēto objektu nomu ir EUR 35 000,- bez PVN par vienu
kalendāro gadu.
3. Uzdot priekšsēdētāja vietniekam juridiskajos un sociālā darba jautājumos sagatavot nomas līguma
projektu un iesniegt priekšsēdētājam parakstīšanai.
4. Atļaut SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim parakstīt SIA “Valkas Namsaimnieks” vārdā šī
lēmuma 1.punktā minēto līgumu.
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs un SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes
loceklis.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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12.§
Par dzīvokļu īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(I.Meļķis)
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro daļu, dzīvojamās telpas īres maksu veido:
1) dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās
telpas platībai,
2) peļņa.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11¹.panta otro daļu Pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres
maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā,
ievērojot 11.panta otrās daļas noteikumus.
Pēdējos gados ir vērojama tendence, ka aizvien vairāk iedzīvotāju iesniedz pašvaldībā iesniegumus ar lūgumu
nomainīt dzīvokļiem logus vai durvis, bet līdzšinējā īres maksa šos izdevumus nesedz.
2014. gada 26. jūnijā ar Valkas novada domes lēmumu “Par dzīvojamās telpas īres, uzturēšanas un
apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 3.§) tika apstiprināta īres maksas daļa, ko īrnieks
maksā par dzīvokļa lietošanu par vienu kvadrātmetru EUR 0,03. Ņemot vērā, ka īres maksas daļa ir noteikta ļoti
zema, ir priekšlikums šo daļu palielināt līdz EUR 0,05 par vienu kvadrātmetru.
Pašvaldībai pieder dzīvokļi, kas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un prasa lielus kapitālieguldījumus, tādēļ ir
neapdzīvoti. Minētos dzīvokļus sliktā tehniskā stāvokļa dēļ nav iespējams izīrēt arī personām, kurām pašvaldības
pienākums ir sniegt likumā noteiktajā kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Ieguldot remontā ievērojamus finanšu līdzekļus iespējams panākt, ka dzīvokļi tiek izīrēti, bet ieguldītos līdzekļus
ar pašreizējo īres maksu atgūt nav iespējams. Jau ar Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu “Par
īres maksu dzīvokļiem, kuros pašvaldības ieguldījums remontā ir EUR 3000 vai lielāks” (protokols Nr.1, 42.§) tika
apstiprināta īres maksa EUR 0,30 bez PVN par vienu kvadrātmetru dzīvokļiem, kuros pašvaldības ieguldījums
remontā ir EUR 3000,- ar PVN vai lielāks. Palielinoties remonta izmaksām, dzīvokļos veiktie ieguldījumi mēdz
pārsniegt pat EUR 10 000,-, bet īres maksa joprojām ir vienāda gan par dzīvokli, kurā ir ieguldīti EUR 3000,-, gan
par dzīvokli, kurā ieguldīti EUR 10 000,-. Līdz ar to ir priekšlikums dalīt īres maksu vēl detalizētāk, atkarībā no
ieguldījuma apmēra.
Ņemot vērā to, ka Valkas pilsētā daudzās dzīvojamās ēkās tiek veikti atjaunošanas darbi (renovācija) un ar
īrniekiem tiek slēgti līgumi par mājas atjaunošanas izdevumu segšanu, tad šādos gadījumos nebūtu pamats prasīt
īres maksas peļņas daļu. Līdz ar to ir priekšlikums dzīvojamās ēkās, kurās veikti atjaunošanas darbi (renovācija),
nepiemērot apstiprināto īres maksas daļu, ko īrnieks maksā par dzīvokļa lietošanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes protokols
Nr.7, 14.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunkta un likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro daļu un 11¹.panta otro daļu, 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,
E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvojamo māju īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas maksas daļu un pašvaldībai piederošo
dzīvokļu īres maksas peļņas daļu (pielikumā).
2. Apstiprināt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksas peļņas daļu EUR 0,30 bez PVN par vienu
kvadrātmetru dzīvokļiem, kuros pašvaldības ieguldījums remontā ir EUR 3000,- līdz EUR 5999,99 ar PVN.
3. Apstiprināt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksas peļņas daļu EUR 0,50 bez PVN par vienu
kvadrātmetru dzīvokļiem, kuros pašvaldības ieguldījums remontā ir EUR 6000,- līdz EUR 9999,99 ar PVN.
4. Apstiprināt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksas peļņas daļu EUR 0,70 bez PVN par vienu
kvadrātmetru dzīvokļiem, kuros pašvaldības ieguldījums remontā ir EUR 10 000,- ar PVN vai lielāks.
5. Lēmuma 1.punktā apstiprināto īres maksu piemērot no 2019.gada 1.jūlija slēdzot jaunus īres līgumus vai
pagarinot īres līgumu termiņu, bet pārējiem – sākot no 2020.gada 1.janvāra.
6. Lēmuma 2.-4.punktā apstiprināto īres maksu piemērot no 2019.gada 1.jūlija, slēdzot jaunus īres līgumus vai
pagarinot īres līguma termiņu par dzīvokļiem, kuru remontā ir ieguldīti finanšu līdzekļi sākot no 2018.gada
1.februāra.
7. Dzīvojamās ēkās, kurās veikti atjaunošanas darbi (renovācija), slēdzot ar Īrnieku vienošanos par mājas
atjaunošanas izdevumu segšanu, nepiemērot lēmuma 1.punktā apstiprināto īres maksas peļņas daļu.
8. Uzdot SIA “Valkas Namsaimnieks” likumdošanā noteiktajā kārtībā brīdināt dzīvokļu īpašniekus par lēmuma
1.punktā apstiprinātās īres maksas paaugstināšanos.
9. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
9.1. Valkas novada domes 2014. gada 26. jūnija lēmums “Par dzīvojamās telpas īres, uzturēšanas un
apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 3.§).
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9.2. Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmums “Par īres maksu dzīvokļiem, kuros pašvaldības
ieguldījums remontā ir EUR 3000 vai lielāks” (protokols Nr.1, 42.§).
10. Par lēmuma izpildi atbild SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis.
11. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
12. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 12.§)
Īres un apsaimniekošanas maksa Valkas pilsētas pašvaldības īpašumā
vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām

Nr.
p. k.

Adrese

Apsaimniekošanas
maksa, 1 m2

Īres
maksa,
1 m2

Kopā

1

Ausekļa 2

0.37

0.05

0.42

2

Ausekļa 6

0.37

0.05

0.42

3

Ausekļa 8

0.37

0.05

0.42

4

Ausekļa 26

0.37

0.05

0.42

5

Ausekļa 28

0.37

0.05

0.42

6

Ausekļa 48

0.37

0.05

0.42

7

Ausekļa 50

0.37

0.05

0.42

8

Ausekļa 52

0.37

0.05

0.42

9

Domes bulv. 1

0.37

0.05

0.42

10

Kūru 9

0.45

0.05

0.50

11

Latgales 3

0.50

0.05

0.55

12

Latgales 4

0.43

0.05

0.48

13

Latgales 8

0.48

0.05

0.53

14

Merķeļa 13

0.37

0.05

0.42

15

Merķeļa 13/a

0.37

0.05

0.42

16

Merķeļa 15

0.37

0.05

0.42

17

Oškalna 8

0.46

0.05

0.51

18

Parka 1

0.45

0.05

0.50

19

Parka 2b

0.45

0.05

0.50

20

Puškina 8

0.48

0.05

0.53

21

Raiņa 2

0.48

0.05

0.53

22

Raiņa 5

0.37

0.05

0.42

23

Raiņa 12

0.49

0.05

0.54

24

Raiņa 12a

0.50

0.05

0.55

25

Raiņa 14

0.47

0.05

0.52

26

Raiņa 18

0.37

0.05

0.42

27

Raiņa 42

0.49

0.05

0.54

28

Rīgas 3

0.50

0.05

0.55

29

Rīgas 5

0.37

0.05

0.42

30

Rīgas 6

0.45

0.05

0.50

31

Rīgas 6/a

0.45

0.05

0.50

32

Rīgas 6/b

0.49

0.05

0.54

33

Rīgas 8

0.46

0.05

0.51

34

Rīgas 25/a

0.48

0.05

0.53
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35

Rīgas 29

0.42

0.05

0.47

36

Rīgas 30/a

0.48

0.05

0.53

37

Rīgas 34

0.42

0.05

0.47

38

Rīgas 35

0.49

0.05

0.54

39

Rīgas 40

0.46

0.05

0.51

40

Rīgas 42

0.45

0.05

0.50

41

Rīgas 44

0.45

0.05

0.50

42

Rīgas 54

0.47

0.05

0.52

43

Rīgas 90

0.50

0.05

0.55

44

Roziņa 1

0.37

0.05

0.42

45

Roziņa 3

0.37

0.05

0.42

46

Rūjienas 4

0.37

0.05

0.42

47

Rūjienas 6

0.37

0.05

0.42

48

Rūjienas 8

0.37

0.05

0.42

49

Semināra 2/b

0.49

0.05

0.54

50

Semināra 3

0.37

0.05

0.42

51

Semināra 4

0.48

0.05

0.53

52

Semināra 6

0.48

0.05

0.53

53

Semināra 11

0.46

0.05

0.51

54

Semināra 17

0.47

0.05

0.52

55

Semināra 19

0.48

0.05

0.53

56

Sēru 2

0.40

0.05

0.45

57

Stendera 2

0.37

0.05

0.42

58

Stendera 3

0.37

0.05

0.42

59

Tālavas 3

0.47

0.05

0.52

60

Tālavas 5

0.37

0.05

0.42

61

Tālavas 6

0.37

0.05

0.42

62

Tālavas 7

0.37

0.05

0.42

63

Tālavas 19

0.37

0.05

0.42

64

Tālavas 24

0.42

0.05

0.47

65

Tālavas 24/a

0.42

0.05

0.47

66

Tirgus 12

0.44

0.05

0.49

67

Tirgus 14

0.37

0.05

0.42

68

Tirgus 16

0.47

0.05

0.52

69

Varoņu 28

0.42

0.05

0.47

70

Varoņu 30

0.44

0.05

0.49

71

Varoņu 32

0.49

0.05

0.54

72

Varoņu 36

0.46

0.05

0.51

73

Varoņu 37/a

0.45

0.05

0.50

74

Varoņu 38

0.46

0.05

0.51

75

Varoņu 40

0.37

0.05

0.42

76

Viestura 1

0.50

0.05

0.55

77

Viestura 2

0.50

0.05

0.55

78

Viestura 3

0.37

0.05

0.42
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13.§
Par investīciju objekta – ražošanas jaunbūves un tās uzturēšanai nepieciešamās
zemes vienības "Ķieģeļceplis", Valkā nomas tiesību izsoles nolikuma apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(J.Putniņa)
Novada domes priekšsēdētāja vietnieks V.Zariņš lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Nomas tiesību izsolei nododamais investīciju objekts Valkā, “Ķieģeļceplis”, sastāv no:
1) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0015, platība 3.7363ha, visā tās platībā, noliktavas ēkas
jaunbūve 2404.4m2, pakošanas ceha jaunbūve ar administratīvajām un sadzīves telpām 1818.0m2,
2) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325, daļa 2.5ha platībā, apsardzes ēka 6.4m 2,
3) pievedceļš, dziļurbums, labiekārtota teritorija ar ūdens ņemšanas vietām (dīķiem), iežogota teritorija;
4) apbūves tiesība uz zemes vienību “Ķieģeļceplis”, kadastra apzīmējums 9401 004 0015 visā tās platībā un
zemes vienības Valkā, “Cepļa pļavas”, kadastra apzīmējums 9401 004 0325, daļu 2.5ha platībā.
Saskaņā ar projekta iesniegumu, pašvaldība nodod nomā jaunizveidoto ražošanas ēku un tās infrastruktūru
un labiekārtoto teritoriju apkārt ražošanas ēkai (īpašums Ķieģeļceplis, Valka). Plānots, ka ēkas un teritorijas
apsaimniekošanu veiks tas pats komersants, kuram ēka un teritorija nodota nomā.
Lai nodrošinātu piekļuvi atjaunotajai degradētajai teritorijai projekta ietvaros plānots izbūvēt arī piebraucamo
ceļu no Raiņa ielas (ceļa garums apmēram 420 m) uz zemes vienības Cepļa pļavas, kas uzskatāms par
funkcionālu savienojumu līdz degradētajai teritorijai.
Jaunuzbūvētais ceļš tiks nodots nomā komersantam kopā ar ražošanas teritoriju īpašumā Ķieģeļceplis un ceļa
apsaimniekošanu veiks tas pats komersants, kuram nodota nomā ražošanas teritorija.
Valkas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nomas objektu Valkā, “Ķieģeļceplis”, kadastra numurs 9401
004 0313, platība 3.7363ha, nostiprinātas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.504, savukārt uz zemes
vienību “Cepļa pļavas”, kadastra numurs 9401 004 0325, platība 13.4387ha, Valkas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.1000 0055 9277.
Saskaņā ar ierakstu zemesgrāmatā (Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0055 9277)
nekustamā īpašuma „Cepļa pļavas”, kadastra numurs 9401 004 0325, īpašnieks ir: Valkas novada dome.
Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 13.4387ha.
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 79.punktu, ir noteikts, ka iznomājot nomas objektu, kas sastāv no būves un zemes vienības, papildu
maksājumos iekļauj arī maksu par zemes nomu, kas noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par
publiskas personas zemes nomu.
Nomas termiņš – 30 gadi
Plānots rīkot vienu izsoli par ēkas un teritorijas izmantošanu un apsaimniekošanu, tādējādi, nodrošinot
efektīvāko un ilgtspējīgāko atjaunotās degradētās teritorijas attīstību.
Izmaksas kopā uz 12.06.2019 ir EUR 3 559 899,33.
ERAF: EUR 1 300 000,00.
Valsts finansējums: EUR 132 030,27.
Valkas novada domes līdzfinansējums: EUR 2 217 869.06.
Nosakot nomas maksu, tiek ņemt vērā ka komersantam ir izvirzītas LIELAS prasības:
Līdz 2022.gada 31.decembrim ir jāiegulda nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un
pamatlīdzekļos vismaz EUR 1 300 000,00 apmērā un jārada 30 jaunas darba vietas.
Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019. gada septembrim / oktobrim.
Izvērtējot faktu, ka potenciālajam nomniekam vēl jāiegulda nomas objektā investīcijas 1.3milj euro apmērā,
kopējā nosacītā nomas maksa par ražošanas ēkas izmantošanu tiek noteikta EUR 4000.00 mēnesī bez
pievienotās vērtības nodokļa, kas sevī ietver arī zemes nomas maksa 1.5% apmērā no zemes vienības
kadastrālās vērtības gadā.
Lai nodrošinātu atklātu un vienādu iespēju 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.
Nomas līgums tiks slēgts ar komersantu, kurš nosolījis augstāko nomas maksu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 14.jūnija lēmumu (protokols Nr.7,
15.§) un vadoties no Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6 1.panta,
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”
3., 4.nodaļas un 79.punkta; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis,
K.Sula, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt investīciju objektu: “Ražošanas ēka un teritorija “Ķieģeļceplis”, Valka, Valkas novads”, un apstiprināt
nomas tiesību izsoles noteikumus (pielikumā).
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Noteikt nosacīto nomas maksu EUR 4000.00 (četri tūkstoši euro) mēnesī bez PVN.
Izsoles solis – EUR 400,00 (četri simti euro).
Izsoles organizēšanu uzdot rīkot Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai.
Noteikt izsoles laiku - 2019.gada 9.augustā plkst. 10.00, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1.stāva apspriežu telpā.
Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli Valkas novada domes
tīmekļvietnē www.valka.lv un laikrakstā „Ziemeļlatvija”.
7. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2.
3.
4.
5.
6.

APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 13.§)
INVESTĪCIJU OBJEKTS: RAŽOŠANAS ĒKA UN TERITORIJA ĶIEĢEĻCEPLIS, VALKA, VALKAS NOVADS
IZSOLES NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles nolikums nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama nomas tiesību mutiska izsole Valkas
novada pašvaldības nekustamam īpašumam, kas atrodas “Ķieģeļceplis”, Valkā, Valkas novadā (turpmāk –
nomas objekts) un nosolītājam (turpmāk – Nosolītājs vai Nomnieks) tiek piešķirtas nomas tiesības uz Nomas
objektu.
1.2. Iznomātājs: Valkas novada dome, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701.
1.3. Izsoli organizē Valkas novada domes Privatizācijas un atsavināšanas komisija, Beverīnas ielā 3, Valkā,
Valkas novadā, LV-4701. Kontaktpersona jautājumos par izsoles norisi ir Viesturs Zariņš, tālrunis 647 22237,
e-pasts: viesturs.zarins@valka.lv .
1.4. Izsolāmo nomas tiesību Nosolītājs iegūst tiesības slēgt 3.1. punktā minēto nomas objekta nomas līgumu
(1.pielikums) ar iznomātāju. Nomas līgums ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa un izsoles pretendenta vai
dalībnieka jebkuras prasības mainīt nolikuma noteikumus, kā arī atteikšanās parakstīt Iznomātāja sagatavoto
nomas līgumu tiek uzskatītas par atteikumu atbilstoši nolikumam. Nomas līgumā tiek iekļauti nolikuma
noteikumi, tostarp nosolītā nomas maksa un Nomas objekta maksa.
1.5. Starp nomas tiesību izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt nomas tiesību izsoles
rezultātus un gaitu.
2. Izsoles norises vieta, laiks, veids un valoda
2.1.Izsole ir atklāta un mutiska ar augšupejošu soli.
2.2.Izsole notiek 2019.gada 9.augustā plkst. 1000, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1.stāva apspriežu telpā;
2.3.Izsole notiek latviešu valodā. Izsoles dalībniekiem, kuri nepārvalda latviešu valodu, jānodrošina pārstāvis, kas
pārvalda latviešu valodu, vai jānodrošina sava pārstāvība izsolē ar tulka palīdzību. Par tulka piedalīšanos
izsolē Izsoles dalībniekam jāinformē izsoles vadītājs, norādot tulka vārdu, uzvārdu, personas kodu.
3. Nomas objekts:
3.1. Izsoles objekts “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads” veido:
3.1.1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0015, platība 3.7363ha, visā tās platībā, noliktavas
ēkas jaunbūve 2404.4m 2, pakošanas ceha jaunbūve ar administratīvajām un sadzīves telpām 1818.0m 2,
3.1.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325, daļa 2.5ha platībā, apsardzes ēka 6.4m 2,
3.1.3. pievedceļš, dziļurbums, labiekārtota teritorija ar ūdens ņemšanas vietām (dīķiem), iežogota teritorija;
3.1.4. apbūves tiesība uz zemes vienību “Ķieģeļceplis”, kadastra apzīmējums 9401 004 0015 visā tās platībā
un zemes vienības Valkā, “Cepļa pļavas”, kadastra apzīmējums 9401 004 0325, daļu 2.5ha platībā.
3.2. Nomas objekta raksturojums un tehniskā specifikācija norādīta 2.pielikumā.
3.3. Valkas novada domes pašvaldības īpašuma tiesības uz nomas objektu Valkā, “Ķieģeļceplis”, kadastra
numurs 9401 004 0313, platība 3.7363ha, nostiprinātas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.504,
savukārt uz zemes vienību “Cepļa pļavas”, kadastra numurs 9401 004 0325, platība 13.4387ha, Valkas
pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0055 9277.
3.4. Nomas objektu var apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem, iepriekš iesniedzot Iznomātājam
adresētu rakstveida pieteikumu un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Valkas novada domes
izpilddirektoru Aināru Zāberu, mob.tālr. 26432490, e-pasts: ainars.zabers@valka.lv.
4.

Nomas īpašie nosacījumi
4.1. Nomas līgums tiek slēgts uz 30 gadiem. Nomas maksa par Nomas objektu jāsāk maksāt no objekta
nodošanas dienas Nomniekam nomas līgumā noteiktajā kārtībā.
4.2. Nomas objekts tiek iznomāts Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai, kas
nedrīkst būt saistīta ar šādām tautsaimniecības nozarēm (atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes
2006.gada 20.decembra Regulai (EK) Nr.1893/2006 ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību
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statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3037/90 un dažas EK regulas par īpašām
statistikas jomām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.12.2006. Nr. L 393)) nomnieka
pamatdarbībā (nepārsniedz 50 procentus no neto apgrozījuma) Nomas objekta teritorijā:
4.2.1. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE kods: D);
4.2.2. Ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo
pārstrādi (NACE kods: E);
4.2.3. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un motociklu remontu (NACE kods:
G);
4.2.4. Finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K);
4.2.5. Operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L);
4.2.6. Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O);
4.2.7. Azartspēles un derības (NACE kods: R92);
4.2.8. Tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12);
4.2.9. Ārpus teritoriālo organizāciju un institūciju darbība (NACE kods: U).
4.3. Nomnieks apņemas patstāvīgi saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas, citus nepieciešamos
dokumentus, ja tādi ir nepieciešami, lai izmantotu Nomas objektu nomas līgumā norādītajam mērķim.
4.4. Nomas objekts tiek iznomāts Nomniekam ar mērķi īstenot iznomātāja Eiropas Reģionālās attīstības fonda
5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā
reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projekts ““Degradētās teritorijas atjaunošana
uzņēmējdarbības attīstībai” (Nr. 5.6.2.0/17/I/016).
4.5. Lai nodrošinātu Iznomātāja īstenotā projekta sasniedzamos rādītājus, Nomniekam ir pienākums nomas
līguma noteiktajā kārtībā līdz 2022. gada 31. decembrim ir jāiegulda nefinanšu investīcijas pašu
nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 1 300 000,00 EUR apmērā un jārada 30 jaunas darba
vietas.
4.6. Nolikuma 4.5.punktā norādītās sasniedzamo rādītāju vērtības ir attiecināmas, ja tās atbilst Ministru kabineta
2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” un it īpaši šo noteikumu 10.punktam.
4.7. Nomnieks apņemas nodrošināt iznomāto Inženierbūvju bezmaksas publisku pieejamību.
4.8. Iznomātājs neuzņemas atbildību par to, ja Nomnieks Nomas objektā nevarēs realizēt savu biznesa plānu un
šajā sakarā Nomnieks uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem. Šajā gadījumā Nomnieks
nesaņem no Iznomātāja nekādu izdevumu (ne nepieciešamo, ne derīgo, ne greznuma izdevumu) atlīdzību
par jebkuriem ieguldījumiem, kas saistīti ar Nomas objektu.
4.9. Ar Iznomātāja rakstveida piekrišanu Nomniekam ir tiesības nodot Nomas objektu vai tā daļu apakšnomā.
4.10. Nomniekam ir apbūves tiesības, ja apbūves iecerei rakstveidā ir piekritis iznomātājs.

5. Izsoles dalībnieki
5.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt komersants, kas atbilst mazā (sīkā) vai vidējā komersanta statusam, saskaņā
ar Eiropas Komisijas regulā Nr.651/2014 noteikto, un kurš saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
var iegūt izsolāmās nomas tiesības.
5.2. Persona uzskatāma par pretendentu ar brīdi, kad ir saņemts pretendenta pieteikums un tas ir reģistrēts
nolikuma noteiktajā kārtībā.
5.3. Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai, komersants iemaksā Iznomātāja kontā
LV16UNLA0050014283134, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X reģistrācijas maksu EUR 30.00.
5.4. Reģistrācijas maksa izsoles dalībniekiem netiek atgriezta.

6. Izsoles pretendentu pieteikumu iesniegšana
6.1. Pieteikumi iesniedzami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novads, 16.kabinetā. Izsoles
pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek katru darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz
2019.gada 8.augusta plkst.16:00 Valkas novada domes tīmekļvietnē www.valka.lv šādos laikos: no plkst
8.00 līdz plkst 12.00 un no plkst 13.00 līdz 17.00.
6.2. Dalībai izsolē Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
6.2.1. Komisijai adresētu pieteikumu (saskaņā ar formu Nr.3), kas satur apliecinājumu, ka izsoles
pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas dienu nav neizpildītu maksājumu saistību par līgumiem
un/vai nav tiesvedība civillietā ar Valkas novada domi, vai tās iestādi (struktūrvienību), vai
kapitālsabiedrību, tai skaitā, izsoles pretendents apliecina, ka tas nav atzīstams par nelabticīgu
nomnieku, ievērojot 6.3. punktā noteikto, apliecinājumu, ka izsoles pretendentam uz pieteikuma
iesniegšanas brīdi nav pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai
ārpustiesiskās aizsardzības process, nav apturēta vai izbeigta saimnieciskā darbība, nav uzsākts
likvidācijas process, nav nodokļu parādu, tostarp nekustamā īpašuma nodokļu parādu, kā arī izsoles
pretendents piekrīt, ka personas dati tiks izmantoti, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas
patiesīgumu un kurā norādīts komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā
adrese, kontaktinformācija, e-pasts elektroniskai saziņai.
6.2.2. reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
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6.2.3. ja komersants ir reģistrēts ārvalstīs, tad attiecīgās valsts uzņēmumu reģistra pilnu izziņu par
komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām;
6.2.4. pilnvaru pārstāvēt komersantu izsolē un parakstīt nomas līgumu, ja komersantu pārstāv persona,
kuras pārstāvības tiesības nav norādītas publiskajās datu bāzēs;
6.2.5. izsoles uzvarētājs, pirms nomas līguma parakstīšanas iesniedz elektroniski uz e-pastu
jana.putnina@valka.lv Gada pārskatus par 2019.gadu. Līguma darbības laikā, katru gadu līdz
30.jūnijam, iesniedz iepriekšējā Gada pārskatu elektroniski.
6.2.6. Biznesa plānu par plānoto darbību Nomas objektā, kas noformēts atbilstoši 4.pielikuma prasībām,
un kurā ietverts Nolikuma 4.punktā prasību izpildes redzējums Nomas objekta iznomāšanas mērķa
sasniegšanai.
6.3. Par nelabticīgu nomnieku atzīstama:
6.3.1. persona, kurai pieteikuma iesniegšanas dienā ir ar noslēgtajiem līgumiem Valkas novada pašvaldību
vai tās iestādi (struktūrvienību) vai kapitālsabiedrību saistītas neizpildītas maksājumu saistības,
kurām ir iestājies samaksas termiņš vai ir nodarīti citi zaudējumi, vai pastāv aktuāla tiesvedība
civillietā ar Valkas novada pašvaldību tās iestādi (struktūrvienību) vai kapitālsabiedrību (turpmāk –
parādnieks);
6.3.2. persona, kas ir iesniegusi pieteikumu dalībai izsolē un ir uzskatāma par ieinteresēto personu
attiecībā pret parādnieku. Par ieinteresētajām personām attiecībā pret parādnieku šajā punktā
minētās personas ir atzīstamas, ja tās šajā statusā bijušas pēdējā gada laikā pirms izsoles
izsludināšanas dienas. Par ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku atzīstama:
6.3.2.1. parādnieka laulātais;
6.3.2.2. persona, kura sastāv ar parādnieku radniecībā vai svainībā līdz otrajai pakāpei;
6.3.2.3. komercsabiedrība, kurā parādniekam pieder kapitāla daļas.
6.3.2.4. parādnieka dalībnieki un pārvaldes institūciju locekļi;
6.3.2.5. parādnieka prokūrists;
6.3.2.6. persona, kura sastāv ar parādnieka dalībnieku vai pārvaldes institūciju locekļiem laulībā,
radniecībā vai svainībā līdz otrajai pakāpei;
6.3.2.7. izsoles pretendenta pilnvarotā persona, kurai ir konstatējamas iepriekšminētās
ieinteresētās personas pazīmes;
6.3.2.8. komercsabiedrība, kuras dalībnieks (akcionārs) vai pārvaldes institūcijas loceklis ir arī
parādnieka dalībnieks (akcionārs) vai pārvaldes institūcijas loceklis.
6.4. Iesniegtie dokumenti iesniedzējam netiek atdoti.
6.5. Pieteikuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas. Uz pēdējās lapas
aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts sanumurēto un
cauršūto lapu skaits (ar cipariem un vārdiem), ko ar savu parakstu, tā atšifrējumu, amata nosaukumu, vietu,
datumu un pretendenta zīmoga nospiedumu (juridiskām personām), ja tāds tiek izmantots, apliecina
pretendents vai persona, kurai ir atbilstošas pārstāvības tiesības. Apliecinājuma izvietojumam ir jāsaskaras
ar cauršūto lapu uzlīmi.
6.6. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu
tulkojumu latviešu valodā.
6.7. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam,
Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība", kā arī saskaņā ar nolikuma noteikumiem.
6.8. Pieteikumu kopā ar 6.2. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka
pieteikums tiek iesniegts Izsoles objekta “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads”,
nomas tiesību izsolei un izsoles pretendenta nosaukumu.
6.9. Ar pieteikuma iesniegšanu ir uzskatāms, ka izsoles pretendents:
a) piekrīt izsoles nolikuma noteikumiem;
b) piekrīt Iznomātājā un Komisijas veiktajai personas datu apstrādei nomas līguma noslēgšanas mērķim;
c) piekrīt, ka Komisija saziņai ar pretendentu izmantos pretendenta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
6.10. Komisija slēgtā sēdē bez izsoles pretendentu piedalīšanās izvērtē izsoles pretendentu pieteikumu atbilstību
nolikuma noteikumiem, ņemot vērā izsoles pretendentu iesniegtos dokumentus. Komisijas lēmums par
pretendenta iekļaušanu vai neiekļaušanu izsoles dalībnieku sarakstā tiks nosūtīts uz izsoles pretendenta
norādīto e-pasta adresi. Komisija sastāda izsoles dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā izsoles pretendentus,
kuri ir izpildījuši izsoles priekšnoteikumus (nolikuma noteikumu 6.1. - 6.8. punkts), t.sk. ja Komisija atklātā
balsojumā pretendenta iesniegto biznesa plānu ir atzinusi par piemērotu. Izsoles dalībnieku sarakstā
norāda šādas ziņas: dalībnieka kārtas numuru, komersanta pilnu nosaukumu un reģistrācijas numuru.
6.11. Ja izsoles pretendents nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus (nolikuma 6.1.-6.8. punkts), t.sk., ja Komisija
izsoles pretendenta iesniegto biznesa plānu ir atzinusi par nepiemērotu, viņu neiekļauj izsoles dalībnieku
sarakstā.
6.12. Komisija ir tiesīga jebkurā laikā pārbaudīt izsoles pretendentu vai dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts,
ka izsoles pretendents vai dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, izsoles pretendents netiek iekļauts
izsoles dalībnieku sarakstā vai dalībnieks tiek no tā izslēgts, zaudējot tiesības piedalīties izsolē. Komisijas
lēmums par izsoles dalībnieka izslēgšanu no izsoles dalībnieku saraksta, tiks nosūtīts uz izsoles
pretendenta vai dalībnieka norādīto e-pasta adresi.
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6.13. Ziņas par saņemtajiem izsoles pretendentu pieteikumiem, kā arī par izsoles dalībnieku sarakstā
reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neizpauž līdz izsoles sākumam, izpaužams ir tikai to skaits.
7. Izsoles sākumcena
7.1. Izsoles nosacītā nomas maksa par izsoles objektu ir EUR 4000.00 (četri tūkstoši euro un 0 centi) mēnesī
bez pievienotās vērtības nodokļa;
7.2. Viens izsoles solis ir: EUR 400 (četri simti euro).
7.3. Pirmajā gadā nomas maksai tiek piemērota atlaide 50% apmērā.

8. Izsoles norise
8.1. Izsole notiek sludinājumā norādītajā vietā un laikā. Izsole notiek atklātā sēdē, kurā piedalās Komisija un
izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas.
8.2. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina Komisijas priekšsēdētājs.
8.3. Izsoles dalībnieki (amatpersonas) vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda pasi vai personas
apliecību un viņiem izsniedz dalībnieka numuru, kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā norādītajam kārtas
numuram.
8.4. Ja izsoles dalībnieks (amatpersona) vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt pasi vai
personas apliecību, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli.
8.5. Izsoles vadītājs pārliecinās par izsoles dalībnieku sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja izsoles vadītājs
konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tas tiek ierakstīts izsoles protokolā, un par to izdara
attiecīgu atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā.
8.6. Pilnvaroto personu darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Pilnvaroto personu atsaukšana vai
aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto personu stājas spēkā ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs atsaukšanas
vai aizstāšanas dokuments.
8.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo mantu, paziņo sākotnējās Nomas objekta nomas maksas
apmēru, izsoles soli, par kādu nomas maksu var pārsolīt, kā arī atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi
ir.
8.8. Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, par Nosolītāju ir atzīstams vienīgais izsoles dalībnieks,
kurš izsolāmo mantu iegūst par tādu nomas maksas apmēru, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs.
8.9. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
8.10. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem
augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko nomas
maksu un fiksē to ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz nomas tiesību iegūšanu.
8.11. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu nomas maksu un neviens to nepārsola, tad priekšroka dodama
solītājam, kas izsoles dalībnieku sarakstā reģistrēts ar mazāku kārtas numuru.
8.12. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta solītāja vārdu un uzvārdu, solītāja pēdējo nosolīto nomas maksu.
8.13. Katrs solītājs ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto nomas maksu. Ja solītājs
atsakās parakstīties, par to tiek izdarīta atzīme izsoles dalībnieku sarakstā, un viņam neatmaksā drošības
naudu.
8.14. Izsoles beigās Komisijas priekšsēdētājs paziņo, ka izsole pabeigta un paziņo izsoles rezultātus, nosaucot
visaugstāko nosolīto nomas maksu un Nosolītāju.
8.15. Komisijas sekretārs protokolē izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno izsoles dalībnieku
sarakstu.
8.16. Nosolītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par
atteikumu slēgt nomas līgumu.
8.17. Ja Nosolītājs neparaksta nomas līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas, un/vai neparaksta
Nomas objekta pieņemšanas-nodošanas aktu 9.3. punktā noteiktajā termiņā, un/vai neiesniedz Nomnieka
nomas līguma saistību izpildes nodrošinājumu 9.4. punktā noteiktajā termiņā, ir uzskatāms, ka Nosolītājs
ir atteicies no nomas līguma slēgšanas un viņš zaudē nomas tiesības saskaņā ar nolikuma noteikumiem.
8.18. Nolikuma noteikumu 8.17. punktā minētajā gadījumā pārsolītais izsoles dalībnieks stājas Nosolītāja vietā.
Iznomātājs attiecīgi piedāvā slēgt nomas līgumu nākamajam izsoles dalībniekam, kurš piedāvājis nākamo
augstāko nomas maksu. Šo principu piemēro attiecībā uz katru nākamo pārsolīto izsoles dalībnieku, ja par
Nosolītāju atzītais neveic 8.19. punktā minētos pienākumus.
8.19. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu un kurš stājies Nosolītāja vietā, atbildi
uz 8.18. punktā minēto piedāvājumu iesniedz Iznomātājam 2 (divu) nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas
un 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma par piekrišanu slēgt nomas līgumu nosūtīšanas dienas
iesniedz Iznomātājam parakstītu nomas līgumu ar paša nosolīto augstāko nomas maksu. Nomas objekta
pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta 9.2. punkta kārtībā. Ja kāds no šajā punktā minētajiem
pienākumiem noteiktajā termiņā netiek izpildīts, tad uzskatāms, ka izsoles dalībnieks, kurš stājies
Nosolītāja vietā, no nomas līguma slēgšanas atteicies un viņš zaudē iemaksāto drošības naudu un nomas
tiesības saskaņā ar nolikuma noteikumiem, kā arī nomas līgums nestājas spēkā.
8.20. Komisija izsoles protokolu iesniedz Iznomātājam.
9. Izsoles rezultātu apstiprināšana un nomas līguma spēkā stāšanās kārtība
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9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Komisija apstiprina izsoles rezultātus uzreiz pēc izsoles. Izsoles rezultāti tiek publicēti Valkas novada
domes tīmekļvietnē www.valka.lv .
Nosolītājs Nomas objekta nodošanas - pieņemšanas aktu paraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc
Ēku un Inženierbūvju pieņemšanas ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Nomas līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas, Objekta nodošanas ekspluatācijā un Nomas
objekta nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.
Nomas līgums nestājas spēkā, ja izsole tiek atzīta par spēkā neesošu.
Izsole atzīstama par nenotikušu:
9.5.1. ja izsoles dalībnieku sarakstā nav iekļauts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks;
9.5.2. ja izsolē piesakās vairāki tiesību pretendenti un neviens nomas tiesību pretendents nepārsola
izsoles sākumcenu;
9.5.3. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kuri ieguvuši tiesības slēgt nomas līgumu, neparaksta nomas
līgumu un/vai neparaksta Nomas objekta pieņemšanas-nodošanas aktu 9.2. punktā noteiktajā
termiņā;
Izsole tiek atzīta par spēkā neesošu un tiek rīkota atkārtota izsole:
9.6.1. ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot nolikuma noteikumus;
9.6.2. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi
noraidīts kāds pārsolījums;
9.6.3. ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanas, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai gaitu;
9.6.4. ja izsolāmo mantu iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;
9.6.5. ja izsole notikusi citā vietā un laikā, nekā norādīts sludinājumā.
Pretenzijas ar attiecīgiem pierādījumiem par 9.6. punktā minētajiem pārkāpumiem var pieteikt Komisijai ne
vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles norises dienas. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pieņem
lēmumu par izsoles atzīšanu par spēkā neesošu vai pretenzijas noraidīšanu.
Ja tiek rīkota atkārtota izsole un iepriekšējās izsoles dalībnieks iesniedz pieteikumu par vēlēšanos iegūt
izsolāmo mantu atkārtotā izsolē saskaņā ar nolikuma noteikumiem, viņu iekļauj atkārtotās izsoles
dalībnieku sarakstā bez nolikuma noteikumu 6.2. punktā minēto dokumentu (izņemot dokumentus ar
aprobežotu termiņu) atkārtotas iesniegšanas.
Atkārtota izsole rīkojama nolikuma noteikumos noteiktajā kārtībā.

10. Komisijas tiesības un pienākumi
10.1. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājs nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un
kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes. Komisijas darbu, tai skaitā izsoles norises dokumentēšanu,
nodrošina Komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs nav komisijas loceklis.
10.2. Pirms mutiskas izsoles sākuma Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ
varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti kāda konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, vai ka viņi ir saistīti ar
tiem.
10.3. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no Komisijas locekļiem.
10.4. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi,
izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.
10.5. Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt Komisijas lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgo viedokli fiksē
sēdes protokolā un viņš šādā gadījumā nav atbildīgs par Komisijas pieņemto lēmumu.
10.6. Izsoles noslēguma protokolā norāda šādu informāciju:
10.6.1. Iznomātāja nosaukums un adrese, izsoles veids, nomas tiesību priekšmets;
10.6.2. datums, kad publicēts paziņojums par izsoli;
10.6.3. izsoles Komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;
10.6.4. pretendentiem izvirzītās prasības;
10.6.5. izsoles sākumcena;
10.6.6. pieteikumu iesniegšanas termiņš un mutiskās izsoles vieta, datums un laiks;
10.6.7. pieteikumus iesniegušo pretendentu vārds, uzvārds vai nosaukums, un citi šo personu
identificējošie dati;
10.6.8. tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt nomas līgumu, nomas maksa un līguma
darbības termiņš;
10.6.9. pamatojums lēmumam par pretendenta izslēgšanu no dalības izsolē;
10.6.10. lēmuma pamatojums, ja Iznomātājs pieņēmis lēmumu pārtraukt izsoli.
10.7. Komisijas lēmums par izsoles rezultātu stājas spēkā pēc apstiprināšanas Komisijas sēdē.
10.8. Iznomātājs nodrošina, ka izsoles noslēguma protokols ir pieejams pretendentiem 3 (trīs) darba dienu laikā
no Komisijas lēmuma pieņemšanas par izsoles rezultātu.
10.9. Komisijai ir šādi pienākumi:
10.9.1. nodrošināt izsoles dokumentu (nolikuma un tā pielikumu) izstrādāšanu, izsoles gaitas
protokolēšanu un atbildēt par tās norisi;
10.9.2. vērtēt pretendentus un to iesniegtos pieteikumus saskaņā ar nolikumu, kā arī citiem
normatīvajiem aktiem;
10.9.3. pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu, pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu vai tās
izbeigšanu;
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10.9.4. atbildēt uz pretendentu jautājumiem;
10.9.5. rakstveidā paziņot visiem pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem lēmumu par izsoles
rezultātu.
11. Sūdzību iesniegšana
11.1. Personas var iesniegt sūdzību Iznomātājam par Komisijas darbībām 5 (piecu) darba dienu laikā no šo
darbību veikšanas dienas. Ja sūdzība iesniegta pēc noteiktā termiņa, tā netiek izskatīta.
11.2. Izskatot sūdzību, Iznomātājs pieņem lēmumu, kurš tiek paziņots visiem izsoles dalībniekiem.
12. Pielikumu saraksts
12.1. 1.pielikums: Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.____
12.2. 2.pielikums: Izsoles objekta tehniskā specifikācija;
12.3. 3.pielikums: Pieteikums dalībai mutiskā izsolē;
12.4. 4.pielikums: Biznesa plāns / projekta koncepts.
1.pielikums
Investīciju objekts: Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads
nomas tiesību izsoles nolikumam
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS LĪGUMS NR.

Valkā, 2019.gada ___.___________
Valkas novada dome, reģistrācijas Nr.90009114839, turpmāk tekstā saukts - Iznomātājs, tās priekšsēdētāja
Venta Armanda Kraukļa personā, kurš rīkojas uz Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” pamata,
un
________________________, reģ.Nr.______________, turpmāk tekstā saukts – Nomnieks, tās valdes
locekļa_____________________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata,
abi kopā - Puses, katrs atsevišķi - Puse,
pamatojoties uz Investīciju objekts: “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads” nomas
tiesību izsoles rezultātiem, ko apstiprinājusi Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija
(turpmāk - Komisija) (2019.gada ___._________ sēdes protokols Nr.
),
noslēdz šādu nekustamā īpašuma nomas līgumu (turpmāk - Līgums):
1. Nomas objekts
1.1. “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads”, kas sastāv no:
1.1.1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0015, platība 3.7363ha, visā tās platībā, noliktavas
ēkas jaunbūve 2404.4m 2, pakošanas ceha jaunbūve ar administratīvajām un sadzīves telpām
1818.0m2,
1.1.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325, daļa 2.5ha platībā, apsardzes ēka 6.4m 2,
1.1.3. pievedceļš, dziļurbums, labiekārtota teritorija ar ūdens ņemšanas vietām (dīķiem), iežogota teritorija;
1.1.4. apbūves tiesība uz zemes vienību “Ķieģeļceplis”, kadastra apzīmējums 9401 004 0015 visā tās
platībā un zemes vienības Valkā, “Cepļa pļavas”, kadastra apzīmējums 9401 004 0325, daļu 2.5ha
platībā.
1.2. Zemesgabals saskaņa ar Valkas novada teritorijas plānojumu atrodas rūpnieciskās apbūves un
lauksaimniecības zemes teritorijā.
1.3. Ēku, Inženierbūvju un Zemesgabala plāni pievienoti Līgumam (pielikums Nr. __) un ir Līguma neatņemamas
sastāvdaļas.
1.4. Valkas novada domes pašvaldības īpašuma tiesības uz nomas objektu Valkā, “Ķieģeļceplis”, kadastra
numurs 9401 004 0313, platība 3.7363ha, nostiprinātas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.504,
savukārt uz zemes vienību “Cepļa pļavas”, kadastra numurs 9401 004 0325, platība 13.4387ha, Valkas
pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0055 9277. Pēc Ēku un Inženierbūvju visu būvdarbu
pabeigšanas un būvobjektu pieņemšanas ekspluatācijā Iznomātājs veiks visas nepieciešamās darbības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai Valkas novada domes īpašumtiesības uz Ēkām un Inženierbūvēm
tiktu nostiprinātas zemesgrāmatā.
1.5. Ēku un Inženierbūvju platība var mainīties, ja tiek aktualizēti Ēku un Inženierbūvju kadastra dati pēc Ēku un
Inženierbūvju vai to daļas kadastrālās uzmērīšanas un Iznomātājs var vienpusēji grozīt Līgumu, nosūtot
Nomniekam paziņojumu par Ēku un Inženierbūvju platības un/vai kadastra apzīmējuma un/vai nomas
maksas izmaiņām. Šādas izmaiņas saistošas Nomniekam ar Ēku un Inženierbūvju vai to daļas kadastrālās
uzmērīšanas dienu.
2. Līguma priekšmets
2.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā Valkas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
daļu, kas norādīta šī līguma 1.punktā (turpmāk - Nomas objekts).
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2.2. Nomnieks ir apsekojis Nomas objektu un iepazinies ar tehniskajiem projektiem. Nomas objekta robežas un
stāvoklis Nomniekam ir zināms, un tas piekrīt to nomāt tādu, kāds tas būs dabā Nomas objekta pieņemšanas
akta parakstīšanas brīdī.
2.3. Nomas objekts tiek iznomāts Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai. Nomniekam
ir tiesības veikt arī cita veida komercdarbību, kas nav norādīta biznesa plānā, ja tas nav pretrunā ar šajā
līgumā pielīgto.
2.4. Nomnieks apņemas patstāvīgi saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas, citus nepieciešamos
dokumentus, ja tādi ir nepieciešami, lai izmantotu Nomas objektu Līguma 2.3. punktā norādītajam mērķim.
2.5. Nomas objekts tiek iznomāts Nomniekam ar mērķi īstenot Iznomātāja Eiropas Savienības fonda projektu
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārta “Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projekts ““Degradētās
teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” (Nr. 5.6.2.0/17/I/016).
2.6.
Lai nodrošināt Iznomātāja īstenotā projekta sasniedzamos rādītājus, Nomniekam ir pienākums līdz
2022.gada 31.decembrim Nomas objekta teritorijā:
a) ieguldīt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz EUR
1 300 000.00 apmērā
b) radīt ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) jaunas darba vietas.
2.7. Līguma 2.6. punktā norādīto sasniedzamo rādītāju vērtības ir attiecināmas, ja tās atbilst Ministru kabineta
2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi" un it īpaši šo noteikumu 10. punktam.
2.8. Nomas objektu Iznomātājs nodod Nomniekam ar nodošanas - pieņemšanas aktu 10 (desmit) dienu laikā
pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā. Vienlaicīgi Iznomātājs izsniedz
Nomniekam instrukcijas par Nomas objektā esošo iekārtu lietošanu, ja tādas ir.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un Nomas objekta nodošanas - pieņemšanas
akta parakstīšanas.
Līguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) gadi no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Pēc Līguma 3.2. punktā minētā nomas termiņa izbeigšanās, Līguma termiņš normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā var tikt pagarināts Pusēm vienojoties un noslēdzot par to atsevišķu rakstveida vienošanos.
Nomniekam ir pienākums paziņot Iznomātājam par vēlēšanos pagarināt Līguma termiņu ne vēlāk kā 6
(sešus) mēnešus pirms Līgumā noteiktā termiņa beigām.

Maksājumi un norēķinu kārtība
Nomas maksa par Nomas objekta lietošanu ir EUR ______ (__________ euro _____ centi) mēnesī bez
pievienotās vērtības nodokļa.
4.2. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli
Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.
4.3. Līguma darbības laikā nekustamā īpašuma nodokli un visus citus nodokļus un nodevas, kas paredzēti vai
tiks noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas attiecas uz Nomas objektu, Nomnieks maksā
patstāvīgi.
4.4. Nomas maksas aprēķina periods ir 1 (viens) kalendārais mēnesis.
4.5. Nomas maksa tiek aprēķināta un Nomniekam ir jāmaksā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
4.6. Pirmajā gadā nomas maksai tiek piemērota atlaide 50% apmērā.
4.7. Iznomātājs izraksta un iesniedz Nomniekam nomas maksas rēķinu par kārtējo mēnesi līdz kārtējā mēneša
5. (piektajam) datumam, nosūtot rēķinu uz Nomnieka norādīto e-pasta adresi. Gadījumā, ja līdz mēneša 7.
(septītajam) datumam Nomnieks šo rēķinu nav saņēmis, Nomniekam ir pienākums nekavējoši informēt par
to Iznomātāju, kā arī pieprasīt un saņemt kārtējā rēķina kopiju apmaksai.
4.8. Nomnieks veic rēķina apmaksu Iznomātājam līdz kārtējā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam.
Iznomātājam ir tiesības noteikt un rēķinā norādīt ilgāku rēķina apmaksas termiņu.
4.9. Nomniekam ir pienākums veikt visus maksājumus apmērā un termiņos, kas norādīti Iznomātāja
izrakstītajos rēķinos.
4.10. Jebkuru maksājumu samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Iznomātāja norādīto norēķinu kontu,
pamatojoties uz Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par Nomnieka maksājumu samaksas datumu uzskatāma
diena, kad Nomnieks ir veicis maksājuma uzdevumu bankā un tā to ir pieņēmusi izpildei. Maksājuma
dokumentos Nomniekam ir jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā
informācija, lai Iznomātājs nepārprotami varētu noprast, par ko konkrētais maksājums ir veikts.
4.11. Par maksājumu termiņu kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no
kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Apmaksas kavējuma gadījumā visas no Nomnieka
saņemtās naudas summas bez sevišķa brīdinājuma vispirms tiek ieskaitītas nokavējuma procentu
apmaksā un tikai pēc tam pamatparāda apmaksā.
4.12. Nomnieks patstāvīgi slēdz līgumus ar attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem par Nomas objekta
uzturēšanai un Iznomātāja saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu
nodrošināšanu (piem., siltumenerģijas piegāde, dabasgāzes piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas
4.
4.1.
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4.13.

4.14.

4.15.
4.16.

pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, elektroenerģijas piegāde, sakaru pakalpojumu
nodrošināšana, u.c.), kā arī veic samaksu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
Iznomātājam ir tiesības, nosūtot Nomniekam rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt Nomas objekta
nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā, ja normatīvie akti paredz citu nomas maksas
apmēru vai nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
Iznomātājs vienpusēji pārskata Nomas objekta maksas apmēru ne retāk kā Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likumā noteiktajā termiņā un maina nomas maksu, ja pārskatītā nomas
maksa ir augstāka par līdzšinējo nomas maksu, piemērojot normatīvo aktu noteikumos paredzēto nomas
maksas noteikšanas kārtību, vai atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja Nomas
objektu iznomā saimnieciskās darbības veikšanai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā
atbalsts Nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.
Pārskatītā un mainītā nomas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā no dienas, kad attiecīgais paziņojums
nosūtīts Nomniekam;
Iznomātājam ir tiesības Līguma darbības laikā, pamatojoties uz Nomnieka rakstisku iesniegumu, samazināt
Ēku un Inženierbūvju nomas maksu, ja nekustamā īpašuma tirgus segmentā pastāv nomas objektu
pieprasījuma un nomas maksu samazinājuma tendence. Ēku un Inženierbūvju nomas maksu nesamazina
pirmo piecu gadu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās.

5. Pušu pienākumi un tiesības
5.1. Nomas objekta stāvoklis Nomniekam ir zināms. Tas tiek iznomāts tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas
dienā un kāds ir fiksēts Nomas objekta nodošanas - pieņemšanas aktā. Ar minētā akta parakstīšanas dienu
Nomnieks uzņemas atbildību par Nomas objekta uzturēšanu un saglabāšanu kā krietns un rūpīgs
saimnieks.
5.2. Nomnieks, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Iznomātāju, drīkst veikt nomas objektā būvdarbus un telpu
plānojuma izmaiņas.
5.3. Nomnieks lieto un uztur Nomas objektu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tajā skaitā ievērojot normatīvo
aktu prasības par Valkas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu.
5.4. Nomniekam jānodrošina Nomas objektu ar nepieciešamajiem apsaimniekošanas un komunālajiem
pakalpojumiem (piem., elektroenerģija, siltumenerģija, atkritumu savākšana, piegulošās teritorijas
uzkopšana u.c.), jāveic to patstāvīgi vai jāslēdz līgumus ar attiecīgajiem uzņēmumiem, jāveic samaksu
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un jāuzņemas atbildību par šo maksājumu veikšanu.
5.5. Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par Nomas objekta ekspluatāciju. Nomnieks nodrošina un seko sanitāro
normu un ugunsdrošības noteikumu ievērošanai, par avārijas situācijām nekavējoties paziņo
organizācijām, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi, veic neatliekamos pasākumus avārijas
likvidēšanai un informē Iznomātāju.
5.6. Nomniekam ir pienākums izpildīt pašvaldības institūciju un Iznomātāja prasības, kas attiecas uz Nomas
objekta un apkārtējās teritorijas uzturēšanu kārtībā, ļaut Iznomātāja pārstāvjiem veikt Nomas objekta visu
telpu tehnisko pārbaudi, nodrošināt pārstāvju piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un parakstīšanā.
Nomnieks par saviem līdzekļiem apņemas pildīt arī citus normatīvajos aktos Nomniekam un Nomas objekta
īpašniekam noteiktos pienākumus saistībā ar Nomas objektu, tostarp ar tā uzturēšanu, apsaimniekošanu,
patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, kadastrālo uzmērīšanu, kadastra datu aktualizēšanu,
reģistrēšanu un dzēšanu, nepieciešamības gadījumā saņemot Iznomātāja pilnvaru, un atbild par to
neizpildi.
5.7. Nomniekam ir pienākums veikt Nomas objekta apsekošanu ne retāk kā vienu reizi gadā, un, ja
apsekošanas rezultātā ir konstatēti defekti, par tiem nekavējoties sastādīt defektu aktu, veikt fotofiksāciju
un informēt Iznomātāju.
5.8. Ja Nomas objektam ir radušies bojājumi, kuru cēlonis nav Ēku un Inženierbūvju būvniecības defekts,
Nomnieks nekavējoties novērš radušos bojājumus un sedz ar bojājumu novēršanu saistītos izdevumus,
turpinot maksāt nomas maksu pilnā apmērā. Nomas objekta remonts veicams atbilstoši būvniecību
regulējošo normatīvo aktu prasībām. Izdevumus par minētajiem remontdarbiem sedz Nomnieks. Pēc
būvdarbu pabeigšanas Nomnieks izsniedz Iznomātājam rakstisku, dokumentāli pamatotu izziņu par Nomas
objektā paveiktajiem būvdarbiem un ieguldītajiem līdzekļiem, t.i. būvdarbu izpildi saskaņā ar faktiski izpildīto
darbu tāmi.
5.9. Nomnieks nesaņem nekādu atlīdzību no Iznomātāja par Nomas objektā veiktajiem ieguldījumiem un
izdevumiem (ne nepieciešamajiem, ne derīgajiem, ne greznuma izdevumiem).
5.10. Nomnieks apņemas 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās par saviem līdzekļiem
apdrošināt Nomas objektu pret visa veida riskiem un nodrošināt Nomas objekta apdrošināšanas
nepārtrauktību visā Līguma darbības laikā. Apdrošināšanas atlīdzības lielums tiek noteikts Nomas objekta
atjaunošanas vērtībā. Kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs polisē jānorāda Iznomātājs.
Apdrošināšanas polise iesniedzama Iznomātājam piecu darba dienu laikā pēc attiecīga apdrošināšanas
līguma noslēgšanas. Ja Nomas objekts ir apdrošināts uz 12 mēnešiem, tad par nākamo 12 mēnešu periodu
Apdrošināšanas polise iesniedzama Iznomātājam piecu darba dienu laikā pirms iepriekšējās
Apdrošināšanas polises termiņa iztecējuma. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Nomnieks apņemas
nekavējoties samaksāt Iznomātajam starpību starp radītiem zaudējumiem un apdrošināšanas kompānijas
izmaksāto summu.
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5.11. Nomnieks pēc saviem ieskatiem un par saviem līdzekļiem veic Nomas objekta apsardzi un Nomas objektā
atrodošās mantas (piem., iekārtu un aprīkojuma) apdrošināšanu. Iznomātājs neuzņemas atbildību par
Nomas objektā esošo Nomnieka vai trešo personu mantu.
5.12. Nomnieks apņemas ievērot zemesgrāmatā reģistrētās lietu tiesības, kas apgrūtina Nomas objektu.
Nomniekam ir pienākums ievērot Nomas objekta lietošanas tiesību aprobežojumus, t.sk., esošās pazemes
un virszemes komunikācijas, arī tad, ja tās nav ierakstītas zemesgrāmatā, inženierkomunikāciju un objektu
aizsargjoslas, kurās jāievēro lietošanas tiesību aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām un
citus lietošanas tiesību aprobežojumus, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, arī tad, ja tie nav
ierakstīti zemesgrāmatā.
5.13. Nomniekam ir pienākums saglabāt visus Nomas objekta esošos virszemes un pazemes inženiertehniskās
apgādes tīklus (kabeļi, caurules, cauruļvadi un citi tehnoloģiskie aprīkojumi) un inženierbūves, uzņemoties
pilnu atbildību par to saglabāšanu savas darbības laikā, kā arī nodrošināt ekspluatācijas dienestu
darbiniekiem iespēju brīvi piekļūt inženiertehniskās apgādes tīkliem, kā arī segt zaudējumus, ko nodarījis
Nomas objektā esošajiem vai trešajām personām piederošajiem inženiertehniskās apgādes tīkliem un
citiem tehnoloģiskajiem aprīkojumiem.
5.14. Nomnieks apņemas:
5.14.1. nodrošināt Nomas objekta lietošanu atbilstoši Līguma 2.3., 2.5. un 2.6. punktā noteiktajiem
mērķiem;
5.14.2. 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas uzsākt darba vietu aprīkošanu ar
iekārtām un tehnoloģijām ražošanas procesa uzsākšanai;
5.14.3. līdz 2022.gada 31.decembrim nodrošināt vismaz 30 (trīsdesmit) jaunu darba vietu izveidi;
5.14.4. līdz 2022.gada 31.decembrim veikt Līguma 2.6. punkta a) apakšpunktā paredzētās investīcijas;
5.14.5. izpildīt biznesa plānu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa;
5.14.6. līdz katra gada 1.februārim sniegt rakstveida atskaiti Iznomātājam par investīcijām un
jaunradītajām darba vietām Nomas objekta teritorijā;
5.14.7. sniegt rakstveida atskaites Iznomātājam tā norādītājā termiņā par biznesa plāna izpildi atbilstoši
Iznomātāja rakstveida pieprasījumam;
5.14.8. nekavējoties novērst savas darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma nosacījumu pārkāpumu
sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus;
Ja Nomnieks nav ievērojis Līguma 5.14.2. - 5.14.5. apakšpunktos noteiktos nosacījumus un tā rezultātā
projektu uzraugošā iestāde Iznomātājam ir piemērojusi sankcijas, kas izpaudušās kā līgumsods,
pienākums atmaksāt saņemtos līdzekļus projekta ietvaros vai projekta attiecināmo izmaksu
samazinājums, Nomniekam ir pienākums segt Iznomātājam radušos zaudējumus. Šajā gadījumā Puses
vienojas par zaudējumu apmaksas termiņu, kas nav ilgāks par 5 gadiem, un kārtību. Zaudējumu
segšana neatbrīvo Nomnieku no Līguma izpildīšanas pienākuma.
5.16.
Iznomātājs neuzņemas atbildību par to, ja Nomnieks Nomas objektā nevarēs realizēt savu biznesa
plānu un šajā sakarā Nomnieks uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem. Šajā gadījumā
Nomnieks nesaņem no Iznomātāja nekādu izdevumu (ne nepieciešamo, ne derīgo, ne greznuma
izdevumu) atlīdzību par jebkuriem ieguldījumiem, kas saistīti ar Nomas objektu.
5.17.
Ar Iznomātāja rakstveida piekrišanu Nomniekam ir tiesības nodot Nomas objektu vai tā daļu
apakšnomā. Iznomātājs rakstveida piekrišanu izsniedz vai atsaka 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā
no Nomnieka iesnieguma iesniegšanas dienas.
5.18.
Nomniekam ir tiesības mainīt biznesa plānu vai realizēt citu biznesa plānu, ja tā rezultātā tiek ievēroti
Līguma 5.14.2. - 5.14.5. apakšpunktos noteiktie nosacījumi.
5.19.
Iznomātājs apņemas reģistrēt šo Līgumu zemesgrāmatā un segt visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma
ierakstīšanu zemesgrāmatā.
5.20.
Iznomātājs apņemas novērst konstatētos Ēku un Inženierbūvju būvniecības garantijas laika defektus 5
(piecu) gadu laikā no to nodošanas ekspluatācijā. Ja Nomnieks konstatē Ēku un Inženierbūvju
būvniecības defektus, tad par to rakstveidā paziņo Iznomātājam 3 (trīs) dienu laikā no defektu
konstatēšanas. Defektu novēršanai Nomnieks nodrošina būvuzņēmējam piekļuvi remontdarbu vietai un
saskaņo ar Iznomātāju defektu novēršanas grafiku.
5.21.
Iznomātājam ir tiesības kontrolēt Nomas objekta izmantošanu atbilstoši Līguma nosacījumiem.
5.22.
Iznomātājs garantē, ka Nomnieks var netraucēti izmantot Nomas objektu Līguma termiņā bez jebkāda
nepamatota pārtraukuma vai traucējuma no Iznomātāja puses.
6. Līguma izbeigšana
6.1.
Iznomātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti
ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, un neatlīdzinot Nomniekam jebkurus ar Nomas objektu saistītos
izdevumus (ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus), par to informējot Nomnieku,
nosūtot ierakstītā sūtījumā rakstveida paziņojumu vienu mēnesi iepriekš, ja Nomnieks šeit minētos
trūkumus nenovērš pēc Iznomātāja paziņojuma saņemšanas līdz Līguma izbeigšanās dienai:
6.1.1. Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ tiek bojāts Nomas objekts',
6.1.2. Nomnieka nomas maksas parāds pārsniedz viena mēneša nomas maksas apmēru;
6.1.3. Nomnieks nav veicis Nomas objekta apdrošināšanu;
6.1.4. Nomnieks vairāk kā mēnesi kavē nekustamā īpašuma nodokļa samaksu par Nomas objektu',
5.15.
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Nomniekam ir pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai ārpus
tiešās tiesiskās aizsardzības process;
6.1.6. ir apturēta Nomnieka saimnieciskā darbība;
6.1.7. Nomniekam ir uzsākts likvidācijas process;
6.1.8. Nomnieks nepilda kādu no Līguma 5.14.2. - 5.14.5. apakšpunktos minētajiem pienākumiem, vai
netiek sasniegts vai pildīts Līguma mērķis saskaņā ar 2.5. un 2.6. punktu, ar kuru Iznomātājam
bija tiesības rēķināties;
6.1.9. Nomnieks 2 gadu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā nav ieguldījis investīcijas un/vai radījis
jaunas darba vietas Nomas objektā, kā arī nevar iesniegt apliecinājumu, ka noteiktajā termiņā
Nomas objektā tiks ieguldītas investīcijas un radītas jaunas darba vietas Līgumā noteiktajā
apmērā;
6.1.10. Nomas objekts bez Iznomātāja piekrišanas tiek nodots apakšnomā:
6.1.11. Nomnieks izmanto Nomas objektu citiem mērķiem nekā noteikts Līguma 2.3. punktā;
6.1.12. Līguma noteikumu neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod Iznomātājam pamatu uzskatīt, ka viņš
nevar paļauties uz saistību izpildīšanu nākotnē;
6.1.13. Nomnieks veic patvaļīgu Nomas objekta vai tā daļas pārbūvi un/vai pārplānošanu un/vai
nojaukšanu un/vai maina to funkcionālo nozīmi, bojā to;
6.1.14. tiek saņemta informācija no kompetentas institūcijas, ka Nomas objekts tiek ekspluatēts
neatbilstoši normatīvo aktu prasībām;
6.1.15. Nomnieks nepilda Līgumā noteiktos pienākumus vai tiek pārkāpti citi Līguma noteikumi;
6.1.16. ja Līguma izpildes laikā Nomniekam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku, trīs mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no
Līguma, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Nomas
objekts nepieciešams sabiedrības vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko
funkciju veikšanai. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas no Līguma šādā gadījumā, Iznomātājs, ievērojot
Civillikumu un Līgumu, atlīdzina Nomnieka veiktos nepieciešamos un derīgos izdevumus.
Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa. Pusēm vienojoties.
Nomnieks var atteikties no Nomas objekta lietošanas, 3 (trīs) mēnešus iepriekš rakstiski paziņojot
Iznomātājam, taču jebkurā gadījumā ne agrāk kā pēc trīs gadiem no Līguma spēkā stāšanās un Līguma
2.6. punktā noteikto sasniedzamo rādītāju izpildīšanas. Šādā gadījumā Iznomātājam nav pienākuma
atlīdzināt Nomniekam zaudējumus un izdevumus (arī ieguldījumus), kā arī Nomniekam nav tiesību
prasīt arī uz priekšu samaksātās nomas maksas atdošanu. Nomniekam nav pienākuma apmaksāt
nomas maksu līdz sākotnēji Līgumā pielīgtajam termiņam.
Līguma izbeigšana pirms termiņa neatbrīvo Nomnieku no pienākumā izpildīt maksājumu saistības,
kuras viņš uzņēmies saskaņā ar Līgumu.
Līguma termiņam beidzoties vai jebkuros citos Līguma izbeigšanas gadījumos Nomniekam jāatbrīvo
Nomas objekts un Līguma izbeigšanās dienā jānodod tas Iznomātājam ar nodošanas - pieņemšanas
aktu, izpildot šādus pienākumus:
atstāt Nomas objekta telpas un teritoriju tīru;
izvest visu Iznomātāja un trešo personu īpašumu un iekārtas (mantu);
nodot Iznomātājam bez atlīdzības Nomas objektā Nomnieka izdarītos neatdalāmos uzlabojumus, kā arī
visus nepieciešamos un derīgos ieguldījumus, kurus ir veicis Nomnieks, un pārbūves un ietaises, kurām
jābūt lietošanas kārtībā; tiek nodotas lietas un aprīkojums, kas nodrošina Nomas objekta telpu normālu
lietošanu, kā arī priekšmeti, kuri nav atdalāmi nesabojājot tos un virsmas, pie kurām tie piestiprināti;
noņemt visas piestiprinātās zīmes, plakātus no Nomas objekta telpu iekšpuses un ārpuses, atjaunot tās
vietas, kur tās bijušas piestiprinātas;
izlabot visus bojājumus Nomas objektā, kas radušies tā atbrīvošanas rezultātā.
Nomas objekta neatbrīvošanas gadījumā pēc nomas attiecību izbeigšanas, Iznomātājs ir tiesīgs brīvi
iekļūt iznomātajā Nomas objektā.
Nomnieks piekrīt, ka Nomnieka un trešo personu kustamā manta, kas atradīsies Nomas objektā
nākamajā dienā pēc Līguma izbeigšanās, tiek atzīta par atmestu mantu, un Iznomātājs ir tiesīgs pārņemt
to savā īpašumā un rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem.
Līguma 6.6. punktā paredzēto pienākumu nepildīšanas gadījumā Nomniekam jāmaksā līgumsods viena
gada nomas maksas apmērā, kāda tā ir Līguma izbeigšanas brīdī, kā arī jāsedz Iznomātājam visa veida
zaudējumi un izdevumi, kādi Iznomātājam radušies sakarā 6.6. punktā Nomniekam noteikto pienākumu
nepildīšanu. Līgumsoda piemērošana un samaksa neatbrīvo Nomnieku no Līguma izpildīšanas
pienākuma un atbildības par zaudējumiem.
Neskatoties uz Līguma 6.6. - 6.8. punktos minēto, ja, izbeidzoties Līgumam, Nomniekam ir
nepieciešams ilgāks laiks Nomnieka kustamās mantas izvešanai no Nomas objekta, Nomniekam ir
tiesības, ar vienpusēju rakstisku paziņojumu Iznomātājam, kurš iesniedzams Iznomātajam līdz Līguma
izbeigšanās dienai, pagarināt Nomnieka kustamās mantas izvešanas termiņu līdz 1 (vienam) mēnesim
pēc Līguma izbeigšanās, ar nosacījumu, ka par nepieciešamo papildu termiņu Nomnieks samaksā
Iznomātājam avansā nomas maksu, piemērojot koeficientu 1,2.
6.1.5.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.

6.6.4.
6.6.5.
6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
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7. Aizturējuma tiesības
7.1. Iznomātājam ir aizturējuma tiesība uz Nomnieka un trešās personas mantu, kas atrodas Nomas objektā,
ciktāl tā ir nepieciešama Līguma saistību izpildes nodrošināšanai.
7.2. Puses vienojas, ka Iznomātājs būs tiesīgs izmantot Civillikumā paredzētās aizturējuma tiesības, tai skaitā,
aizturēt nomātajā Nomas objektā visu esošu mantu līdz saistību izpildei no Nomnieka puses, gadījumā, ja
Nomnieks nemaksā Līgumā paredzētos maksājumus pilnā apmērā ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc
Līgumā noteiktā termiņa.
7.3. Ja ir iestājies Līguma 7.2. punktā minētais gadījums un Iznomātājs ir izmantojis aizturējuma tiesības, tad
Nomnieks, parakstot šo līgumu, pilnvaro Iznomātāju glabāt aizturēto mantu, Nomnieks apņemas atlīdzināt
Iznomātāja izdevumus saistībā ar aizturētās mantas glabāšanu, kā arī pilnvaro Iznomātāju pārdot aizturēto
mantu par brīvu cenu bez izsoles, lai Iznomātājs varētu nolīdzināt savu prasījumu pret Nomnieku, ja
Iznomātājs aizturējuma tiesību izmantojis ilgāk kā par 10 (desmit) dienām.
8. Apbūves tiesības
8.1. Nomniekam tiek piešķirtas apbūves tiesības saskaņā ar Civillikuma “Lietu tiesību” TREŠO A NODAĻU;
8.2. Apbūves tiesības attiecas uz visu nomā nodoto zemes gabalu un zemes vienības Valkā, “Cepļa pļavas”,
kadastra apzīmējums 9401 004 0325 daļu 2.5ha apmērā, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes vienības
daļu kadastrāli uzmērot.
8.3. Apbūves tiesības ir spēkā līdz šī līguma beigu termiņam vai līdz brīdim, kad līgums tiek lauzts.
8.4. Samaksa par apbūves tiesībām ir iekļauta šī līguma nomas maksā.
8.5. Pēc nomas līguma izbeigšanās visas uz zemes uzbūvētās būves tiek nodotas Iznomātāja īpašumā vai
nojauktas, sakārtojot teritoriju ne sliktākā stāvoklī, kā nomas līguma noslēgšanas brīdī.”
9. Pārējie noteikumi
9.1. Visi ar Līgumu saistītie Pušu paziņojumi nosūtāmi ar ierakstītu A klases pasta sūtījumu uz Līgumā norādīto
Puses adresi vai citu adresi, ko viena Puse rakstiski paziņojusi otrai, vai ar elektroniskā pasta starpniecību,
izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz Līgumā norādīto Puses e-pasta adresi vai citu e-pasta adresi,
ko viena Puse rakstiski paziņojusi otrai. Pasta sūtījuma gadījumā paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu 3.
(trešajā) dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu
nosūtīšanai. Dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc
tā nosūtīšanas.
9.2. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.3. Visus izdevumus par Līguma reģistrāciju zemesgrāmatā sedz Iznomātājs. Līguma izbeigšanas gadījumā
Nomnieks pilnvaro Iznomātāju veikt visas nepieciešamās formalitātes, t.sk. bez īpaša pilnvarojuma
parakstīt nostiprinājuma lūgumu nomas tiesību dzēšanai zemesgrāmatā, ka arī iesniegt, saņemt un veikt
citas nepieciešamas darbības, lai dzēstu zemesgrāmatā ierakstu par nomas tiesību uz Līguma Nomas
objektu.
9.4. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu un Līguma
kopumā spēkā esamību.
9.5. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no šī Līguma, izņemot Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
9.6. Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
9.7. Līguma noteikumus var grozīt, Pusēm rakstiski vienojoties. Gadījumos, kas paredzēti Līgumā, Līguma
grozījumi notiek ar Puses vienpusēju paziņojumu.
9.8. Visas domstarpības Puses risina sarunu ceļā. Gadījumā, ja kāda Puse uzskata, ka, izpildot Līguma
noteikumus, radies strīds, tai rakstveidā jāinformē otra Puse, norādot strīda priekšmetu un tā atrisināšanas
veidu. Ja Puses 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad iesniegts rakstisks paziņojums par strīda rašanos,
neatrisina strīdu pārrunu ceļā, strīds ir risināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.9. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis
nepārvaramas varas apstākļu (piemēram, dabas stihija, militārās akcijas, u.tml.) dēļ. Minēto apstākļu
esamību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ
viena Puse rakstiski informē otru Pusi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja
nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.
9.10. Par rekvizītu maiņu Nomniekam ir jāpaziņo Iznomātājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc veiktajām
izmaiņām.
9.11. Līguma izpildes uzraudzībai un kontrolei Puses pilnvaro šādas kontaktpersonas:
a) Iznomātāja kontaktpersona ir , tālrunis
, e-pasts:
b) Nomnieka kontaktpersona ir
, tālrunis
, e-pasts:
Puses ir tiesīgas nomainīt savu kontaktpersonu ar vienpusēju paziņojumu.
9.12. Līgums sastādīts un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros uz
lapām katrs, viens eksemplārs glabājas pie
Iznomātāja, viens – pie Nomnieka, viens - iesniegšanai zemesgrāmatā. Visiem eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
9.13. Līgumam ir šādi pielikumi:
Pušu rekvizīti un paraksti:
Iznomātājs
Nomnieks
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Valkas novada dome
Reģ. Nr. 90009114839
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701
Konta Nr.: LV16UNLA0050014283134
A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Priekšsēdētājs

________________,
Reģ.Nr. ________________
Adrese _______________
Konta Nr.: __________________Banka
Kods: __________

V.A.Krauklis

2.pielikums
Investīciju objekts: Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads
nomas tiesību izsoles nolikumam

Tehniskā specifikācija
Investīciju objekts: Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas
novads, LV-4701, Latvija un daļa no teritorijas Cepļa pļavas, Valka, Valkas
novads, LV-4701, Latvija.
Attālumi no investīciju
objekta:

Investīciju objekts
Ķieģeļceplis, Valka

Rīga – 160 km
Rīgas Brīvosta – 160 km
Starptautiskā lidosta “Rīga” – 175 km
Tallina – 240 km
Tallinas osta – 240 km
Tallinas lidosta – 235 km
Tartu – 90 km
Valmiera – 50 km
Cēsis - 90 km
Limbaži – 95 km
Gulbene – 110 km
Sigulda – 115 km

Pamatinformācija:
Zemes vienības kadastra apzīmējums 94010040015
Adrese
Kopējā platība
Apbūves laukums
Piebraucamo ceļu un laukumu platība
Zemes izmantošanas veids
Ražošanas ēkas
Būvju veids
Būvju grupa

Valka, Ķieģeļceplis
3,7363 ha
0,42794 ha
0,886395 ha
Rūpnieciskās apbūves teritorija
Jaunbūves
III
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Apbūves laukums, t.sk.
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām
Kopējā telpu platība, t.sk.
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām,
tai skaitā otrais stāvs
Virszemes stāvu platība, t.sk.
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām,
tai skaitā otrais stāvs
Būvtilpums
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām
Virszemes stāvu skaits:
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām
Ēku gabarītizmēri
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām
Griestu augstums
Grīdas kravnesība
Ēkas ugunsnoturības pakāpe
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām
Ugunsdrošības sistēma
Energoefektivitātes klase
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām
Ēkas konstrukcija
Ārsienas
Starpsienas
Ražošanas ēku teritorija
Iežogotā platība
Teritorijas nožogojums
Autostāvvieta
Teritorijas apgaismojums
Infrastruktūra
Piebraucamais ceļš

4279,4 m2
2443,7 m2
1835,7 m2
4322,4 m2
2404,4 m2
1918,0 m2
157,8 m2
4365,9 m2
2404,4 m2
1961,5 m2
176,7 m2
33268 m3
19300 m3
13968 m3
1, ēkas augstums 8,95 m
2, ēkas augstums 8,65 m
120m x 20m
120m x 15m
6m
12t/ass
U1b
U2b
2 (divi) ugunsdzēsības dīķi
Neapkurināma ēka
B 52 kWh/m² gadā
tērauda karkass
“Sendvičtipa” paneļi ar akmensvates
pildījumu
Ugunsdrošiem nodalījumiem REI 60
31238,5 m2
Caurskatāms metāla sieta žogs pa
metāla stabiņiem
8 vieglajām automašīnām, t.sk.,
cilvēkiem ar kustību traucējumiem 1
Piebraucamā ceļa apgaismojums
Valčbetona segums transporta slodzei
līdz 42t. Piebraucamais ceļš no Rīgas
ielas daļēji uz zemes vienības Cepļa
pļavas Valka, Valkas novads, LV-4701,
Latvija. Viena transporta kustības josla
4,5 m platumā ar 1,2 m platu gājēju
ietvi vienā pusē un lietus ūdens
novadgrāvi otrā ceļa pusē.
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Elektrība

Ūdensapgāde

Sadzīves notekūdeņu kanalizācija

Ventilācija
Apkure

Lietus ūdeņu kanalizācija

Zemes vienība, kadastra apzīmējums 94010040325
Adrese
Kopējā platība
Iznomātā platība (zemes vienības daļa)
Būves veids (apsardzes ēka (konteinertipa))
Būves grupa (apsardzes ēka (konteinertipa))
Apbūves laukums (apsardzes ēka (konteinertipa))
Kopējā telpu platība (apsardzes ēka (konteinertipa))
Virszemes stāvu platība (apsardzes ēka (konteinertipa))
Būvtilpums (apsardzes ēka (konteinertipa))
Virszemes stāvu skaits (apsardzes ēka (konteinertipa))
Apsardzes ēkas (konteinertipa) izmēri
Piebraucamo ceļu un laukumu platība
Ēkas ugunsnoturības pakāpe
Energoefektivitātes klase
Iežogotā platība
Teritorijas nožogojums
Vārti

Jauna TA 20/0,42.250P-SDAG
Vienlaicīga max slodze Pu=161kW
Ievada aizsardzības aparāta nominālā
strāva 250 A
Spriegums 420V
Nodrošināta no vietējā ūdens urbuma
Maksimālais aprēķinātais ūdens
patēriņš ugunsgrēka 32adījumā 26,5
l/sek
Sadzīves notekūdeņiem vietējā
bioloģiskā attīrīšanas iekārta.
Jauda q=7.50 m3/dnn
Paredzēta pakošanas cehā ar
administratīvajām un sadzīves telpām
Lokālā individuālā katlu māja, 2 (divi)
malkas katli ar siltuma jaudu 40kW
katrs.
Lietus ūdens tiek novadīts uz
ieprojektētajiem ugunsdzēsības dīķiem.

Valka, Cepļa pļavas
13,4387 ha
2,5 ha
novietošana
I
7,5 m2
6,4 m2
7,5 m2
18,8 m3
1, ēkas augstums 2,65 m
2,5x3,0x2,5 m
2476,5 m2
U3
nenormējas
23121,7 m2
Caurskatāms metāla sieta žogs pa
metāla stabiņiem
Automātiski paceļama barjera
autotransporta iebraukšanas kontrolei.

Ar plašāku informāciju, t.sk., Ražošanas teritorijas Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads Būvprojektu var
iepazīties Valkas novada domē.
Telpu platības u.c. tehniska informācija tiks precizēta pēc Ēkas kadastrālās uzmērīšanas.

Papildus informācija:
Zemes un ēkas īpašnieks
Nomas tiesību iegūšana

Valkas novada dome
Piedaloties izsolē
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Ēkas, infrastruktūras un teritorijas apsaimniekošana

Piebraucamā ceļa no Rīgas ielas uz zemes vienības Cepļa
pļavas Valka, Valkas novads, LV-4701, Latvija (ceļa garums
apmēram 420 m) uzturēšana un apsaimniekošana
Prasības komersantam

Veic tas pats komersants, kuram ēka,
infrastruktūra un teritorija nodota
nomā.
Veic tas pats komersants, kuram ēka,
infrastruktūra un teritorija nodota
nomā.
Līdz 2022. gada 31. decembrim ir
jāiegulda nefinanšu investīcijas pašu
nemateriālajos ieguldījumos un
pamatlīdzekļos vismaz 1 300 000,00
EUR apmērā un jārada 30 jaunas darba
vietas.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārta “Ieguldījumi degradēto
teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projekts ““Degradētās teritorijas atjaunošana
uzņēmējdarbības attīstībai” (Nr. 5.6.2.0/17/I/016). Projekta attiecināmās izmaksas 2 456 296,76 EUR, t.sk., ERAF
finansējums 1 300 000,00 EUR un valsts budžeta dotācija 65 580,70 EUR.
3.pielikums
Investīciju objekts: Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads
nomas tiesību izsoles nolikumam
PIETEIKUMS DALĪBAI MUTISKĀ IZSOLĒ
Pretendents:
Nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Kontaktpersona
Tālrunis
E-pasts
Bankas konts
Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu vai pilnvarotā persona:
___________________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods).
Ar šī pieteikuma iesniegšanu ______________ ____________________________(Pretendenta nosaukums)
(turpmāk - Pretendents) piesaka savu dalību nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis”, Valkā, Valkas novads
ražošanas ēku (turpmāk - Nomas objekts) nomas tiesību izsolei un apliecina, ka:
1.
Pretendentam ir skaidras un saprotamas Pretendenta tiesības un pienākumi, kas ir noteikti izsoles
nolikumā un normatīvajos aktos;
2.

Pretendents ir iepazinies ar izsoles nolikuma, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīst to par pareizu,
saprotamu un atbilstošu un tam piekrīt;

3.

Pretendentam ir skaidras un saprotamas nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma
priekšmets, līguma noteikumi un iznomātāja izvirzītās prasības nomnieka darbībai, līdz ar ko atzīst, ka
izsoles komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez neattaisnojama riska iesniegt savu
piedāvājumu izsolei;

4.

Pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas dienu nav neizpildītu maksājumu saistību par līgumiem un/vai
nav tiesvedība civillietā ar Valkas novada pašvaldību, vai tās iestādi (struktūrvienību), vai
kapitālsabiedrību, tai skaitā, Pretendents apliecina, ka tas nav atzīstams par nelabticīgu nomnieku,
ievērojot nolikuma 6.3. punktā noteikto;

34
5.

Pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās
aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav apturēta vai izbeigta
saimnieciskā darbība, nav uzsākts likvidācijas process, nav nodokļu parādu, tostarp nekustamā īpašuma
nodokļu parādu;

6.

Pretendents piekrīt, ka personas dati tiks izmantoti, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas patiesīgumu;

7.

Visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu un tā piedāvājumiem ir patiesas;

8.

Pretendents nav ieinteresēts citu Pretendentu šai izsolei iesniegtajos piedāvājumos, piedāvājums ir
sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

9.

Pretendents ir informēts un piekrīt, ka izsoles procedūras gaitā saskaņā ar Fizisko personu datu
aizsardzības likumu tiks apstrādāti no Valsts iedzīvotāju reģistra iegūtie Pretendenta, Pretendenta laulātā
un radinieku līdz otrai pakāpei ieskaitot, kā arī šīm personām piederošas komercsabiedrības,
Pretendentam vai Pretendenta - juridiskas personas īpašniekiem, valdes locekļiem vai prokūristiem
piederošas komercsabiedrības, neatkarīgi no dalības apjoma un formas personas dati (t.sk. personas
kods);

10.

Pretendents piekrīt, ka, ja pēc iznomātāja rīcībā esošās informācijas Pretendents ir atzīstams par
nelabticīgu nomnieku vai ieinteresēto personu attiecībā pret parādā esošo personu iznomātājam, tad tas
netiek pielaists pie izsoles;

11.

Pretendents piekrīt, ja izsoles pretendents nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus (nolikuma 6.1. -6.8.
punkts), t.sk., ja izsoles komisija Pretendenta iesniegto biznesa plānu ir atzinusi par nepiemērotu,
Pretendentu neiekļauj izsoles dalībnieku sarakstā;

12.

Pretendents apliecina, ka Pretendentam ir nevainojama profesionālā reputācija viņa darbības jomā;

13.

Pretendents piekrīt, ka saziņai ar Pretendentu tiek izmantots pieteikumā dalībai izsolē norādītā e-pasta
adrese.

Pielikumā:
(vieta un datums)
(amata nosaukums)

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

4.pielikums
Investīciju objekts: Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads
nomas tiesību izsoles nolikumam
Eiropas Savienības struktūrfondu
investīciju projektu izsoles komisijai
No:
Komercsabiedrības nosaukums
Reģistrācijas numurs
Kontaktinformācija
(adrese, tālrunis, e- pasts)
BIZNESA PLĀNS / PROJEKTA KONCEPTS
Informācija par komercsabiedrību:
1.1. komercsabiedrības veiktās komercdarbības apraksts;
1.2. sniegto pakalpojumu/ ražotās produkcijas apraksts, kvalitāte (tai skaitā norāda minēto informāciju par saistītajām
personām);
1.3. šobrīd pieejamie resursi (rīcībā esošie ilgtermiņa ieguldījumi, pieejamās ēkas un zemes platības, to lietošanas
raksturojums un lietošanas mērķis);
1.4. komercsabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa mērķi;
1.6. komercsabiedrības darbības raksturīgākie finanšu un ekonomiskie rādītāji pēdējos trijos gados (ja attiecināms).
2. Projekta nosaukums 3. Projekta mērķis 4. Plānotā projekta ideja un realizācijas izklāsts:
1.

4.1. projekta īstenošana vieta;
4.2. projekta sagaidāmie rezultāti (darbavietas, ilgtermiņa ieguldījumi u.c.);
4.3. resursi (esošās tehnoloģijas, licences, patenti; nepieciešamais darbaspēks un izejvielas);
5. Projekta ieviešanas termiņš:__________________
6. Plānoto ieguldījumu plāns, kas ietver ilgtermiņa ieguldījumu objektus, veidus, apjomu:
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Nr. p.k.

Ilgtermiņa ieguldījuma objekti, veidi

Plānoto ilgtermiņa
ieguldījumu summa (EUR)

Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi (EUR):
Licences, koncesijas un patenti (EUR)
Tehnoloģiju apgūšanas izmaksas (EUR)
Ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (Pamatlīdzekļi) (EUR):
Iekārtas un tehnika (EUR)
Pārējie pamatlīdzekļi (kas nepieciešami tehnoloģiskā procesa
nodrošināšanai) (EUR)
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:
7. Komercsabiedrības attīstības plāni:
7.1. plānoto ieguldījumu grafiks nemateriālajos un materiālajos ilgtermiņa ieguldījumos, tai skaitā modernajās
tehnoloģijās turpmāko triju gadu periodā (bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četros) kalendārajos mēnešos no nomas
līguma noslēgšanas brīža):
Ilgtermiņa ieguldījuma veidi, apjomi
Periods
20__.g.
20__.g.
20__.g.
Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi (EUR)
Ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (EUR)
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi (EUR):
7.2. plānotais preču ražošanas/ pakalpojumu apjoms turpmāko triju gadu periodā (bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četros)
kalendārajos mēnešos no nomas līguma noslēgšanas brīža):
Preču ražošanas/pakalpojumu apjoms
Periods
20__.g.
20__.g.
20__.g.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Sagaidāmo preču ražošanas/ pakalpojumu
apjoms (EUR)
7.3. plānotais darba vietu skaits (vidējais gadā) komercsabiedrībā turpmāko triju gadu garumā periodā (bet ne ilgāk kā
24 (divdesmit četros) kalendārajos mēnešos no nomas līguma noslēgšanas brīža):
Periods
20__.g.
20__.g.
20__.g.
Darba vietu skaits
Darba vietu skaits (vidējais gadā)
Paraksttiesīgā persona:
Paraksts
Vārds, uzvārds
Amats
Datums

14.§
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Valkā, Rūjienas ielā 36
__________________________________________________________________________
(G.Smane)
Dome izskata *****, personas kods *****, dzīvo *****, 2019.gada 10.jūnija iesniegumu (saņemts un reģistrēts
Valkas novada domē 10.06.2019.) ar lūgumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Valkā,
Rūjienas iela 36, kadastra numurs 9401 008 0439. Iesniegumam pievienots 2019.gada 6.jūnija Pirkuma līgums.
Izskatot ar lietu saistītos dokumentus tika konstatēts:
2019.gada 6.jūnijā starp ***** pārstāvi *****, personas kods ***** un ***** personas kods *****, sastādītā
Pirkuma līguma pirkuma objekts ir nekustamais īpašums Valkā, Rūjienas iela 36, ar kadastra numuru 9401 008
0439, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 0.2161ha. Īpašums reģistrēts Valkas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0012 5777. Minētā nekustamā īpašuma īpašnieks: *****.
Pirkuma līgumā norādītā nekustamā īpašuma pārdošanas cena: EUR 1995.00 (viens tūkstotis deviņi simti
deviņdesmit pieci euro).
Zemes vienības Rūjienas iela 36, kadastra apzīmējums 9401 008 0439 kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. ir
EUR 3913.00
Likuma „Par pašvaldībām” 78.pants nosaka, ka vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību
administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās
pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus,
attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma
nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.
Jāņem vērā, ka minētā zemes vienība atrodas pie Rūjienas ielas un robežojas ar Valkas novada domei
piederošo zemes vienību Valkā, Rūjienas iela 34A.
Tā ir stratēģiski ļoti svarīga teritorija pašvaldības attīstībai.
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Zemes vienības Rūjienas iela 36 izvietojums ir ļoti labvēlīgs pašvaldībai piederošās zemes vienības Valkā,
Rūjienas iela 34A kopējai izmantošanai un apsaimniekošanai, jo izlabotu zemes reformas gaitā radušos zemes
vienības Rūjienas iela 34A robežu konfigurācijas defektu – šaura leņķa trijstūri, kas apgrūtina zemes vienības
apsaimniekošanu, kā arī nodrošinātu plašāku piekļuves iespējas izveidi pie pašvaldībai piederošās zemes
vienības.
Šobrīd tiek gatavoti grozījumi Valkas novada teritorijas plānojumā, kas paredz attīstīt Valkas pilsētas teritoriju
pie Igaunijas robežas, iekļaujot zemes vienības gar Rūjienas ielas kā potenciālās apbūves teritorijas publiskās
apbūves un komercapbūves vajadzībām, tāpēc raugoties nākotnes iecerēs, privātmājas apbūve pie pašas
Rūjienas ielas malas apgrūtinātu gan potenciālos mājas iedzīvotājus, gan šīs teritorijas kopējo attīstību.
Ņemot vērā, ka nākotnē ir plānota plaša šo teritoriju apbūve, būs jāplāno gan jaunu komunikāciju tīklu izveide,
gan piebraucamo ceļu izvietojums.
Pašvaldībai ir svarīga teritorijas labiekārtošana un attīstība, iegādājoties minēto zemes vienību tiktu
nodrošināta un īstenota likuma “Par pašvaldībām”” 15.panta 1., 2. un 10.punktiem, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju nodrošināt teritorijas labiekārtošanu, sekmēt saimniecisko darbību administratīvajā teritorijā,
rūpējoties par bezdarba samazināšanu.
Ņemot vērā samērīguma un demokrātiskas iekārtas principa piemērošanu, salīdzinot personas tiesību
aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var
attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums, var secināt, ka sabiedrības interešu ieguvums būs ievērojami
lielāks, ja minētais nekustamais īpašums būs pašvaldības īpašumā un tas tiks izmantots Rūjienas ielas
pieguļošās teritorijas attīstībā un labiekārtošanā.
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma
tiesību izmantošanas kārtību”, 3.punkts nosaka, ka, ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir
nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto)
teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato
attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības dome ne
vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Minēto noteikumu 3.punkts nosaka, ka Vietējās pašvaldības domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu nekavējoties nosūta nekustamā īpašuma pārdevējam un attiecīgās administratīvās teritorijas
zemesgrāmatu nodaļai.
Savukārt noteikumu 6.punktā uzsvērts, ka vietējās pašvaldības domes lēmums par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu uzliek tai par pienākumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu sagatavot attiecīgu darījuma aktu, pamatojoties uz pārdevēja un pircēja vienošanās nosacījumiem,
un līgumā noteiktā kārtībā un termiņos samaksāt pirkuma līgumā noteikto summu. Pamatojoties uz
augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 16.§) un
vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta un 15.panta pirmās daļas
10.punkta, 78.panta pirmās daļas, 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi par
vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 3.punkta un 2019.gada 6.jūnija
pirkuma līguma starp ***** un *****, 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz Pirkuma objektu Valkas novada Valkā, Rūjienas iela 36, ar kadastra
numuru 9401 008 0439, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0439, un pirkt
minēto nekustamo īpašumu par Pirkuma līgumā norādīto pirkuma maksu EUR 1995.00 (viens tūkstotis
deviņi simti deviņdesmit pieci euro), jo tas ir nepieciešams pašvaldības autonomu funkciju nodrošināšanai,
atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.,2. un 10.punkam.
2. Finansējumu nodrošināt no Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
3. Uzdot Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai 10 darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža veikt pirkuma summas pārskaitījumu uz līgumā norādīto Pārdevēja bankas kontu.
4. Par lēmuma 3.punkta izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
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 Administratīvā
rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 14.§)
Zemes vienību Valkas novada Valkas pilsētā
Rūjienas iela 36 un Rūjienas iela 34A
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15.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
nomātām telpām Rūjienas ielā 3E, Valkā
_________________________________________________________________
(A.Golubovs)
Izskatot ***** 2019.gada 14.jūnijā iesniegto iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa
pagarināšanu Rūjienas ielā 3E, Valkā, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes
protokols Nr.7, 18.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu
g) 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar ***** noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E (telpu kopējā platība 24,9 m 2 (telpas
Nr.16, 17, 1.stāvs)) nomas līguma termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot vienošanos par grozījumiem telpas nomas
līgumā ar *****.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona
tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.

16.§
Par telpu pielāgošanu un nomu Valsts probācijas dienestam
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Novada domes deputāts A.Simulis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada domē ir saņemta Valsts probācijas dienesta 2019.gada 14.jūnija vēstule Nr.1110-144/NOS2019/41/665 “Par telpu nomu Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības
Valkas nodaļas darbības nodrošināšanai”, kurā Valsts probācijas dienests aicina Valkas novada domi izvērtēt
iespēju pielāgot dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Valkas nodaļai iznomātās telpas, paredzot
ieguldījumu apjoma ilgtermiņa iekļaušanu nomas maksā.
Vēstulē norādīts, ka ņemot vērā dienesta darbības specifiku un ārvalstu korekcijas dienestu pieredzi, 2019.gada
9.aprīlī dienestā ir apstiprinātas Valsts probācijas dienesta biroja telpu atlases pamatnostādnes, kas pamatā
balstītas uz nodarbināto un klientu zonas nodalīšanu (izvērtējot drošības apsvērumus), atbilstošu sarunu telpu
izveidošanu darbam ar probācijas klientu (izvērtējot personas datu neizpaušanas trešajām personām
apsvērumus).
Pēc Valkas novada domes speciālistu veiktajiem aprēķiniem, pielāgojot telpas Valsts probācijas dienesta
vajadzībām Rūjienas ielā 3D, Valkā, būvdarbu izmaksas sastāda aptuveni EUR 7000,-. Pēc Valkas novada domes
Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķa aprēķina, slēdzot nomas līgumu uz 10 gadiem, pēc veiktā
ieguldījuma telpu nomas maksa būtu EUR 1,60 par vienu kvadrātmetru. Telpu nomas platība pēc pārbūves būtu
157,96 m².
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 14.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 19.§) un vadoties no
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR
– 11 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, E.Smane,
S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist Valsts probācijas dienesta priekšlikumam pielāgot Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības
Valkas nodaļai iznomātās telpas Rūjienas ielā 3D, Valkā, 2.stāvā 157,96 m² platībā dienesta vajadzībām.
2. Pēc lēmuma 1.punktā minēto telpu pielāgošanas (pārbūves), slēgt nomas līgumu ar Valsts probācijas
dienestu par telpu nomu Rūjienas ielā 3D, Valkā, 2.stāvā 157,96 m² platībā nomu uz 10 gadiem, nosakot
nomas maksu EUR 1,60 par vienu kvadrātmetru. Līgumā iekļaut noteikumu, ka Valsts probācijas dienestam,
laužot nomas līgumu pirms termiņa, ir pienākums segt Valkas novada domes izmaksas, kas saistītas ar telpu
pielāgošanu (pārbūvi) dienesta vajadzībām, atņemot summu, kas samaksāta kā nomas maksa nomas
līguma spēkā esamības laikā, bet ne vairāk kā EUR 7000,-.
3. Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektors.
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4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

17.§
Par saistošo noteikumu Nr.10
“Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13
“Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” apstiprināšanu
(A.Golubovs)
Saskaņā ar 2019.gada 5.marta Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2018-08-03 (turpmāk – Spriedums)
“Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra saistošo noteikumu Nr.27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības
kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 18. un 20.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes
1.pantam” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 7.marta vēstuli Nr. 1-18/2039
“Par Satversmes tiesas spriedumu kapsētu apsaimniekošanas jomā” Valkas novada domei ir jāpieņem grozījumi
2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”, kas
atceltu Spriedumā noteiktās tiesību normas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 3.jūnija
rīkojumu Nr.57-v “Par Valkas novada domes lēmuma izpildes apturēšanu”, Saimniecisko lietu komitejas
2019.gada 10.jūnija lēmumu (protokols Nr.5, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 2.punkta, 21.panta 1.daļas 16.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, E.Smane,
S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.13 “Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi””.
2. Saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos
Nr.13 “Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 3.jūnija rīkojumu Nr.57-v “Par Valkas novada
domes lēmuma izpildes apturēšanu”.
4. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10
Valkā
2019.gada 27.jūnijā
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija lēmumu
(protokols Nr.9, 17.§.)
Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13
“Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas
16.punktu un 43.panta 3.daļu

Izdarīt Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Kapsētu uzturēšanas un
izmantošanas noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 1.1.5.apakšpunktā vārdus “vai beztermiņa nomas līguma” ar vārdu “akta”.
2. Svītrot 1.1.8.apakšpunktā vārdus “jaunu apbedījuma vietas un”.
3. Izteikt 4.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
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“4.KAPAVIETAS UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA”.
4. Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:
“4.1. Persona iegūst kapavietas lietošanas tiesības uz kapavietas ierādīšanas akta pamata.”
5. Izteikt 4.2.punktu šādā redakcijā:
“4.2.Kapavietu var ierādīt, pamatojoties uz:”
6. Izteikt 4.3.punktu šādā redakcijā:
“4.3. Kapsētas pārvaldnieks ierāda kapavietu uz kapavietas ierādīšanas akta pamata. Kapavietas
uzturētājs apņemas kopt kapavietu, veicot šo darbu pats vai algojot kapavietas kopēju.”
7. Izteikt 4.5.punktu šādā redakcijā:
“4.5. Kapavietas uzturētājam ir tiesības viņam ierādītajā kapavietā apbedīt savus piederīgos, kā arī tikt
tur apglabātam. Citus mirušos var apglabāt tikai ar kapavietas uzturētāja rakstisku piekrišanu, kas tiek
apliecinās ar kapavietas uzturētāja parakstu kapu reģistrā (Kapu grāmatā).”
8. Izteikt 4.14.punktu šādā redakcijā:
“4.14. Kapavietu, kas netiek kopta vismaz piecus gadus pēc kārtas, šim mērķim pašvaldības izveidota
komisija var atzīt par neuzraudzītu un gadījumā, ja kapavietas uzturētājs arī pēc lēmuma saņemšanas
par kapavietas atzīšanu par neuzraudzītu nekādas darbības nav veicis, kapavieta var tikt ierādīta citam
kapavietas uzturētājam.”
9. Izteikt 4.16.punktu šādā redakcijā:
“4.16. Ja kapavietas uzturētājs 1 gada laikā nav labiekārtojis un kopis ierādīto kapavietas brīvo vai
papildus piešķirto platību, kapsētas pārvaldnieks kapavietas uzturētājam nosūta rakstveida brīdinājumu
par kapavietas brīvās platības piešķiršanu citam kapavietas uzturētājam. Ierādīt brīvo platību citam
kapavietas uzturētājam var ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc iepriekšminētā brīdinājuma nosūtīšanas.”
10. Aizstāt 6.1.punktā vārdu “ Apsaimniekotājs” ar vārdu “Pašvaldība”.
2019.gada 4.jūlijā
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.10
“Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13
“Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2019.gada 5.marta Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2018-0803 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošo
noteikumu Nr. 27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības
un uzturēšanas noteikumi” 18. un 20. punkta atbilstību Latvijas
Republikas Satversmes 1. pantam”.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saskaņā ar 2019.gada 5.marta Satversmes tiesas spriedumu lietā
Nr. 2018-08-03 Valkas novada domes 2011.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.13 “Kapsētu uzturēšanas un
izmantošanas noteikumi” tiek atceltas tiesību normas, kuras
norāda uz kapavietas iznomāšanu kapavietas uzturētājam.
Pašvaldības budžetā ir paredzams ienākumu samazinājums.

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu
4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras
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6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

18.§
Par finansiālu atbalstu ***** dalībai starptautiskajā
bērnu un jauniešu daiļrades konkursā “Eurojurmala 2019”
____________________________________________________________________
(A.Ikšelis)
Valkas novada dome 2019.gada 31.maijā saņēmusi Studijas JOY direktores Marinas Jerjominas iesniegumu
par finansiālu atbalstu ***** dalībai starptautiskajā bērnu un jauniešu daiļrades konkursā “Eurojurmala 2019” no
š.g. 13. līdz 17.jūnijam.
Studijas JOY direktores Marina Jerjomina lūdz atbalstīt ***** piedalīšanos starptautiskajā bērnu un jauniešu
daiļrades konkursā “Eurojurmala 2019” konkursā sedzot dalības maksu EUR 50,-.
Savukārt 2019.gada 30.maijā Valkas novada dome arī saņēma no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 11.a klases
skolnieces ***** iesniegumu par finansiālu atbalstu ***** dalībai starptautiskajā bērnu un jauniešu daiļrades
konkursā “Eurojurmala 2019”.
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolniece ***** lūdz atbalstīt viņas piedalīšanos konkursā ar EUR 240,-.
Finansējums nepieciešams:
- EUR 50,- konkursa dalības maksai,
- EUR 190,- viesnīcas un transporta izdevumiem.
Studijas “JOY” direktore lūdz atbalstīt ***** dalību augstākminētajā konkursā piešķirot finansiālu atbalstu,
sedzot dalības maksu EUR 50,00 apmērā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada 15.jūnija sēdes
lēmumu (protokols Nr.6, 1.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe) , PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Studijai JOY finansiālu atbalstu EUR 50,00 (piecdesmit euro) apmērā Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas 11.a. klases skolnieces ***** dalībai starptautiskajā bērnu un jauniešu daiļrades konkursā
“Eurojurmala 2019”.
2. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē 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.

19.§
Par finansiālu atbalstu ***** dalībai starptautiskajā
bērnu un jauniešu daiļrades konkursā “Eurojurmala 2019”
____________________________________________________________________
(A.Ikšelis, I.Grandava)
Valkas novada dome 2019.gada 31.maijā ir saņēmusi Studijas JOY direktores Marinas Jerjominas iesniegumu
par finansiālu atbalstu ***** dalībai starptautiskajā bērnu un jauniešu daiļrades konkursā “Eurojurmala 2019”.
Studijas JOY direktore Marina Jerjomina lūdz atbalstīt ***** piedalīšanos konkursā, sedzot dalības maksu EUR
50,-.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada 15.jūnija sēdes
lēmumu (protokols Nr.6, 2.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Studijai JOY finansiālu atbalstu EUR 50,00 (piecdesmit euro) apmērā ***** dalībai starptautiskajā
bērnu un jauniešu daiļrades konkursā “Eurojurmala 2019”.
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2. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē 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.

20.§
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar *****
____________________________________________________________________
(A.Ikšelis, I.Grandava)
Dome saņēmusi ***** iesniegumu reģ. 03.06.2019., nr.3.1.1./19/1184. ar lūgumu piešķirt viņam bezmaksas
lietošanā telpu BJC “Mice” ēkā ierakstu studijas, apskaņošanas, producēšanas, miksēšanas, māsterēšanas, DJ
un dzīvo pasākumu apskaņošanas apmācību vajadzībām, jauniešu un skolēnu, kā arī ikviena interesenta
bezmaksas apmācīšanai.
Izglītības, kultūras un sporta komitejā ***** iepazīstināja komitejas locekļus ar plānoto sadarbības formu, un
demonstrēja apskaņošanas, producēšanas, miksēšanas un māsterēšanas iespējas. Ņemot vērā to, ka Valkas
novadā trūkst dīdžeju, cerot, ka bezmaksas apmācības šajā jomā iedrošinās jauniešus vismaz pamēģināt apgūt
dīdžeja iemaņas, ir priekšlikums slēgt sadarbības līgumu ar ***** par bezmaksas jauniešu apmācību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada 15.jūnija sēdes
lēmumu (protokols Nr.6, 3.§), 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt ar ***** sadarbības līgumu par apskaņošanas, producēšanas, miksēšanas, māsterēšanas, dīdžeju un
dzīvo pasākumu apskaņošanas apmācību jauniešiem un skolēniem, līguma ietvaros paredzot piešķirt *****
lietošanā telpu Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” ēkā Semināra ielā 27, Valkā, Valkas novadā,
3.stāvā.
2. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē 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.

21.§
Par finansiālu atbalstu hokejista ***** dalībai nometnē
____________________________________________________________________
(R.Rastaks, I.Grandava)
Dome 2019.gada 14.jūnijā ir saņēmusi no *****, dzīvo *****, iesniegumu ar lūgumu piešķirt dēlam *****
finansiālu atbalstu hokeja vasaras nometnei Ventspilī. Kopējās vasaras nometnes izmaksas ir EUR 900,00.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada 15.jūnija sēdes
lēmumu (protokols Nr.6, 4.§), vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, ņemot vērā to, ka
pašvaldībai nav tiesību piešķirt finansiālu atbalstu fiziskai personai un nav informācijas kura juridiska persona
pārstāvētu *****, 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Atlikt lēmuma izskatīšanu uz Valkas novada domes 2019.gada jūlija 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.
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22.§
Par atsavināšanas procedūras turpināšanu un pirkuma līguma slēgšanu
par zemes vienību Valkas pagastā “Alieši 10”
__________________________________________________________________
(G.Smane)
Dome ir saņēmusi *****, personas kods *****, dzīvo *****, 2019.gada 3.jūnija apliecinājumu par zemes vienības
Valkas pagastā “Alieši 10” atsavināšanu par brīvu cenu.
Ar Valkas novada domes 2019.gada 28.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 27.§) tika nolemts nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pagastā, “Alieši 10”, kadastra numurs 9488 005 0206,
kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0206, platība 0.0655ha nosakot nekustamā
īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu un apstiprināt nekustamā īpašuma “Alieši 10”, kadastra
numurs 9488 005 0206, kopējā platība 0.0655ha, nosacīto cenu EUR 1156.57 (viens tūkstotis viens simts
piecdesmit seši euro 57 centi).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 9488 005 0206, platība 0.0655ha zemes reformas gaitā ir bijusi
piešķirta lietošanā *****. Uz zemes vienības atradās ***** piederoša inventāra noliktava (būvprojekts apstiprināts
31.03.1986. nr.3/86A).
Ņemot vērā informāciju no Vidzemes rajona tiesas Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0058
8057, ēku īpašumu “Inventāra noliktava”, Valkas pagastā, kadastra numurs 9488 505 0001, šobrīd pieder *****
(2019.gada 30.aprīļa dāvinājuma līgums).
Ņemot vērā ka atsavināšanas procedūras laikā ir mainījies uz zemes vienības esošā ēku īpašuma īpašnieks,
pamatojoties uz ***** 2019.gada 3.jūnijā iesniegto apliecinājumu pirkt zemes vienību Valkas pagastā “Alieši 10”,
un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 44.panta 4.daļu un 2011.gada 1.februāra
Ministru kabineta noteikumu nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 15.punktu, ir
atbalstāms, ka Pirkuma līgums par zemes vienību Valkas pagastā “Alieši 10”, kadastra apzīmējums 9488 005
0206, tiek slēgts ar *****.
Tāpat, ņemot vērā, ka no Paziņojuma par nosacītās cenas apstiprināšanu nosūtīšanas brīža nav pagājuši 4
mēneši, kuru laikā persona var lemt par īpašuma pirkšanu, nav lietderīgi veikt minētā īpašuma pārvērtēšanu, bet
virzīt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Valkas novada domes 2019.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols
Nr.4, 27.§).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 1.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās daļas un
44.panta septītās daļas; tā paša likuma Pārejas noteikumu 12.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, E.Smane, S.Pilskalne,
A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Turpināt atsavināšanas procedūru uz nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pagastā, “Alieši 10”,
kadastra numurs 9488 005 0206, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0206,
platība 0.0655ha. ņemot vērā Valkas novada domes 2019.gada 28.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4,
27.§).
2. Slēgt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu ar *****, personas kods *****.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

23.§
Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā „Muižnieki” atsavināšanas uzsākšanu
__________________________________________________________________
(G.Smane)
Dome izskata *****, personas kods *****, dzīvo: *****, 2019.gada 22.maija iesniegumu ar lūgumu nodot
atsavināšanai zemes gabalu Kārķu pagastā “Muižnieki”, kadastra apzīmējums 9466 005 0357.
Nekustamais īpašums Kārķu pagastā “Muižnieki”, kadastra numurs 9466 005 0357, sastāv no vienas,
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0357, platība 5.82ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0357, zemes reformas gaitā ir bijusi piešķirta lietošanā *****.
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Ar Kārķu pagasta padomes 2007.gada 26.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14) ***** tika izbeigtas
zemes lietošanas tiesības uz minēto zemes vienību, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļai.
Zemes nomas līgums ar ***** par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0357, nomu, ir noslēgts
2007.gada 27.novembrī.
Ar Valkas novada domes Zemes komisijas 2014.gada 17.jūlija sēdes lēmumu tika nolemts, ka zemes vienība
“Muižnieki”, kadastra apzīmējums 9466 005 0357, platība 5.82ha, piekrīt Valkas novada domei.
Zemes vienībai nav veikta kadastrālā uzmērīšana, nav nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā.
Šobrīd par zemes vienību ir spēkā esošs nomas līgums (termiņš līdz 2024.gada 31.decembrim) ar *****.
Minētajā nomas līgumā nav noteiktas nomnieka pirmpirkuma tiesības, gadījumā ja zemes vienību pārdod.
***** neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantā norādītajiem
atsavināšanas ierosinātāja statusiem, līdz ar to ka viņa nevar būt atsavināšanas ierosinātājs.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantā norādīts, ka pašvaldības mantas atsavināšanas
pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Lēmumā minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai.
Lai gan šobrīd par zemes vienību ir spēkā esošs nomas līgums, tas nekādā veidā neietekmē atsavināšanas
procedūras nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu formēšanu, jo ir nepieciešama zemes vienības kadastrālā
uzmērīšana un īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 2.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļas, 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, E.Smane, S.Pilskalne,
A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Kārķu pagastā „Muižnieki”, kadastra numurs 9466
005 0357, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0357, platība 5.82ha vairāk vai
mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā, atsavināšanas procedūru, paredzot tā
kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada budžetā.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes nomas līguma termiņa beigām, uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas
novērtēšanas komisijas funkcijas, organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus
nekustamā īpašuma izsolei.
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.

24.§
Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Sterēļi 1” atsavināšanas uzsākšanu
__________________________________________________________________
(G.Smane)
Novada domes deputāte E.Smane lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Dome izskata *****, personas kods *****, dzīvo: *****, 2019.gada 3.jūnija iesniegumu ar lūgumu nodot
atsavināšanai zemes gabalu Ērģemes pagastā “Sterēļi 1”, kadastra apzīmējums 9452 009 0038.
Ar Valkas rajona Ērģemes pagasta zemes komisijas 1996.gada 30.oktobra lēmumu „Par zemes piešķiršanu
pastāvīgā lietošanā” zemes gabals „Sterēļi”, kadastra Nr.9452 009 0038 ar kopējo platību 2.5ha piešķirts
pastāvīgā lietošanā *****.
Ar Valkas rajona Ērģemes pagasta padomes 2007.gada 15.novembra lēmumu ***** zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības uz Ērģemes pagasta „Sterēļi” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0038 un
9452 009 0169 ir izbeigtas 2006.gada 1.septembrī.
2007.gada 26.novembrī starp Ērģemes pagasta padomi un ***** ir noslēgts zemes nomas līgums par
nekustamā īpašuma „Sterēļi” ar kopējo platību 2.5ha nomu.
Ņemot vērā ***** iesniegumu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa 2007.gada 29.novembrī
nolēma sadalīt „Sterēļi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0038 divās zemes vienībās – zemes
vienībai ar 0.6ha platību piešķirot kadastra apzīmējumu 9452 009 0038, bet zemes vienībai ar 1.9ha platību
piešķirot kadastra apzīmējumu 9452 009 0169.
Ar Valkas novada domes 2013.gada 30.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 31.§) tika nolemts, ka citu starpā
arī zemes vienība “Sterēļi 1”, kadastra apzīmējums 9452 009 0357, ir piekritīga Valkas novada domei.
Zemes vienībai nav veikta kadastrālā uzmērīšana, nav nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā.
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Šobrīd par zemes vienību ir spēkā esošs nomas līgums (termiņš līdz 2021.gada 31.decembrim) ar *****.
Minētajā nomas līgumā nav noteiktas nomnieka pirmpirkuma tiesības gadījumā, ja zemes vienību pārdod.
***** neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantā norādītajiem
atsavināšanas ierosinātāja statusiem, līdz ar to ka viņa nevar būt atsavināšanas ierosinātājs.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantā norādīts, ka pašvaldības mantas atsavināšanas
pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Lēmumā minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai.
Lai gan šobrīd par zemes vienību ir spēkā esošs nomas līgums, tas nekādā veidā neietekmē atsavināšanas
procedūras nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu formēšanu, jo ir nepieciešama zemes vienības kadastrālā
uzmērīšana un īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 3.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis,
V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET
- nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā „Sterēļi 1”, kadastra numurs 9452
009 0038, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0038, platība 1.1ha vairāk vai
mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā, atsavināšanas procedūru, paredzot tā
kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada budžetā.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes nomas līguma termiņa beigām uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas
novērtēšanas komisijas funkcijas, organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus
nekustamā īpašuma izsolei.
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.
25.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas –
dzīvokļa Valkā, Raiņa ielā 18-39, nodošanu atsavināšanai un izsoles organizēšanu
__________________________________________________________________
(G.Smane)
Ar Valkas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 24.§), tika nolemts uzsākt
atsavināšanas procedūru Valkas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa Valkā, Raiņa iela 18-39, kadastra
numurs 9401 900 1596, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, kopējā
platība 54.5m2 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
Nekustamais īpašums – dzīvoklis, Valkas novada Valkā, Raiņa ielā 18-39, kadastra numurs 9401 900 1596,
ir Valkas novada domes īpašums, ko apliecina 2019.gada 29.aprīļa ieraksts Vidzemes rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.364 39.
Dzīvoklis Valkā, Raiņa ielā 18-39, sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039,
platība 54.5m2 (ar lodžiju) un 528/30660 kopīpašuma domājamām daļām. Dzīvoklis atrodas daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas 3.stāvā. Tajā ir 2 istabas, telpas iekšējais augstums 2,50 m, labiekārtots dzīvoklis, 2018.gadā
mājai veikta atjaunošana (renovācija), dzīvoklis atrodas ēkas vidus daļā.
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.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
1) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punkts cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir,
manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, tā
paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami
pazeminātu cenu;
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2) 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.
Lai noteiktu dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 2019.gada 30.maijā
sagatavotā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Valkā, Raiņa iela 18-39, visvairāk iespējamo tirgus vērtība ir:
EUR 7800.00 (septiņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centu);
2) saskaņā ar datiem no Valsts zemes dienesta, dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.maiju
ir EUR 4678.0
3) nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2019.gada 1.janvāri ir EUR
379.96.
Ar dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 205.70 (divi simti pieci
euro 70 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
1) „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”, pakalpojums Objekta tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar
2019.gada 30.maija rēķinu Nr.3/19-101 ir EUR 70 ar PVN (EUR 57.85 bez PVN).
2) Telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 0010528001039, kadastrālā uzmērīšana un datu
aktualizācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā, Valsts Zemes Dienesta
2019.gada 11.februāra Gala rēķins Nr.G-19-03750 ir EUR 114.40.
3) reģistrācija zemesgrāmatā – EUR 21.30
Izvērtējot minēto informāciju un ņemot vērā deputātu ieteikumus, atsavināmā dzīvokļa īpašuma nosacītā cena
tiek noteikta EUR 8010.0 (astoņi tūkstoši desmit euro).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 4.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas; 10.panta, 13.panta,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta
un 7.panta pirmās daļas 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru un nodot atsavināšanai rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 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.
2. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam - dzīvokļa īpašumam Valkā,
Varoņu iela 18-39, kadastra numurs 9401 900 1596:

3.
4.
5.
6.
7.

2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 8010,- (astoņi tūkstoši desmit euro);
2.2. nodrošinājuma apmēru EUR 800,- (astoņi simti euro);
2.3. reģistrācijas maksu EUR 30,- (trīsdesmit euro).
Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
Noteikt izsoles laiku un vietu – 2019. gada 9.augustā plkst. 9.00, Beverīnas iela 3, Valkā, 1.stāva apspriežu
telpā.
Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”,
un „Valkas Novada Vēstis”, kā arī mājas lapā www.valka.lv.
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 25.§)
Nekustamā īpašuma
Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas novads
IZSOLES N OTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
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1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Valkas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma - dzīvokļa Raiņa ielā 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 domes 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.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

2. Objekta raksturojums
Objekta adrese, kadastra numurs
Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas novads
kadastra numurs 9401 900 1596
Objekta sastāvs
telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001
039, platība 54.5m2 (ar lodžiju) un 528/30660
kopīpašuma domājamās daļās (3.stāvs, 2 istabas)
Nekustamā īpašuma tiesību
Lēmuma datums: 29.04.2019., Valkas pilsētas
nostiprināšana zemesgrāmatā
zemesgrāmatu nodalījums Nr.364 39
Ziņas par personām, kuras īrē vai
Nav.
lieto objektu vai tā daļu, un šo
līgumu termiņiem
Iesniegti prasījumi attiecībā uz
Nav.
objektu
Objekta nosacītā cena
EUR 8010.0 (astoņi tūkstoši desmit euro)
Pirmpirkuma tiesības
Nav
Lietu tiesības, kas apgrūtina īpašumu Nav.
Nekustamā īpašuma lietošanas
dzīvojamās telpas
mērķis
3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
Izsoles veids
Rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas 100% euro
Izsoles sākumcena
EUR 8010,- (astoņi tūkstoši desmit euro)
Izsoles nodrošinājuma apmērs
EUR 800,- ( astoņi simti euro);
Izsoles reģistrācijas maksa
30,- EUR (trīsdesmit euro)
Samaksas termiņi
3.7.1. Nodrošinājums
un
reģistrācijas
maksa
iemaksājama līdz pieteikuma pieņemšanas termiņa
beigām.
3.7.2. Maksa par izsolē iegūto nekustamo īpašumu:
nosolītā summa (atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu)
jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā
kārtībā atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa.
Nodrošinājuma un reģistrācijas
Maksājumi jāieskaita atsevišķi Valkas novada domes
maksājumi
reģ. Nr. 90009114839, norēķinu kontā
LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”,
kods UNLALV2X, norādot iemaksas mērķi, attiecīgi:
“Reģistrācijas maksa dalībai izsolē” un “Nodrošinājums
par dalību izsolē”.
Dalībnieku reģistrācija
līdz 2019.gada 9.augusta plkst.8.30
Izsoles laiks un vieta
09.08.2019.plkst.9.00, apspriežu telpā 1.stāvā,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.

4. Izsoles priekšnoteikumi
1.1. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, pretendentam līdz 3.9.punktā noteiktajam termiņam, jāiesniedz pieteikums
par piedalīšanos izsolē, Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada
dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, kam pievienoti sekojoši dokumenti:
1.1.1. Dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas un drošības naudas apmaksu;
1.1.2. Apliecinājums, par to, ka nav nodokļu parādu.
1.2. Pieteikumā norāda:
1.2.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska persona
– nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
1.2.2. pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
1.2.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir) un telefona numuru;
1.2.4. izsoles objektu - nekustamā īpašuma adresi, kadastra numuru un platību;
1.2.5. atsavināšanas mērķi;
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1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.2.6. piedāvāto summu;
1.2.7. nosolītās summas samaksas veids (izvēloties to atbilstoši 7.1.1.punktam vai 7.1.2.punktam).
Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas un, ja tiek atklāts, ka izsoles
dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no dalībnieku saraksta un nepieļauj dalību izsolē.
Atkārtotas izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.
Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.
Pretendents iesniedz pieteikumu slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts
rakstiskai izsolei, kā arī izsoles objektu, kadastra numuru, izsoles pretendenta vārdu, uzvārdu vai
nosaukumu un adresi.
Piedāvājuma cenai ir jābūt vismaz “Izsoles sākumcena” plus viens “solis”, piedāvājot augstāko summu,
jāņem vērā izsoles kāpuma soļa lielums.
Izsoles rīkotājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un
laiku, kā arī pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.

5.Izsoles gaita
Pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā par izsoli norādītajā
termiņā.
5.2. Pieteikumu atvēršanu publikācijā par izsoli norādītajā datumā, laikā un vietā rīko izsoles komisija.
5.3. Pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā.
5.4. Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 4.2.punktā minētā informācija vai pieteikumā piedāvātā summa
nepārsniedz vienu soli no publicētās nosacītās cenas apmēra, izsoles komisija pieņem lēmumu par
pretendenta izslēgšanu no dalības rakstiskā izsolē un izsoles pieteikumu neizskata.
5.5. Izsoles komisijas loceklis pēc pieteikumu atvēršanas nosauc pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu
un laiku, kā arī pretendenta piedāvāto summu un parakstās uz pieteikuma (parakstās arī pārējie komisijas
locekļi). Pieteikumu atvēršanu protokolē. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.
5.6. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem nosacījumiem, pēc
pieteikumu atvēršanas paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskas izsoles rezultāti. Ja papildu
izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas paziņo, ka rakstiskā izsole pabeigta, kā arī
nosauc visaugstāko izsolē piedāvāto summu un izsoles pretendentu, kas to nosolījis un atzīstams par
izsoles uzvarētāju. Rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanu protokolē.
5.7. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās
cenas atbilstību nosolītajai cenai, ja piedalās piedāvājumu atvēršanā.
5.8. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis Objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā
objekta.
5.9. Izsoles komisijas pieņem lēmumu svītrot izsoles dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā objekta, no izsoles
dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta iemaksātā reģistrācijas un drošības nauda.
5.10. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki pretendenti piedāvājuši vienādu augstāko summu,
izsoles komisija veic vienu no šādām darbībām:
5.10.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no pretendentiem vai to pārstāvjiem, kuri
piedāvājuši vienādu augstāko summu, ja tie piedalās pieteikumu atvēršanā, un organizē
piedāvājumu tūlītēju atvēršanu;
5.10.2. rakstiski lūdz pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko summu, izteikt rakstiski savu
piedāvājumu par iespējami augstāko izsoles summu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un
atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.
5.11. Ja neviens no pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko summu, neiesniedz jaunu piedāvājumu
par augstāku summu, iznomātājs pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā minētajiem
pretendentiem slēgt pirkuma līgumu atbilstoši to nosolītajai summai.
5.12. Izsoles uzvarētājam izsoles dienā tiek sagatavota uz izsniegta “Izziņa par izsolē iegūto objektu” (skat.
Izsoles noteikumu pielikums), kas kalpo kā informatīvs materiāls par izsolē iegūto objektu un tiek
izmantota rēķina sagatavošanai par izsoles objektu.
5.13. Ja publikācijā par izsoli norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens pretendents nav pieteicies,
iznomātājs var pazemināt nosacīto cenu un rīkot atkārtotu izsoli.
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 un piecu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas
publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
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.
5.1.
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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 nekustamo
īpašumu 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 nekustamā īpašuma 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.
6.10. 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, A/S”SEB BANKA”, kods
UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas
novads, 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, A/S”SEB
BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma Raiņa iela 18-39,
Valka, Valkas novads, 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% mēnesi 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, A/S”SEB BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot:
“Nekustamā īpašuma Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas novads, 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. Šai 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.

50

8.1.

8. Nenotikusi izsole
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 ____.augustā, Valkā, Beverīnas ielā 3,
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)
Iemaksāts nodrošinājums: EUR 800.00 ( astoņi simti euro).
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 800.00 (astoņi simti euro) apmērā tiek ieskaitīta pirkuma avansa maksājumā.
Izziņai ir informatīvs raksturs, maksājumi jāveic pēc Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas
piesūtītā rēķina
Izsoles komisijas priekšsēdētājs _____________________________________
Protokoliste _____________________________________________________
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26.§
Par nekustamā īpašuma “Ozolu skola”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads,
izsoles noteikumu apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(G.Smane, V.Zariņš)
Atbilstoši Valkas novada domes 2019,gada 28.marta lēmumam (sēdes protokols Nr.4, 2.§), ar kuru tika
nolemts uzsākt nekustamā īpašuma “Ozola skola”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9496
007 0059, atsavināšanas procedūru, tika veikta minētā īpašuma tirgus vērtības noteikšana.
Nekustamais īpašums Zvārtavas pagastā “Ozolu skola”, kadastra numurs 9496 007 0059, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059, platība 6.42ha. Reģistrēts Zvārtavas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.1000 0058 2070 uz Valkas novada pašvaldības vārda.
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.
Zemes gabala lietošanas mērķis: izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901).
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14, „Valkas novada teritorijas plānojuma
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi”, (apstiprināts ar Valkas novada domes 26.05.2011. lēmumu
(sēdes protokols Nr.6, 6.§), publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 09.06.2011.) zemes gabals ar kadastra
apzīmējumu 9496 007 0059 atrodas publiskās apbūves, dabas un apstādījumu, lauksaimniecības un meža zemes
teritorijās.
Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Šaicāns informē, ka skola šogad kā izglītības iestāde tiek slēgta,
tādēļ, lai nepasliktinātu ēkas esošo stāvokli, būtu nepieciešams to pārdod, jo pašvaldības vajadzībām tā vairs nav
nepieciešama.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to
funkciju nodrošināšanai.
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.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
1) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punkts cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, tā paša
likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami
pazeminātu cenu;
2) 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.
Lai noteiktu nekustamā īpašuma pārdošanas sākuma cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Valgunda” 2019.gada 3.jūnijā sagatavotā nekustamā
īpašuma - Zvārtavas pagastā “Ozolu skola” visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 46 700,00
(četrdesmit seši tūkstoši septiņi simti euro);
2) saskaņā ar datiem no Valsts zemes dienesta, zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri
ir EUR 5587,00, uz zemes vienības esošo ēku/būvju kopējā kadastrālā vērtība ir EUR 17 169,00;
Ar zemes vienības atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 1756.31 (viens tūkstotis
septiņi simti piecdesmit seši euro un 31 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
1) SIA „Valgunda”, pakalpojums Objekta tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2019.gada 4.jūnija rēķinu
Nr.2019/43 ir EUR 250,00;
2) reģistrācija zemesgrāmatā – EUR 35.57;
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3) zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta 2007.gada 6.novembrī. Saskaņā ar Arhīvu likumu, bankas
un grāmatvedības dokumentu glabāšanas termiņš ir 5 gadi. Tas nozīmē, ka uz šodienu nav iespējams
konstatēt patiesos 2007.gadā veiktos izdevumus par robežu kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju
zemesgrāmatā, tādēļ, ņemot vērā šodienas izcenojumus, izdevumi par zemes gabala kadastrālo
uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā kopumā sastāda – EUR 270.74 (divi simti septiņdesmit euro
un 74 centi);
3) ēku/būvju kadastrālā uzmērīšana un datu aktualizācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra
informācijas sistēmā – EUR 1200.00.;
Izvērtējot minēto informāciju un ņemot vērā deputātu ieteikumus atsavināšanas cenu noapaļot, atsavināmā
nekustamā īpašuma nosacītā cena tiek noteikta EUR 49000,- (četrdesmit deviņi tūkstoši euro).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2019.gada 14.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 5.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļas, 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas; 10.panta,
13.panta, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punkta un 7.panta pirmās daļas 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Zvārtavas
pagastā “Ozolu skola”, kadastra numurs 9496 007 0059, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9496 007 0059, platība 6.42ha un uz zemes vienības esošām ēkām un būvēm: 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.
2. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam “Ozolu skola”, kadastra numurs 9496
007 0059:
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 49 000,- (četrdesmit deviņi tūkstoši euro);
2.2. nodrošinājuma apmēru EUR 4 900,- (četri tūkstoši deviņi simti euro);
2.3. atsavināšanas izsoles soli EUR 1000,- (viens tūkstotis euro);
2.4. reģistrācijas maksu EUR 30,- (trīsdesmit euro).
3. Apstiprināt lēmuma 1. punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2019. gada 9.augusts, 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. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija lēmumam
(sēdes protokols Nr.9, 26.§)
Nekustamā īpašuma
“Ozolu skola”, Zvārtavas pagasts
Valkas novads
IZSOLES N OTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Valkas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma “Ozolu skola”, Zvārtavas 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 domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.

2.1.

Objekta adrese, kadastra numurs

2.2.

Objekta sastāvs

2. Objekta raksturojums
“Ozolu skola”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads
kadastra numurs 9496 007 0059
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059,
platība 6.42ha.
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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
saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 9496 007 0059
006
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)
Zvārtavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000
0058 2070
Nav.

Nekustamā īpašuma tiesību
nostiprināšana zemesgrāmatā
2.4. Ziņas par personām, kuras nomā vai
lieto objektu vai tā daļu, un šo nomas
vai citu līgumu termiņiem
2.5. Iesniegti prasījumi attiecībā uz objektu Nav.
2.6. Objekta nosacītā cena
EUR 49 000,- (četrdesmit deviņi tūkstoši euro)
2.7. Pirmpirkuma tiesības
Nav
2.8. Lietu tiesības, kas apgrūtina īpašumu
Nav.
3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
3.1.
Izsoles veids
Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3.2.
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas 100% euro
3.3.
Izsoles sākumcena
EUR 49 000,- (četrdesmit deviņi tūkstoši euro)
3.4.
Izsoles solis
EUR 1000, (viens tūkstotis euro)
3.5.
Izsoles nodrošinājuma apmērs
EUR 4900.00 (četri tūkstoši deviņi simti euro);
3.6.
Izsoles reģistrācijas maksa
EUR 30,- (trīsdesmit euro)
3.7.
Samaksas termiņi
3.7.1. Nodrošinājums
un
reģistrācijas
maksa
iemaksājama līdz pieteikuma pieņemšanas
termiņa beigām.
3.7.2. 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.
Nodrošinājuma un reģistrācijas
Maksājumi jāieskaita atsevišķi Valkas novada domes
maksājumi
reģ. Nr. 90009114839, norēķinu kontā
LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”, kods
UNLALV2X, norādot iemaksas mērķi, attiecīgi:
“Reģistrācijas maksa dalībai izsolē” un
“Nodrošinājums par dalību izsolē”.
3.9.
dalībnieku reģistrācija
līdz 2019.gada 8.augustā plkst.16.00
3.10. izsoles laiks un vieta
9.08.2019.plkst.9.30, apspriežu telpā 1.stāvā,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
2.3.

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 5.8.punktu.
4.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošiem
normatīviem aktiem var iegūt objektu īpašumā, ir izpildījusi izsoles priekšnoteikumus. Izsoles dalībnieki pirms
izsoles, līdz 2019.gada 8.augusta plkst.16.00, iesniedz nodrošinājumu un samaksā reģistrācijas maksu 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, apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, 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.
4.7. Ar objektu var iepazīties iepriekš sazinoties pa tālruni +371 29145365.
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5.
Izsoles process
5.1. Izsolē var piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies un ir izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
5.2. Izsole notiek 2019.gada 9.augustā, pulksten 9.30, Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas
novadā apspriežu telpā.
5.3. Izsoli vada Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs.
5.4. 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.
5.5. 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.
5.6. 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.
5.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo objektu, paziņo izsoles sākuma cenu un izsoles soli.
5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
5.9. 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.
5.10. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja to neizdara,
viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
5.11.Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem neatmaksā
nodrošinājumu.
5.12. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu.
5.13. Pēc protokola parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu 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 nekustamo īpašumu
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 nekustamā īpašuma 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, A/S”SEB BANKA”, kods UNLALV2X,
kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma “Ozolu skola”, Zvārtavas 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, A/S”SEB
BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma “Ozolu skola”,
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Zvārtavas 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% mēnesi 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,
A/S”SEB BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma “Ozolu skola”,
Zvārtavas 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. Šai 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. 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
____________________________________________________________________________________
izsolē, kas notika 2019.gada ___________________ Valkā, Beverīnas ielā 3,
ieguva īpašumā nekustamo īpašumu:
“Ozolu skola”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9496 007 0059 ,
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kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059, platība 6.42ha un uz zemes vienības
esošām ēkām un būvēm: 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.
Objekta sākumcena: EUR 49 000,- (četrdesmit deviņi tūkstoši euro)
Iemaksāts nodrošinājums: EUR 4900,- (četri tūkstoši deviņi simti euro).
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 4900,- (četri tūkstoši deviņi simti 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 _____________________________________________________

27.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
_________________________________________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada domes
Dzīvokļu komisijas 2019.gada 18.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6), 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. P i e š ķ i r t *****, deklarētā dzīvesvieta *****, reģistrēta dzīvokļu palīdzības apmaiņas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Tirgus ielā 12-21, Valkā, kopējā platība 27,3 m 2, dzīvojamā platība 18,7 m 2, 3.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots, apmaiņā pret pašlaik īrēto dzīvokli Rūjienas ielā 4-15, Valkā.
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 *****, ar 2019.gada 17.jūniju uzsāk valsts notāra darba praksi Valkā,
reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu dzīvokli Tālavas ielā 19-33, Valkā, kopējā platība 56,0
m2, dzīvojamā platība 32,1 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 *****, kā sporta attīstībai nepieciešams speciālists uzaicināts darbā
par volejbola treneri, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu dzīvokli Ausekļa ielā 26-63,
Valkā, kopējā platība 52,7 m 2, dzīvojamā platība 32,6 m2, 4.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –
labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža ***** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
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4. P i e š ķ i r t *****, deklarētā dzīvesvieta *****, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas dzīvokli
“Prauliņi”-5, Zvārtavas pagasts, kopējā platība 24,0 m 2, dzīvojamā platība 17,6 m 2, 1.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe –nelabiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža ***** slēgt īres līgumu ar Zvārtavas pagasta pārvaldi.
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 Administratīvajā rajona tiesā
(Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).

28.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā “Par ūdens komercuzskaites
mēraparāta mezglu-skataku izbūves kārtību Valkas pilsētā” (protokols Nr.2,25.§)
(A.Golubovs)
Valkas novada dome 2018.gada 22.februārī pieņēma lēmumu “Par ūdens komercuzskaites mēraparāta
mezglu-skataku izbūves kārtību Valkas pilsētā” (protokols Nr.2,25.§) (turpmāk tekstā - Lēmums). Lēmumā tika
noteiktas ūdens komercuzskaites mēraparāta mezglu - skataku Valkas pilsētā izbūves fiksētās maksas ar iespēju
veikt tās samaksu vienā maksājumā vai pēc savstarpēji saskaņota maksājumu grafika ar termiņu līdz 3 gadiem
(ieskaitot gada procentu likmi 6% apmērā).
Saskaņā ar esošo zemo iedzīvotāju interesi veikt pieslēgumus centrālajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem
Valkas pilsētā, nepieciešams pagarināt minētās fiksētās maksas atmaksas termiņu ar mērķi ilgtermiņā samazināt
ikmēneša maksājumu apmēru, kas ļautu Valkas pilsētas iedzīvotājiem vieglāk segt ikmēneša izdevumus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Aizstāt Valkas novada domes 2018.gada 22.februāra lēmuma “Par ūdens komercuzskaites mēraparāta
mezglu-skataku izbūves kārtību Valkas pilsētā” (protokols Nr.2,25.§) 1. un 2.punktā skaitli “3” ar skaitli
“10”.
2. Par lēmuma izpildi atbild Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājs un Administratīvi juridiskās
nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

29.§
Par neizmantotā papildatvaļinājuma daļas un ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu
Valkas novada domes priekšsēdētājam
______________________________________________________
(V.Zariņš)
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2019.gada
12.jūnija iesniegumu ar lūgumu piešķirt neizmantotā papildatvaļinājuma daļu par 2018.gadu (4 darba dienas) no
2019.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 4.jūlijam (ieskaitot), neizmantoto papildatvaļinājumu par bērniem 4 darba dienas
no 2019.gada 8.jūlija līdz 2019.gada11.jūlijam (ieskaitot) un ikgadējā atvaļinājuma 13 kalendārās dienas laikā no
2019.gada 12.jūlija līdz 2019.gada 24.jūlijam (ieskaitot).
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas, Darba likuma 151.panta 1.daļas 3.punkta, Darba koplīguma 12.8.punkta
un Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra nolikuma Nr.12 „Valkas novada pašvaldības darba samaksas
un sociālo garantiju nolikums” (protokols Nr.14, 11.§) 2.2. un 2.3.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11
deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, E.Smane,
S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
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1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim neizmantotā papildatvaļinājuma
daļu par 2018.gadu 4 darba dienas laikā no 2019.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 4.jūlijam (ieskaitot).
2. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim neizmantoto papildatvaļinājumu
par bērniem 2 darba dienas laikā no 2019.gada 8.jūlija līdz 2019.gada 9.jūlijam (ieskaitot) par darba periodu
no 2016.gada 21.jūnija līdz 2017.gada 20.jūnijam.
3. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim neizmantoto papildatvaļinājumu
par bērniem 2 darba dienas laikā no 2019.gada 10.jūlija līdz 2019.gada 11.jūlijam (ieskaitot) par darba periodu
no 2017.gada 21.jūnija līdz 2018.gada 20.jūnijam.
4. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim ikgadējā atvaļinājuma daļu 13
kalendārās dienas laikā no 2019.gada 12.jūlija līdz 2019.gada 24.jūlijam (ieskaitot) par nostrādāto laiku no
2018.gada 21.jūnija līdz 2018.gada 7.decembrim (ieskaitot).
5. Izmaksāt Ventam Armandam Krauklim atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas saskaņā ar
2012.gada 27.decembra nolikuma Nr.12 “Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikums” 2.3.punktu.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

30.§
Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu
________________________________________________________________________
(I.Markova)
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 likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta un 30.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11
deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, E.Smane,
S.Pilskalne), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Administratīvi juridiskai nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada domes
ēkā Semināra ielā 9, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 27.jūnijā

Nr.11
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 30.§)

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. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).
2019.gada 4.jūlijā
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1.pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.11
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2.pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.11
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „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 177468.-, tajā skaitā:
1.1. Dažādi nenodokļu ieņēmumi EUR 1860.-;
1.2. Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas EUR 180000.-;
1.3. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti
EUR 950.-;
1.4. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts bu8džeta EUR 600.-;
1.5. Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem samazināti EUR 5942.-.

2.izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 1092552.-, tajā skaitā:
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par EUR 1995.2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 1052218,-, tajā skaitā:
2.2.1.Valkas pagasta autotransportam par EUR 12000.- transporta remonta izdevumiem;
2.2.2.Tūrisma informācijas birojam EUR 1860.2.2.3.Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā ” realizācijai EUR 605.;
2.2.4.Projekta Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā“ realizācijai
EUR 1037753.-;
2.3.Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi palielināti par EUR 34485.- tajā skaitā:
2.3.1. Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļai par EUR 10000.- probācijas dienesta nomāto
telpu remontam;
2.3.2.Brīvo dzīvokļu remontam par EUR 20000.-;
2.3.3.Ērģemes dzīvokļu saimniecībai par EUR 4485.- kurināmā piegādei;
2.4.Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 5830.-, tajā skaitā:
2.4.1. Kristīgajai izglītības iestādei “Gaismiņa” par EUR 200.- bērnu ēdināšanas pakalpojumiem;
2.4.2. Ērģemes pamatskolai par EUR 5000.-apkurei;
2.4.3. Kārķu sākumskolai par EUR 630,- apkurei;
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2.5.Kultūrai izdevumi palielināti par EUR 3024.-, tajā skaitā :
2.5.1.Valkas pilsētas šautuvei EUR 1474.-;
2.5.2.Pārējai citur neklasificētai kultūrai par EUR 1550.3.Finansēšana aizņēmumu pieaugums EUR 920084.-, tajā skaitā:
3.1.Īstermiņa aizņēmums EUR 180000.-;
3.2.Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” realizācijai
EUR 1037753.-;
3.3.Bērnu jauniešu centram “Mice” vienkāršotai atjaunošanai EUR 39223.-;
3.4.Aizņēmumu atmaksa EUR 336892.-.

31.§.
Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”
apstiprināšanu
_______________________________________________
(I.Markova)
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos
Nr.2 „Valkas novada domes 2019.gada speciālais budžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt
grozījumus 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, E.Smane,
S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets” triju dienu laikā rakstveidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Administratīvi juridiskai nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada domes
ēkā Valkā, Semināra ielā 9.
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 27.jūnijā

Nr.12
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 31.§)

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).
2019.gada 4.jūlijā
Pielikums
pie Valkas novada domes
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2019.gada 27.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.12
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32.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta
“Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai.
________________________________________________________________________
(I.Markova, V.A.Krauklis, I.Grandava, R.Rastaks)
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 EUR 1247392.-.
15.05.2017. Valkas novada dome ir saņēmusi vēstuli Nr.01-14e/1915 “Atzinums par attīstības
programmas investīciju plāna 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta ideju” no Izglītības un zinātnes ministrijas,
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.
20.06.2017 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.
02.02.2018 Valkas novada dome ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu “Par
projekta iesnieguma Nr.8.1.2.0/17/I/25apstiprināšanu ar nosacījumu, kurš jāiesniedz līdz 1.03.2018.
20.03.2018 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.
09.04.2018 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”.
13.04.2018 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.
25.07.2018 starp Valkas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgti vienošanās Nr.
8.1.2.0/17/I/025 grozījumi Nr.1.
26.11.2018 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 ergnomisku 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 ERFA 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 Ozolu
sākumskolā. Veicinot skolēnu 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:
- 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.
- Raiņa ielas korpusa skolēniem tiks nodrošināta 1. stāva pilnība 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.
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- Ozolu 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 :
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 – 73 376.00 EUR.
Kopā projekta izmaksas 2 638 484.89 EUR.
1)

Valkas novada dome ir uzsākusi projekta realizāciju, ir veikti iepirkumi un noslēgti šādi līgumi:
Internāta būvprojekta izstrāde – SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, līguma Nr. VND/4-22/16/460 no
30.12.2016 – 35 390.81 EUR ar PVN;
2) Internāta būvniecība – SIA “Woltec”, līgums Nr. VND/4-22/18/22 no 23.01.2018, līguma grozījumi Nr. VND/422/18/172 no 10.05.2018.) – 1 601 510.32 EUR ar PVN;
3) Internāta autoruzraudzība – SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, līgums Nr. VND/4-22/18/24 no
24.01.2018) – 4 598.- EUR ar PVN;
4) Internāta būvuzraudzība – Pilnsabiedrība “Akorda&KPR”, līgums Nr. VND/4-22/18/38 no 31.01.2018. – 24
175.80 EUR ar PVN;
5) Internāta mēbeļu specifikācijas izstrāde – autorlīgums ar Justīni Kati Bušu, līguma Nr. VND/4-22/18/149 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 ar PVN;
7) Skolas būvniecība – SIA “Evento”, līguma Nr. VND/4-22/18/175 no 15.05.2018. – 477 786.10 EUR ar PVN;
8) Skolas būvuzraudzība – SIA “Warss+”, līguma Nr. VND/4-22/18/178 no 18.05.2018. – 3121.8 EUR ar PVN;
9) Skolas mēbeļu iegāde – SIA “A A Active”, līguma Nr. VND/4-22/18/214 no 21.06.2018. – 102 200.01 EUR
ar PVN;
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 ar PVN;
11) IKT iepirkums – SIA “Certes.lv”, līguma Nr. VND/4-22/18/276 no 10.09.2018. – 26 846.44 EUR ar PVN;
12) IKT iepirkums EISā – vispārīgās vienošanās Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PG, pasūtījuma Nr.
VALKA/2018/90 – 4 232.58 EUR ar PVN;
13) Iepirkums internāta mēbeļu un sadzīves tehnikas iegādei, piegādei un uzstādīšanai - identifikācijas Nr.VND
2019/1K 76379.19 EUR ar PVN;
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 ar PVN.
Kopā noslēgtie līgumi un veikti iepirkumi EUR 2561888.75.- EUR.
Saņemts ES finansējums EUR 1182087.36.
Pašvaldības līdzfinansējums EUR 7565.40.
Saņemti aizņēmumi 2017., 2018. un 2019.gados EUR 1334558.24.
Nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 30 893,72 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.apakšpunktu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no 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, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1)

1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 30 893,72 (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs euro, 72 centi)
projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai
no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmuma 1.punktā minēto aizņēmuma 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.
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3. Lēmuma 1.punktā 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. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
33.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra
Gaujas un laika lokos” realizācijai
____________________________________________________________________
(I.Markova, G.Smane, K.Sula, S.Pilskalne)
Vienošanās par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
(Nr. 5.5.1.0/17/I004) īstenošanu, kas paredz atjaunot deviņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus
septiņu pašvaldību administratīvajās teritorijās, starp Siguldas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru tika parakstīta 2018.gada gada 5.martā. Valkas novada dome, Cēsu, Amatas, Pārgaujas novadu
pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rubenes Evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa lauku
evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze ir Siguldas novada
pašvaldības partneris projekta īstenošanā.
Projekta ietvaros paredzēts ieguldījums deviņos valsts nozīmes kultūras mantojuma objektos, saglabājot un
atjaunojot to vērtības, kā arī paaugstinot to pieejamību sabiedrībai un radot jaunus, mūsdienīgus
pakalpojumus.
Valkas novadā projekta ietvaros tiks veikta Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošana. Valkas novada
domes attiecināmās projekta izmaksas ir 117647.06 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 93900.00 EUR,
valsts budžeta finansējums 5294.11 EUR, Valkas novada domes līdzfinansējums 18452.95 EUR.
Būvdarbu iepirkuma, kas veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā “Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu
torņa restaurācija un atjaunošana”, piedāvājums ar zemāko cenu ir EUR 164066.19, PVN - EUR 34453.90,
kopējās izmaksas būvniecībai ir EUR 198520.09. Tas nozīmē, ka projekta kopējās izmaksas ir EUR 224225.82.
Projekta vadošais partneris - Siguldas novada pašvaldība pēc Valkas novada domes lūguma ir CFLA pieprasījis
grozījumus, atstājot nemainīgas Valkas novada projekta attiecināmās izmaksas 117647.06 EUR, bet pievienojot
būvdarbiem neattiecināmajām izmaksām EUR 106578.76:
EUR 17313,27 būvprojekts (samaksāts);
EUR 6892.46 autoruzraudzībai;
EUR 1500.00 būvuzraudzībai;
EUR 198520.09 būvdarbiem.
Plānots saņemt avansu EUR 25 000.
Nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē 181 912.55 EUR projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas
un laika lokos” realizācijai pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta 1.punkta
1.apakšpunktu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 19. punktu un
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, 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, E.Smane, S.Pilskalne,
A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 181 912.55 (viens simts astoņdesmit viens tūkstotis deviņi simti divpadsmit euro,
55 centi) projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” realizācijai no LR Valsts kases ar
atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža, divdesmit gadu laikā, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada
procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmuma 1.punktā 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. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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34.§.
Par Valkas novada domes Tūrisma un informācijas biroja vadītāja iecelšanu
___________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Ar Valkas novada domes 2019.gada 28.februāra lēmumu (prot.Nr.3,16.§) no Tūrisma un informācijas biroja
vadītājas amata tika atbrīvota Tija Mirkša.
No 2019.gada 1.marta uz Tūrisma un informācijas biroja vadītāja amata vakances laiku vadītāja pienākumus
veic biroja tūrisma speciāliste - vadītāja vietniece Diāna Aņina.
2019.gada 30.maijā tika izsludināts konkurss uz Tūrisma un informācijas biroja vadītāja amatu. Konkursam
pieteicās 3 pretendenti. Izvērtējot pretendentu atbilstību, konkursa komisija 2019.gada 26.jūnijā pieņēma lēmumu
ieteikt Valkas novada domei par Tūrisma un informācijas biroja vadītāju iecelt biroja tūrisma speciālisti - vadītāja
vietnieci Diānu Aņinu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, deputāti atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, A.Gailis, K.Sula, E.Smane, S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Par Valkas novada domes Tūrisma un informācijas biroja vadītāju iecelt Diānu Aņinu.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt vienošanos ar Diānu Aņinu par grozījumiem noslēgtajā
darba līgumā, nosakot, ka D.Aņina no 2019.gada 1.jūlija Tūrisma un informācijas biroja vadītājas
pienākumus veic uz nenoteiktu laiku.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

35.§.
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā
________________________________________________________
(V.Kaņepe, A.Simulis, A. Sjademe, G.Smane, V.Zariņš)
Pašreizējais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs tika apstiprināts ar Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumu “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā”
(protokols Nr.13, 11.§) (turpmāk tekstā - Lēmums).
Kopš Lēmuma pieņemšanas ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu ir īstenots nozīmīgs projekts
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārta”. Projekta ietvaros tika izbūvēti un rekonstruēti
ūdensvada tīkli 3601 metru garumā un kanalizācijas tīkli 3890.65 metru garumā. Projekta kopējās izmaksas
sastādīja 1413190.00 EUR, tai skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 423107.10 EUR. Projekts
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārta” tika pabeigts 2018.gada vasarā un tā īstenošanas
rezultātā būtiski uzlabojās ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte Valkas pilsētā un vismaz 260 klientiem tika
nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
2019.gada otrajā pusē un 2020.gada sākumā tiek plānots paaugstināt atalgojuma līmeni Valkas novada
domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas tehniskajiem darbiniekiem.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām’’ 21.panta
1.daļas 19.punkta, “Ūdenssaimiecības pakalpojumu likuma” 6.panta, 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma NR.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa
aprēķināšanas metodika” un 2014.gada 27.februāra novada domes noteikumiem Nr.5 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu cenu aprēķināšanas metodika Valkas novadā”, 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, E.Smane,
S.Pilskalne, A.Sjademe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas pilsētā ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0.91 EUR/m3 bez PVN saskaņā
ar pielikumu.
2. Apstiprināt Valkas pilsētā kanalizācijas pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 1.31 EUR/m3 bez PVN saskaņā
ar pielikumu.
3. Apstiprināt Valkas pilsētā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu iedzīvotājiem 2.22
EUR/m3 bez PVN saskaņā ar pielikumu.
4. Apstiprināt Valkas pilsētā ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem,
komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.91 EUR/m3 bez PVN saskaņā ar pielikumu.
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5. Apstiprināt Valkas pilsētā kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem,
komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 1.31 EUR/m3 bez PVN saskaņā ar pielikumu.
6. Apstiprināt Valkas pilsētā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības
institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 2.22 EUR/m3 bez PVN
saskaņā ar pielikumu.
7. Uzdot SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus un
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājam – telpu nomniekus un īpašniekus, kuri saņem no
pašvaldības minētos pakalpojumus, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenām.
8. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši “Pievienotās vērtības nodokļa likumam”.
9. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Valkas novada domes 2017.gada 28.septembra sēdes
lēmums (protokols Nr.13, 11.§) “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā”
10. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājs.
11. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
12. Lēmuma 4.-6. punkts stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī juridiskām personām.
13. Lēmuma 1.-3. punkts stājas spēkā 2019.gada 1.novembrī fiziskām personām.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.jūnija sēdes lēmumam
(protokols Nr.9, 35.§)
Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Valkas pilsētā (EUR)
Posteņi

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

Pamatlīdzekļu nolietojums un
nemateriālo ieguldījumu vērtības
norakstījums
Pamatlīdzekļu nolietojums
t.sk. ēkas, būves
iekārtas, mehānismi
pārējie
Nemateriālo ieguldījumu vērtības
norakstījums
Ekspluatācijas izmaksas EUR
Personāla izmaksas
Darba samaksa
Sociālās apdrošināšanas izmaksas
Remontu izmaksas (t.sk. vides
stāvokļa kontroles izdevumi)
Pārējās saimnieciskās darbības
izmaksas
Iepirktā ūdens izmaksas, ja
pakalpojumu nodrošināšanai
Komersants iepērk ūdeni no cita
komersanta tīkla
Attīrīšanai novadīto notekūdeņu
izmaksas, ja Komersants novada
savāktos notekūdeņus cita
komersanta tīklā
Pārējās administrācijas izmaksas,
kas nav iekļautas citur
Materiālu izmaksas
Elektroenerģijas, kurināmā,
siltumenerģijas, gāzes izmaksas
Apsardzes izdevumi (nekustāmā
īpašuma uzturēšana)
Transporta uzturēšanas izdevumi
Komunālie pakalpojumi (atkritumu
savākšana)

ūdens
ražošana

ūdens
piegāde

notekūdeņu
savākšana

notekūdeņu
attīrīšana

21015.59
21015.59

30317.89
30317.89

28777.52
28777.52

16211.58
16211.58

36420.39
15531.90
12030.55
3501.35

23288.88
15531.90
12030.55
3501.35

74144.67
46238.12
36456.45
9781.67

79582.04
46238.12
36456.45
9781.67

599.28

599.28

1260.23

1260.23

20289.21

7157.70

26646.32

32083.69

x

x

x

x

x

x

3037.19

3037.19

3037.19

3037.19

13500.65

419.13

16423.73

21811.10

694.18
1441.75

694.18
1441.75

173.58
5686.35

173.58
5686.35

38.47

38.47

354.09

354.09
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2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.15.
2.3.16.
2.3.17.
2.3.18.
2.3.19.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Īre un noma
Sakaru izdevumi
Kancelejas preces
Personāla apmācības
Juridiskie pakalpojumi
Vides stāvokļa kontroles izdevumi
Dienesta komandējumi
Pārējie izdevumi
Citi būtiski izdevumi pa posteņiem
Ar pakalpojumu lietotāju apkalpošanu
saistītie izdevumi
Nodevas
Ūdens zudumu izmaksas
Nodokļi
Kredīta procentu maksājumi
Izmaksas kopā EUR
Ūdensvada tīklā padotā ūdens
daudzums m3
Lietotājiem piegādātā ūdens
daudzums m3
Savākto notekūdeņu daudzums m 3

EUR/m3

EUR/m3

102.86
309.92
85.95
235.54

102.86
309.92
85.95
235.54

62.43

62.43

38.02

38.02

792.71

792.71

870.93

870.93

x
50.00
x
7775.93
3201.13
68413.05

33921.24
0.00
4618.07
92146.08

x
0.00
4383.43
104286.27

50.00
x
1284.90
2469.37
99547.90

277574

x

x

x

x
x

139944
x

x
155030

x
155030

Ūdens
ražošanas
tarifs
0.24647

Ūdens
piegādes
tarifs
0.65845

Notekūdeņu
savākšanas
tarifs
0.67268

Notekūdeņu
attīrīšanas
tarifs *)
0.64212

Ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs
0.91

EUR/m3

Kanalizācijas
pakalpojumu tarifs
1.31
Tarifs
2.22

Sēde slēgta 2019.gada 27.jūnijā, plkst.11:15
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

