Ar *** apzīmēts lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur datus par fizisko personu,
kas aizsargāti saskaņā ar Personas datu aizsardzības regulu, kas tiek piemērota Latvijā no
2018.gada 25.maija.
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SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2020.gada 27.februārī
Valkas novadā
Valkā, Beverīnas ielā 3

Nr.3

Sēde sasaukta 2020.gada 27.februārī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2020.gada 27.februārī plkst.10:00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas juriste Līga Čukure.
Piedalās deputāti:
Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ,
Andris DAINIS, Maruta STABULNIECE, Jānis ANŽE, Vilmārs VESINGI, Viesturs ZARIŅŠ, Kristaps SULA,
Varis JUŠKEVIČS, Sandra PILSKALNE, Aivars GAILIS, Aivars SJADEME, Dace BAŠĶE.
Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieki:
Vilnis Vilguts – Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Līga Metuzāle – Personāla nodaļas vadītāja
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Antra Ķīkule – Iekšējās kontroles galvenā speciāliste
Viktors Kaņepe - Finanšu analītiķis
Gunta Smane - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Jana Putniņa – Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu daļas vadītāja
Ivo Leitis – Sabiedrisko attiecību speciālists
Ainārs Zābers - Izpilddirektors
Gints Stālmeisters - Izpilddirektora vietnieks-Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Ligita Sīmane – Valkas pagasta pārvaldes vadītāja
Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs
Pēteris Pētersons – Ērģemes un Kārķu pagastu pārvalžu vadītājs
Ivo Meļķis – SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis
Diāna Aņina - Tūrisma un informācijas biroja vadītāja
Raivis Graņics - Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Sporta un jaunatnes lietu daļas
vadītājs
Meldra Cimdiņa - Valkas novadpētniecības muzeja direktore
Piedalās: Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārstāves: pirmsskolas izglītības
skolotāja ***, Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” padomes priekšsēdētāja ***.
Domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi un ierosina iesniegto darba
kārtību papildināt ar 35.lēmuma projektu “Par *** iesnieguma izskatīšanu par garāžu Nr.25, Valkā, Mazā
Parka ielā 1A”; 36.lēmuma projektu “Par Valkas novada domes izpilddirektora vietnieka - Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītāja iecelšanu”; 37.lēmuma projektu “Par saistošo noteikumu Nr.__
„„Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes
budžets 2020.gadam”” apstiprināšanu”; 38.lēmuma projektu “Par izmaiņām Sociālo lietu komitejā un

Saimniecisko lietu komitejā”; 39.lēmuma projektu “Par 2019.gada 28.novembra protokola Nr.15 pareizības
apliecināšanu”; 40.lēmuma projektu Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma
“Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§)
59.pielikumā”; 41.lēmuma projektu “Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA
„Valkas Namsaimnieks””. Deputāti atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs,
S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav, nobalso iekļaut iepriekš minētos
domes lēmumu projektus domes sēdes darba kārtībā.
Atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu “Zobārstes Leles individuālais uzņēmums”
privātpraksei.
2. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Unas Klotes nomātām telpām Rūjienas
ielā 3E, Valkā.
3. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Baltic accountancy solutions” par
telpām Rīgas ielā 22, Valkā.
4. Par Nolikuma Nr.__ "Par tirdzniecību tirgū “18. Lielais Labdarības Robežtirgus” apstiprināšanu.
5. Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 14., 33. un
52.pielikumā.
6. Par Nolikuma Nr.__ “Valkas novada domes Personāla nodaļas nolikums” apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valkā, Friča Roziņa ielā 3-22 pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības.
8. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Ērģemes pagastā.
9. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Kārķu pagastā.
10. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Valkas pagastā.
11. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Vijciema pagastā.
12. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Zvārtavas pagastā.
13. Par Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
14. Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu.
15. Par projektu „Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā”.
16. Par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”.
17. Par dalības maksu Valkas novada domes organizētajos sporta pasākumos.
18. Par nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamām telpām “Starteri” – 2, Ērģemes pagasts, Valkas novads.
19. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Ozolu skola”.
20. Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Parka iela 2B.
21. Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Tālavas iela 45.
22. Par vieglās automašīnas nomu (operatīvo līzingu).
23. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 26.februāra nolikumā Nr.3 “Valkas novadpētniecības
muzeja nolikums”.
24. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 26.jūnija nolikumā Nr.10 “Jāņa Cimzes Balvas
nolikums”.
25. Par Valkas pirmsskolas izglītības iestāžu reorganizāciju.
26. Par neapbūvēta zemesgabala “Alieši 149”, Valkas pagasts, izsoles atzīšanu par nenotikušu un jaunas
izsoles organizēšanu.
27. Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Kalnmandēgi” atsavināšanas uzsākšanu.
28. Par grozījumiem zemes gabala Valkas pagastā, „Sviestiņi” atsavināšanas procesā.
29. Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, Rīgas ielā 25A - 7.
30. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Druvas 9” atsavināšanas uzsākšanu.
31. Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā „Lejasšaujas 1” atsavināšanas uzsākšanu.
32. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Bērzezers 148” atsavināšanas uzsākšanu.
33. Par saskaņojumu Strenču novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanai.
34. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
35. Par *** iesnieguma izskatīšanu par garāžu Nr.25, Valkā, Mazā Parka ielā 1A.
36. Par Valkas novada domes izpilddirektora vietnieka - Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
vadītāja iecelšanu.
37. Par saistošo noteikumu Nr.__ „„Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes budžets 2020.gadam”” apstiprināšanu.
38. Par izmaiņām Sociālo lietu komitejā un Saimniecisko lietu komitejā.
39. Par 2019.gada 28.novembra protokola Nr.15 pareizības apliecināšanu.

40. Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 59.pielikumā.
41. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA „Valkas Namsaimnieks”.
1.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
“Zobārstes Leles individuālais uzņēmums” privātpraksei
_________________________________________________________________
(I.Meļķis)
Valkas novada dome 2020.gada 20.janvārī saņēma “Zobārstes Leles individuālais uzņēmums”, reģ.
Nr.44102006693, juridiskā adrese Ausekļa iela 26 – 37, Valka, Valkas novads, iesniegumu par neapdzīvojamo
telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Valkā, Rūjienas ielā 3E.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.3, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar “Zobārstes Leles individuālais uzņēmums” 2008.gada 1.aprīlī noslēgto neapdzīvojamo telpu
Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā nomas līguma termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Uzdot SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpu nomas līgumā
un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona
tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
2.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
Unas Klotes nomātām telpām Rūjienas ielā 3E, Valkā
____________________________________________________________
(I.Meļķis, I.Grandava)
Valkas novada dome 2020.gada 13.februārī saņēma Unas Klotes iesniegumu par neapdzīvojamo telpu
nomas līguma termiņa pagarināšanu Rūjienas ielā 3E, Valkā.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 18.§) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Unu Kloti 2014.gada 31.martā noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E (telpu
kopējā platība 24,9 m 2 (telpas Nr.16, 17, 1.stāvs)) nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim
(ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas līgumā
ar Unu Kloti un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot grozījumus parāda saistību dzēšanas līguma
grafikā.
4. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona
tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.

3.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
SIA “Baltic accountancy solutions” par telpām Rīgas ielā 22, Valkā
____________________________________________________________
(I.Meļķis)
Valkas novada dome 2020.gada 13.februārī saņēma SIA “Baltic accountancy solutions”, reģ.
Nr.LV40103330025, juridiskā adrese: Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011, iesniegumu par neapdzīvojamo telpu
nomas līguma termiņa pagarināšanu Rīgas ielā 22, Valkā.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 19.§) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar SIA “Baltic accountancy solutions”, reģ. Nr.LV40103330025, juridiskā adrese: Pērses iela
9/11, Rīga, LV-1011, 2013.gada 1.maijā noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 22 (telpu kopējā
platība 144,4 m2, 1.stāvs) nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas līgumā ar SIA
“Baltic accountancy solutions” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona
tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
4.§
Par Nolikuma Nr.1 "Par tirdzniecību tirgū” 18.Lielais Labdarības Robežtirgus”
apstiprināšanu
___________________________________________________________________
(D.Aņina)
Dome izskata Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja vadītājas Diānas Aņinas ierosinājumu par
nepieciešamību apstiprināt 18.Lielā Labdarības Robežtirgus nolikumu. Robežtirgus norisināsies 2020.gada
9.-10.maijā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.3, 12.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr.1 „Par tirdzniecību tirgū” 18.Lielais Labdarības Robežtirgus”” (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Tūrisma un informācijas biroja vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOLIKUMS
Valkā
2020.gada 27.februārī

Nr.1
Apstiprināts
ar Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.3, 4.§)
Par tirdzniecību tirgū
“18. Lielais Labdarības Robežtirgus”

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Tirgus “Lielais Labdarības Robežtirgus” ir starptautisks tirgus, kas ir plašā sabiedrībā iecienīts un savā ziņā
unikāls pasākums, kur katru gadu iegūtie līdzekļi tiek novirzīti kādam labdarības mērķim. Pasākumu papildina

kultūras programma, atrakcijas bērniem, loterijas, starptautiskais desu un gaļas festivāls, degustācijas,
BBQ konkurss.
1.2. Tirgus rīkotājs: Valkas novada dome sadarbībā ar Valgas pilsētas domi. (turpmāk tekstā – Rīkotājs).
1.3. Vieta: Latvijas un Igaunijas Republiku robeža Valkā un Valgā.
1.4. Tirgus vieta – Latgales iela posmā no krustojuma ar Zvaigžņu ielu līdz krustojumam ar Semināra ielu.
Semināra iela posmā no krustojuma ar Latgales ielu līdz Igaunijas Republikas robežai. Sepa iela no Latvijas
Republikas robežas līdz Valgas rātsnamam, Raja iela posmā no krustojuma ar Sopruse ielu līdz krustojumam
ar Sepa ielu, kā arī jaunais Valgas pilsētas centrālais laukums.
1.5. Laiks: 2020.gada 9. un 10.maijs.
1.6. Tirdzniecība: 2020.gada 9.maijā no plkst. 8.00 – 16:00 un 10.maijā no plkst. 08:00 - 14:00.
1.7. Tirgošanās vietu ierādīšana sākas 9.maijā no plkst. 5:30 un 10.maijā no plkst. 6:00.
1.8. Papildus informāciju par pasākumu un reģistrācijas kārtību iespējams saņemt sūtot savu jautājumu uz
e-pastu: tib@valka.lv vai zvanot pa tālruni +371 64725522, +371 26446602; +371 26496944.
2. Tirdzniecības dalībnieki un noteikumi:
2.1. Tirdzniecības dalībnieks ir fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējusi saimniecisko darbību (turpmāk
tekstā – Dalībnieks).
2.2. Dalībnieks tirgum piesakās TIKAI elektroniski, pats personīgi aizpildot elektronisko pieteikuma
anketu.
2.3. Pieteikumā iekļaujamā informācija:
2.3.1. Juridiskais nosaukums;
2.3.2. Reģistrācijas numurs;
2.3.3. Adrese;
2.3.4. Kontaktpersona;
2.3.5. Kontaktinformācija (tel.nr., e-pasts u.c.);
2.3.6. Preču sortiments;
2.3.7. Nepieciešamā vietas platība (nojumes lielums, galda garums);
2.3.8. Apstiprinājums par dalību abās tirgus dienās
2.3.9. Elektrība;
2.3.10. Foto ar preču sortimentu un/vai foto ar tirdzniecības vietas iekārtojumu sūtīt uz e-pastu
tib@valka.lv, ja Dalībnieks vēlas, lai pārdotā preces vizualizācija būtu pieejama publiski citiem tirgotājiem
un apmeklētājiem reklāmas nolūkos.
2.4. Aizpildot pieteikuma anketu, Dalībnieks piekrīt un apņemas pildīt visus Nolikumā iekļautos punktus.
2.5. Dalībnieku pieteikšanās ar priekšapmaksu tirgum notiek līdz 2020.gada 24.aprīlim (ieskaitot).
2.6. Dalībnieks drīkst piedalīties tirdzniecībā tikai ar tādu produkciju, kādu ir norādījis pieteikumā.
2.7. Rīkotājs ir tiesīgs aizliegt Dalībniekam tirgot produkciju, kura nav norādīta pieteikumā, un, pārkāpuma
nenovēršanas gadījumā, izraidīt Dalībnieku no pasākuma vietas.
2.8. Dalībniekam sava tirdzniecības vieta ir jāiekārto pasākuma rītā līdz plkst. 07:30. Ja tas nav izdarīts,
Rīkotājs pēc 07:30 ir tiesīgs esošo vietu atvēlēt citiem tirgotājiem.
2.9. Dalībniekam ir jāieņem Rīkotāja iezīmētā vieta, par kuru Dalībnieks tiek informēts pirms apmaksas
veikšanas. Dalībniekam nav tiesību tirgus dienā pārvietoties uz citu vietu.
2.10. Dalībnieks nedrīkst nodot vai pārdot trešajām personām uz viņa vārda reģistrētu tirdzniecības vietu.
2.11.Rīkotājs patur tiesības nepieņemt dalībnieku, ja dalībnieka rīcība iepriekšējos gados, piedaloties Rīkotāja
organizētajos pasākumos, ir bijusi negatīva vai nekorekta, kā arī kuru reputācija ir apšaubāma vai
nepārbaudāma.
2.12.Dalībniekam nav tiesību, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Rīkotāju, atskaņot savā tirdzniecības vietā
mūziku, izpildīt priekšnesumus vai kā citādi radīt troksni, kas var ietekmēt kopējo pasākumu.
2.13. Rīkotājs nodrošina Dalībniekam tirdzniecības vietu tādā platībā, kādu Dalībnieks norādījis pieteikumā.
Ierodoties pasākuma norises vietā, Dalībnieks sagaida, līdz Rīkotājs ierāda tirdzniecības vietu, un tikai tad
veic uzstādīšanas darbus.
2.14.Dalībniekam ir pienākums pašam iekārtot savu tirdzniecības vietu, nodrošinot to ar nepieciešamo
atribūtiku (galdiem, statīviem, nojumēm utt.), to vizuāli noformēt atbilstoši pasākuma tematikai, rūpēties par
tīrību un kārtību savā tirdzniecības vietā.
2.15.Dalībnieks ir atbildīgs par Valsts augu aizsardzības dienesta, Valsts meža dienesta, sanitāro,
ugunsdrošības, darba aizsardzības u.c. normatīvo aktu ievērošanu.
2.16.Tirdzniecību drīkst veikt tikai no telts, nojumes, saulessarga vai īpaši dizainētas (un saskaņotas ar
Rīkotāju) tirdzniecības vietas, atbilstoši produktam un tirgus tematikai.
2.17.Dalībnieka transportlīdzekļa atrašanās tirdzniecības vietā jāsaskaņo ar Rīkotāju reģistrācijas brīdī. Ja
auto garums PĀRSNIEDZ rezervētās vietas platību, tad tā novietošana tirdzniecības vietā nav iespējama.
2.18.Transporta kustība pasākuma teritorijā tirdzniecības norises laikā nav atļauta. Dalībniekam nav tiesību
atstāt tirdzniecības vietu ātrāk nekā norādījis Rīkotājs, izņemot gadījumu, ja pārdota visa produkcija.
2.19.Rīkotājam, ierādot Dalībnieka tirdzniecības vietu, ir tiesības sagrupēt Dalībniekus atkarībā no piedāvātās
produkcijas sortimenta vai citiem apsvērumiem, arī gadījumos, kad Dalībnieks saņēmis apstiprinājumu no
Rīkotāja par iepriekš rezervētu vietu.

3. Maksa par dalību tirgū:
3.1. Dalības maksa par vienu tirdzniecības vietu:
3.1.1. PRIEKŠAPMAKSA: 25,00 EUR (divdesmit pieci euro) par vienu vietu par divām dienām;
APMAKSA PASĀKUMA DIENĀ 35,00 EUR (trīsdesmit pieci euro) par vienu vietu par divām dienām:
3.1.1.1. tirdzniecībai ar pārtikas precēm (plaša patēriņa pārtikas preces),
3.1.1.2. tirdzniecībai ar pārtikas precēm (zemnieku un individuālo ražotāju pašu ražotas pārtikas
preces),
3.1.1.3. tirdzniecībai ar atspirdzinošiem bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu, cukura vati;
3.1.1.4. tirdzniecībai ar stādiem,
3.1.1.5. tirdzniecībai ar dārzeņiem, grieztiem ziediem,
3.1.1.6. tirdzniecībai ar dārzniecību saistītām precēm,
3.1.1.7. tirdzniecībai ar dzīvnieku saistīta inventāra un barības pārdošanu,
3.1.1.8. tirdzniecībai ar automašīnām un to saistīto inventāru,
3.1.1.9. tirdzniecība un reklāma ar skaistumkopšanas un ārstniecības līdzekļiem;
3.1.2. PRIEKŠAPMAKSA: 20,00 EUR (divdesmit euro) par vienu vietu par divām dienām; APMAKSA
PASĀKUMA DIENĀ: 35,00 EUR (trīsdesmit pieci euro) par vienu vietu par divām dienām:
3.1.2.1. tirdzniecībai ar daiļamatniecības un amatniecības izstrādājumiem,
3.1.2.2. tirdzniecībai ar presi, iespieddarbiem,
3.1.2.3. tūrisma informācijas/pakalpojumu sniedzēji,
3.1.2.4. par dažāda veida atrakciju izvietošanu;
3.1.3. PRIEKŠAPMAKSA: 30,00 EUR (trīsdesmit euro) par vienu vietu par divām dienām; APMAKSA
PASĀKUMA DIENĀ: 40,00 EUR (četrdesmit euro) par vienu vietu par divām dienām:
3.1.3.1. tirdzniecībai ar rūpniecības un saimniecības precēm;
3.2. Par pieeju elektrības pieslēgumam abām tirgus dienām tirgotājam tiek piemērota papildu maksa 15,00
EUR (piecpadsmit euro) (ieskaitot PVN).
3.3. Par partijas reklāmas stenda, telts vai cita veida vizuālās reklāmas izvietošanu 80,00 EUR (astoņdesmit
euro) (ieskaitot PVN) par vienu vietu par divām dienām.
3.4. Lielie un vidējie alus tirgotāji 120,00 EUR (viens simts divdesmit euro) par vienu vietu par divām dienām.
3.5. Mazie alkoholisko dzērienu tirgotāji 50,00 EUR (piecdesmit euro) par vienu vietu par divām dienām.
3.6. D i v i l ielie ēdināšanas uzņēmumi, viens no Latvijas, viens no Igaunijas, kuri sniedz ēdināšanas
pakalpojumus tirgus laikā (9.-10.maijā). 300,00 EUR (trīs simti euro) par vienu vietu (6x6 metri) par divām
dienām, ieskaitot pieeju elektrības pieslēgumam.
3.7. Viena tirdzniecības vieta - 3x3 metri (piemēram, rezervējot 1m, maksā kā par 3x3m; rezervējot 5 metrus,
maksā kā par 3x3m x2).
3.8. Rīkotājam ir tiesības piemērot 50% atlaidi no dalības maksas par tirdzniecības vietas maksas
maznodrošinātām personām ar nelielu individuālo izstrādājumu daudzumu.
3.9. Par tirdzniecības vietām iekasēto maksu ieskaitīt Valkas novada domes kontā un izlietot apstiprinātajam
mērķim – Atpūtas vietas pie Zāģezera labiekārtošanai.
4. Dalības maksas norēķinu kārtība.
4.1. Dalības maksa Dalībniekam ir jāsedz:
4.1.1.veicot priekšapmaksu par tirdzniecības vietu pēc Rīkotāja sagatavotā rēķina saņemšanas ar
pārskaitījumu uz Valkas novada domes kontu (VALKAS NOVADA DOME, Reģ.Nr.90009114839,
Norēķinu konts: LV16UNLA0050014283134), maksājuma mērķī norādot: “Dalības maksa par
tirdzniecības vietu Robežtirgū”, uzņēmuma nosaukumu un vietu, par kuru tiek veikta samaksa (piem.,
“Dalības maksa par tirdzniecības vietu Robežtirgū”, SIA "VALKA", RA-1),
4.1.2.Valkas novada Tūrisma un informācijas birojā (Rīgas iela 22, Valka) skaidrā naudā,
4.1.3.pasākuma norises dienā tūrisma informācijas punktā (Semināra iela 1, Valka), maksājot skaidrā
naudā, pēc kuras tiek rezervēta tirdzniecības vieta, vienojoties abām pusēm. Cena par tirdzniecības vietu
pēc Nolikuma 3.punkta.
4.2. Dalības maksa Dalībniekam ir jāveic 48 stundu laikā pēc rēķina saņemšanas, lai saglabātu iepriekš
rezervēto vietu pasākuma plānā.
4.3. Veicot priekšapmaksu, Dalībniekam ir jānosūta maksājuma uzdevums par veikto apmaksu uz e-pastu
tib@valka.lv .
4.4. Pēc naudas apmaksas par tirdzniecības vietu (priekšapmaksa vai uz vietas pasākuma dienā), atceļot
savu rezervāciju, nauda netiek atgriezta.
5. Ar savu piedalīšanos Dalībnieks apliecina, ka ar šo nolikumu ir iepazinies un tam piekrīt, to atzīmējot
arī reģistrācijas anketā.

5.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma
“Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana”
(sēdes protokols Nr.1, 1.§) 14., 33. un 52.pielikumā
_________________________________________________________________
(A.Zābers, R.Rastaks, V.Šaicāns, I.Grandava)
2020.gada 7.februārī saņemts Valkas novada domes izpilddirektora vietnieka-pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Ināra Šaldera iesniegums ar lūgumu palielināt
amata noslodzi nodaļas uzskaitvedei no 0,4 amata likmēm uz 0,6 amata likmēm, palielinot uzskaitvedes amata
aprakstā pamatpienākumu apjomu (ceļazīmju apstrāde, degvielas, smērvielu un materiālu izlietojuma, darba
algas aprēķināšana, aktu un izziņu par izpildītiem darbiem sastādīšana), un attiecīgi samazinot nodaļas
vadītāja vietniekam gatavojamo dokumentu apjomu, radot iespēju vairāk laika veltīt nodaļas darba
organizācijai.
Valkas pilsētas kultūras nama direktors Aivars Ikšelis 2020.gada 29.janvārī ir iesniedzis iesniegumu ar
lūgumu izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 33.pielikumā “Valkas
pilsētas kultūras nama darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”, mainot amata vietas
“saimniecības pārzinis-gaismotājs” (kods pēc Profesiju klasifikatora - 515111) nosaukumu uz “vadītāja
vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā” (kods pēc Profesiju klasifikatora – 143112).
Vadoties no Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par Profesiju
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, amata nosaukums
“vadītāja vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā” ar kodu 143112 pēc Profesiju klasifikatora atbilst
pirmajai pamatgrupai, kur iekļautas profesijas, kuru pamatuzdevumi saistīti ar valsts politikas izstrādāšanu un
formulēšanu, uzņēmuma darbības stratēģijas plānošanu un tamlīdzīgiem uzdevumiem.
Ņemot vērā papildināto, spēkā esošo Valkas pilsētas kultūras nama saimniecības pārziņa - gaismotāja
amata aprakstu, piemērotākais amata nosaukums ir “saimniecības vadītājs” ar kodu pēc Profesiju klasifikatora
– 515103.
Lai nepārsniegtu normatīvajos aktos atļauto autobusa vadītāja noslodzi un ņemot vērā, ka Vijciema
pagasta pārvaldes komunālās saimniecības strādnieks-sanitārtehniķis Jānis Ozoliņš nepieciešamības
gadījumā var veikt autobusa vadītāja pienākumus, jo ir izgājis autobusa vadītāja kvalifikācijas apmācību,
Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Šaicāns lūdz izdarīt grozījumus Valkas novada
domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšana” (protokols Nr.1, 1.§) 52.pielikumā “Vijciema pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības
amata vietu un darba samaksas saraksts”, amata vietas “strādnieks-santehniķis” vietā izveidojot amata
nosaukumu “strādnieks sanitārtehniķis - autobusa vadītājs“ attiecīgi izdarot grozījumus darba līgumā un amata
aprakstā.
Līdz ar augstākminētajām izmaiņām saraksta 8.punktā “autobusa vadītājs” amata vietu skaits no 1,2
maināms uz amata vietu skaits 1,0.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada 17.februāra
lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 1.§), Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3,
2., 3. un 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Valkas novada domes administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 14.pielikumu “Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbinieku amata vietu un
darba samaksas saraksts” jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. apstiprināt 33.pielikumu “Valkas pilsētas kultūras nama darbinieku amata vietu un darba samaksas
saraksts” jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.3. apstiprināt 52.pielikumu “Vijciema pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības darbinieku amata
vietu un darba samaksas saraksts” jaunā redakcijā (3.pielikums).
2. Uzdot Personāla nodaļas un attiecīgo iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos un to pielikumos
– amata aprakstos atbilstoši amatu sarakstam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Personāla nodaļas vadītāja un attiecīgo iestāžu vadītāji.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 5.§)
14.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas 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)

1.

Vadītāja vietnieks

1

1000.00

2.

Darbu vadītājs

1

800.00

3.

Traktora - automašīnas vadītājs

7

560.00

4.

Ekskavatora vadītājs

2

5.

Veterinārārsta palīgs

1.4

6.

Sezonas strādnieks
zaļumsaimniecībā (7 mēneši)

1

7.

Kapsētas pārzinis

1

8.

Kapsētas pārzinis

1

9.

Strādnieks

14

10.

Strādnieks

1

11.

Strādnieks

1

12.

Apkopējs

13.

Bērnu rotaļu laukuma uzraugs

1

14.

Strādnieks (5mēneši)

3

15.

Dārznieks (7 mēneši)

0.6

700.00

16.

Uzskaitvedis

0.6

655.00

0.75

560.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00

Iespējamais
maksimālais
darba algas
koeficients

1.8
1.8
1.65
1.35
1.15
1.35
1.35
1.65
1.35

430.00
430.00
430.00

Piemaksa
par papildus
darbu
EUR

1.65

70

2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 5.§)
33.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)
Valkas pilsētas kultūras nama 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)

Piemaksa par
papildus pienākumu
veikšanu EUR
106.50
(Valkas pilsētas teātris)

1.

Direktors

1

1000.00

2.

Direktora vietnieks

1

700.00

3.

Saimniecības vadītājs

1

600.00

4.

Apkopējs

2

430.00

5.

Administrators

3

430.00

6.

Garderobists

1

Minimālā stundas likme
3.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 5.§)
52.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Vijciema pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

1. Vadītājs

Amata vietu
skaits

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

Iespējamais
maksimālais darba
algas
koeficients/piemaksa
par papildus darbu
EUR

1

650.00

110.00

0.5

535.00

2.

Elektriķis - strādnieks

3.

Kurinātājs

2

4.

Kurinātājs (7 mēneši)

4

5.

Kapsētas pārzinis

0.8

430.00

6.

Sētnieks

0.5

430.00

7.

Strādnieks

1

430.00

Minimālā stundas likme
Minimālā stundas likme

8.

Autobusa vadītājs

1

Strādnieks sanitārtehniķis
9.

– autobusa vadītājs

4.77 EUR/h
Minimālā stundas likme

1

1,5

Autobusa vadīšana
4,77 Eur/h

6.§
Par Nolikuma Nr.2 “Valkas novada domes Personāla nodaļas nolikums” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(L.Metuzāle)
Ar Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumu ir apstiprināts Valkas novada domes Personāla
nodaļas nolikums, kas nosaka, ka nodaļas uzdevumos ietilpst vienotas personāla uzskaites sistēmas
nodrošināšana, personāla lietvedības aktualizēšana un kārtošana domes struktūrvienībām (administrācijai un
domes nodaļām) un daļai pašvaldības iestāžu.
Kopš nolikuma pieņemšanas brīža ir notikušas izmaiņas pašvaldības struktūrā, līdz ar to Personāla
nodaļas nolikums precizējams, izslēdzot no iestāžu saraksta Ģimenes atbalsta centru “Saulīte”, Sociālās
aprūpes namu, Sēļu, Lugažu un Omuļu bibliotēkas.
Ņemot vērā, ka personāla lietu aktualizēšana jāveic lietvedības programmā “KADRI”, kas prasa savlaicīgu
datu ievadi, precizitāti un nepieļauj vēlākus labojumus, lietderīgi Personāla nodaļai papildus uzdot kārtot
personāla lietas iestādēs, kur šos pienākumus veic iestāžu direktori (vadītāji), tas ir, profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs J.Cimzes Valkas mūzikas skola, Valkas Mākslas skola, Valkas novada bērnu-jaunatnes
sporta skola, kā arī Valkas novadpētniecības muzejs un Valkas pagasta bibliotēka. Tādējādi iestāžu vadītājiem
atliks vairāk laika profesionālo pienākumu veikšanai, savukārt personāla lietas tiks aktualizētas sistēmiski un
savlaicīgi.
Lai veiktu attiecīgās izmaiņas, ir priekšlikums pieņemt jaunu personāla nodaļas nolikumu (pielikumā).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.3, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu „Valkas novada domes Personāla nodaļas nolikums” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumu “Par Nolikuma Nr.9
“Valkas novada domes Personāla nodaļas nolikuma apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.14, 7.§).
3. Uzdot Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītājam ar nodaļas nolikumu iepazīstināt visus nodaļas
darbiniekus.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
1.

NOLIKUMS
Valkā
2020.gada 27.februārī

Nr.2
Apstiprināts
ar Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.3, 6.§)
Valkas novada domes
Personāla nodaļas
NOLIKUMS
Izdots pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu

I Vispārīgie noteikumi
1. Valkas novada domes Personāla nodaļas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Valkas novada domes

Personāla nodaļas (turpmāk - Nodaļa) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.
2. Nodaļa ir Valkas novada domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes izpilddirektoram.
3. Nodaļa savā darbībā ievēro attiecīgos Latvijas Republikas normatīvos aktus, tajā skaitā, likumu „Par

pašvaldībām”, Darba likumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumu, Personas datu aizsardzības likumu un citus normatīvos aktus, kas reglamentē šo jomu, šo
nolikumu, domes lēmumus, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumus.
4. Nodaļu izveido, reorganizē vai likvidē, kā arī Nodaļas nolikumu un darbinieku amatu sarakstu apstiprina
novada dome.
5. Nodaļas dokumentu uzglabāšanu regulē Valkas novada domes nolikums par arhīviem, kā arī Arhīvu
likums un atsevišķas lietvedības normas.
6. Personāla nodaļa iekšējā un ārējā sarakstē izmanto Valkas novada domes veidlapu.
II Nodaļas uzdevumi
7. Nodaļa savas kompetences ietvaros veic šādus uzdevumus:
7.1. nodrošina vienotu sistēmu personāla uzskaites un personāla vadības atbalsta jomā, vienotu
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

personālvadības procesu noteikšanu un ieviešanu pašvaldībā;
nodrošina personāla lietvedības kārtošanu:
7.2.1. Valkas novada domes administrācijai un struktūrvienībām (nodaļām);
7.2.2. Amatiermākslas kolektīvu vadītājiem;
7.2.3. Pašvaldības iestādēm:
Tūrisma un informācijas birojam;
Valkas novada bāriņtiesai;
Valkas novada būvvaldei;
Valkas novada Pašvaldības policijai;
- Valkas novada Sociālam dienestam;
Valkas pilsētas Kultūras namam;
Turnas tautas namam;
Kārķu tautas namam;
Vijciema Tautas namam;
Mierkalna tautas namam;
Saieta namam “Lugažu muiža”;
Valkas novada Centrālai bibliotēkai;
Valkas novada Valkas pagasta bibliotēkai;
Valkas novada Kārķu pagasta bibliotēkai;
Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkai;
Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēkai;
Valkas novada Vijciema pagasta bibliotēkai;
Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēkai;
Ērģemes pagasta pārvaldei;
Valkas pagasta pārvaldei;
Zvārtavas pagasta pārvaldei;
Kārķu pagasta pārvaldei;
Vijciema pagasta pārvaldei;
Ērģemes feldšerpunktam;
Vijciema feldšerpunktam;
Valkas mākslas skolai;
Valkas novada bērnu-jaunatnes sporta skolai;
J.Cimzes Valkas mūzikas skolai;
Valkas novadpētniecības muzejam.
organizē darbinieku pieņemšanu darbā saskaņā ar domes apstiprinātu Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu, plāno darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu;
organizē konkursus uz vakantajiem amatiem, kuri tiek rīkoti saskaņā ar domes priekšsēdētāja,
izpilddirektora vai attiecīgās iestādes vadītāja rīkojumu, veic ar konkursu rīkošanu saistīto
organizatorisko un tehnisko darbu;
sagatavo personāla lietvedības dokumentus dažādās darba tiesisko attiecību stadijās (darba līgumi,
amata apraksti, grozījumi darba līgumos un amatu aprakstos, vienošanās, rīkojumi, uzteikumi,
brīdinājumi, atvaļinājumi, prēmēšana u.c.);
veic dienesta komandējumu un citu ar personālu saistītu domes izpilddirektora vai attiecīgā iestādes
vadītāja rīkojumu sagatavošanu;
nodrošina amatu aprakstu izstrādi un to aktualizēšanu;

7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.

7.19.
7.20.
7.21.
7.22.
7.23.
7.24.
7.25.
7.26.
7.27.
7.28.

organizē pašvaldības darbinieku darba un darba rezultātu vērtēšanu, veic vērtēšanas rezultātu
apkopošanu, izstrādā priekšlikumus darbinieku ierosinājumu izskatīšanai;
veic pašvaldības darbinieku amatu klasifikāciju, sagatavo klasificēšanas rezultātu apkopojumu,
precizē klasificēšanas sarakstus;
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo, aktualizē un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā
valsts amatpersonu sarakstus;
uztur un aktualizē personāla datu bāzi, strādā ZZ DATS lietojumprogrammās;
atbilstoši Personāla nodaļas lietu nomenklatūrai kārto nodaļas lietvedību, noformē, kārto un aktualizē
personu lietas, nodrošinot to glabāšanu un nodošanu arhīvā;
nodrošina domes administrācijas darbinieku darba laika uzskaiti;
veic regulāru visu novada domes struktūrvienību un iestāžu darba laika uzskaites tabulu
aizpildīšanas pareizības pārbaudi;
veic situācijas analīzi un sagatavo priekšlikumus domes izpilddirektoram jautājumos, kas ir
personāla nodaļas kompetencē;
konsultē administrācijas vadību, izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības iestāžu vadītājus
personāllietu jautājumos;
nepieciešamības gadījumā veic pārrunas ar darbiniekiem par darba disciplīnas pārkāpumiem,
piedalās konfliktsituāciju risināšanā, piedalās Ētikas komisijas sēdēs;
sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru darbaspēka nodrošināšanas jautājumos, organizē
pagaidu algoto darbu veicēju pieņemšanu un atlaišanu, koordinē to darbu pašvaldības
struktūrvienībās;
organizē un koordinē skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā;
piedalās projektu sagatavošanā un realizēšanā Nodaļas kompetences ietvaros;
pieņem apmeklētājus personāla jautājumos;
sagatavo domes lēmumu projektus Nodaļas kompetences ietvaros;
sagatavo, noformē izziņas un veic saraksti personāla jautājumos;
sagatavo un sniedz priekšlikumus personāla motivēšanas jautājumos;
pēc vajadzības izstrādā metodiskos materiālus darbam ar personāla dokumentiem;
koordinē un risina darbinieku veselības apdrošināšanas jautājumus;
gatavo statistiskos materiālus (atskaites) nodaļas kompetences ietvaros;
pilda citus, ar personālvadības jautājumiem saistītus domes vadības uzdevumus.
III Nodaļas tiesības

8. Nodaļai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Valkas novada domes struktūrvienībām un pašvaldības

iestādēm nepieciešamo informāciju, kā arī iepazīties ar to rīcībā esošajiem dokumentiem personāla un
darba aizsardzības jautājumos.
9. Iesniegt priekšlikumus jautājumos, kas ietilpst nodaļas kompetencē, pašvaldības administrācijas
struktūrvienību un iestāžu darba uzlabošanai.
10. Piedalīties pastāvīgo komiteju un domes sēdēs.
IV Nodaļas struktūra un darba organizācija
11. Nodaļas darba pienākumus veic un tās darbību saskaņā ar šo Nolikumu nodrošina:
11.1. Nodaļas vadītājs – Personāla nodaļas vadītājs;
11.2. Personāla speciālists - vadītāja vietnieks;
11.3. Personāla speciālisti.
12. Katram Nodaļas darbiniekam ir izstrādāts amata apraksts, aprakstos noteikto pienākumu izpildi kontrolē

un nodrošina Nodaļas vadītājs.
13. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts domes izpilddirektoram. Nodaļas vadītāju pēc saskaņošanas ar domes

priekšsēdētāju, pieņem darbā un atlaiž no darba domes izpilddirektors.
14. Nodaļas speciālistu pieņem darbā un atlaiž no darba domes izpilddirektors, konsultējoties ar Nodaļas

vadītāju.
15. Ja Nodaļas vadītājs slimības, atvaļinājuma vai citu apstākļu dēļ nevar pildīt savus pienākumus, tad

saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu Nodaļas vadītāja pienākumus pilda personāla speciālists - vadītāja
vietnieks.
V Citi noteikumi
16. Šis nolikums ir spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi un ir saistošs visiem Nodaļas darbiniekiem.
17. Grozījumus šajā Nolikumā izdara ar domes lēmumu pēc domes priekšsēdētāja, izpilddirektora vai

Nodaļas vadītāja ieteikuma un domes Finanšu komitejas atzinuma saņemšanas.

7.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valkā, Friča Roziņa ielā 3-22
pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības
_________________________________________________________________
(A.Golubovs)
2020.gada 30.janvārī ir saņemta LR Iekšlietu ministrijas, juridiskā adrese Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, vēstule,
ar kuru piedāvā Valkas novada pašvaldībai pārņemt nekustamo īpašumu – dzīvokli Friča Roziņa ielā 3 - 22,
Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 900 0915 īpašumā bez atlīdzības.
Dzīvoklis ir reģistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.375 22 uz Latvijas valsts LR Iekšlietu
ministrijas, reģ.Nr.90000282046 vārda, un sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0431
011 022, kopējā platība 52.8m 2, kopīpašuma 528/14893 domājamā daļa no būves ar kadastra apzīmējumu
9401 008 0431 011.
Dzīvokļa kopējais tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un netiek apdzīvots.
Izvērtējot Dzīvokļa nepieciešamību Valkas novada domes funkciju realizēšanai var secināt, ka Dzīvoklis
nepieciešams likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā minētās funkcijas nodrošināšanai sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.3, 6.§), izvērtējot nekustamā īpašuma iegūšanas lietderību, vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 42.panta 1.daļas un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. punkta un
21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārņemt Valkas novada domes īpašumā nekustamo īpašumu - dzīvokli Friča Roziņa ielā 3 - 22, Valka,
Valkas novads, kadastra numurs 9401 900 0915, sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401
008 0431 011 022, kopējā platība 52.8m 2, kopīpašuma 528/14893 domājamā daļa no būves ar kadastra
apzīmējumu 9401 008 0431 011, jo tas ir nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka “sniegt palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
8.§
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Ērģemes pagastā
________________________________________________________
(V.Kaņepe)
2016.gadā tika apstiprināti iepriekšējie ūdenssaimniecības tarifi Ērģemes pagastā. Kopš tā laika ir
pieaugusi elektroenerģijas cena, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme, degvielas cenas.
Mainījās arī pārējās ekspluatācijas izmaksas, kā arī patērētā ūdens un novadītais notekūdeņu apjoms. Līdz
ar to ir nepieciešamas pārskatīt un apstiprināt jaunos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.3, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta c) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā ūdensapgādes pakalpojuma cenu – 0.69 EUR/m3 bez PVN
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā kanalizācijas pakalpojuma cenu – 1.03 EUR/m3 bez PVN
saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Apstiprināt Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
cenu 1.72 EUR/m3 bez PVN.
4. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā vienam
cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos,
saskaņā ar 2.pielikumu.
5. Apstiprināt cenu kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai attīrīšanas iekārtās – 0.56 EUR/m3 bez PVN.

6. Apstiprināt Ērģemes pagasta Turnas ciemā ūdensapgādes pakalpojuma cenu – 0.40 EUR/m3 bez PVN
saskaņā ar 3.pielikumu.
7. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Ērģemes pagasta Turnas ciemā vienam
cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos,
saskaņā ar 4.pielikumu.
8. Uzdot Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldes vadītājam brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, dzīvojamo
māju īpašniekus un komercstruktūru vadītājus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu
izmaiņām.
9. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
10. 2020.gada 1.jūnijā spēku zaudē Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmums “Par
ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Ērģemes pagastā” (protokols Nr.4, 8.§) un Valkas novada domes
2016.gada 26.maija sēdes lēmums “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Ērģemes pagasta
Turnas ciemā” (protokols Nr.6, 7.§).
11. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldes vadītājs.
12. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
13. Lēmuma 1.- 7.punkts stājas spēkā 2020.gada 1.jūnijā.
1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 8.§)
Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Ērģemes pagastā (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.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.

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
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
Transporta uzturēšanas izdevumi
Komunālie pakalpojumi
Īre un noma
Sakaru izdevumi
Kancelejas preces
Personāla apmācības

ūdens
ražošana

ūdens
piegāde

notekūdeņu
savākšana

notekūdeņu
attīrīšana

511,16
511,16
296,29
214,87

1861,91
1861,91
1861,91

2050,77
2050,77
2050,77

233,14
233,14

2121,22
145,19
117,00
28,19
332,85

1437,85
145,19
117,00
28,19
499,27

2142,09
203,26
163,80
39,46
624,09

4682,21
474,27
382,20
92,07
624,09

1643,18

793,39

1314,74

3583,85

x

x

x

x

x

x

528,93

793,39

793,39

1190,08

651,69

0,00

521,35

2085,40

233,14

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.
10.

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
m3
Kopējo attīrīto notekūdeņu
daudzums m3

462,56

308,37

x
x
177,06

x

x

x
46,33

2809,43

3299,75

4192,86

4961,68

8853

x

x

x

x

8853

x

x

x

x

8853

x

x

x

8853

Notekūdeņu
savākšanas
tarifs
0,47361

Notekūdeņu
attīrīšanas
tarifs)
0,56045

EUR/m3

Ūdens
Ūdens
ražošanas piegādes
tarifs
tarifs
0,31734 0,37273

EUR/m3

Ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs
0,69

EUR/m

Kanalizācijas pakalpojumu
tarifs
1,03
Tarifs
1,72

3

2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 8.§)
Ūdensapgādes un kanalizācijas cenas Ērģemes pagastā vienam iedzīvotājam mēnesī
savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites mēraparāti,
ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi.

Nr.
p.k.

1

2

3

4

Labiekārtotības pakāpe

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu
ūdensapgādi, kanalizāciju (vannas vai dušas,
tualetes ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes ar
ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes
ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens novadu,
bet bez vannām vai dušām)

Ūdens patēriņa
normatīvs
LBN 222-15,
l/dn

Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma
cena, EUR/cilv.mēn. bez
PVN

175

9.16

200

10.46

200

4.20

150

3.15

5

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai dušām,
tualetes ar ūdens novadu)

100

2.10

3.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 8.§)
Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Ērģemes pagasta Turnas ciemā (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.
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.

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
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
Transporta uzturēšanas izdevumi
Komunālie pakalpojumi
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

ūdens
ražošana

ūdens
piegāde

notekūdeņu
savākšana

notekūdeņu
attīrīšana

590,68
338,77
273,00
65,77
62,41

226,46
145,19
117,00
28,19
41,61

189,50

39,67

x

x

x

x

x

x

59,50

39,67

130,00

x
x

x

x

x

6.
7.
8.
9.
10.

Izmaksas kopā EUR
Ūdensvada tīklā padotā ūdens
daudzums m3
Lietotājiem piegādātā ūdens
daudzums m3
Savākto notekūdeņu daudzums m 3
Kopējo attīrīto notekūdeņu
daudzums m3

590,68

226,46

2050

x

x

x

x
x

2050
x

x

x

x

x

EUR/m3

Ūdens
Ūdens
ražošanas piegādes
tarifs
tarifs
0,28814 0,11047

EUR/m3

Ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs
0,40

EUR/m

x
Notekūdeņ
u
Notekūdeņu
savākšanas attīrīšanas tarifs
tarifs
*)
Kanalizācijas pakalpojumu
tarifs

Tarifs
0,40

3

4.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 8.§)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenas Ērģemes pagasta Turnas ciemā
vienam iedzīvotājam mēnesī savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās,
kurās nav uzstādīti uzskaites mēraparāti, ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi.

Nr.
p.k.

1

2

3

Labiekārtotības pakāpe

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes
ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens novadu,
bet bez vannām vai dušām)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai dušām,
tualetes ar ūdens novadu)

Ūdens patēriņa
normatīvs
LBN 222-15,
l/dn

Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma
cena, EUR/cilv.mēn. bez
PVN

200

2.43

150

1.83

100

1.22

9.§
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Kārķu pagastā
________________________________________________________
(V.Kaņepe)
2016.gada aprīlī tika apstiprināti iepriekšējie ūdenssaimniecības tarifi Kārķu pagastā. Kopš tā laika ir
pieaugusi elektroenerģijas cena, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme, degvielas cenas.
Mainījās arī pārējās ekspluatācijas izmaksas, kā arī patērētā ūdens un novadītais notekūdeņu apjoms. Līdz
ar to ir nepieciešamas pārskatīt un apstiprināt jaunos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.3, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta c) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu ciemā ūdensapgādes pakalpojuma cenu – 0.71 EUR/m3 bez PVN
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu ciemā kanalizācijas pakalpojuma cenu – 1.09 EUR/m3 bez PVN saskaņā
ar 1.pielikumu.
3. Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu ciemā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu
1.80 EUR/m3 bez PVN.
4. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Kārķu pagasta Kārķu ciemā vienam
cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos,
saskaņā ar 2.pielikumu.
5. Apstiprināt cenu kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai attīrīšanas iekārtās – 0.68 EUR/m3 bez PVN.
6. Uzdot Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldes vadītājam brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus,
dzīvojamo māju īpašniekus un komercstruktūru vadītājus par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu cenu izmaiņām.
7. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
8. 2020.gada 1.jūnijā spēku zaudē Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmums “Par
ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Kārķu pagastā” (protokols Nr.4, 9.§).
9. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldes vadītājs.
10. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
11. Lēmuma 1.-5. punkts stājas spēkā 2020.gada 1.jūnijā.
1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 9.§)
Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Kārķu pagastā (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.

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
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
Transporta uzturēšanas izdevumi

ūdens
ražošana

ūdens
piegāde

notekūdeņu
savākšana

notekūdeņu
attīrīšana

2968,41
2968,41

1054,54
1054,54

2080,14
2080,14

676,98
676,98

2341,08
348,44
280,80

67,98
38,72
31,20

654,71
58,07
46,80

3854,97
522,67
421,20

67,64
59,50

7,52
6,61

11,27
9,92

101,47
89,26

1933,13

22,66

586,71

3243,05

x

x

x

x

x

x

203,91

22,66

33,98

305,86

1552,71

0,00

552,73

2356,38

2.3.8.
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.
10.

Komunālie pakalpojumi
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
m3
Kopējo attīrīto notekūdeņu
daudzums m3

EUR/m3

EUR/m3

EUR/m

4,13

0,00

0,00

16,53

172,38

0,00

0,00

564,28

x
393,12

x
0,00

x
0,00

x
29,59

5702,61

1122,52

2734,84

4561,54

9590

x

x

x

x

9590

x

x

x

x

6713

x

x

x

x
Notekūdeņ
Ūdens
Ūdens
u
ražošanas piegādes savākšanas
tarifs
tarifs
tarifs
0,59464 0,11705
0,40740
Ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs
0,71

6713
Notekūdeņu
attīrīšanas tarifs
*)
0,67951

Kanalizācijas pakalpojumu
tarifs
1,09
Tarifs
1,80

3

2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 9.§)
Ūdensapgādes un kanalizācijas cenas Kārķu pagastā vienam iedzīvotājam mēnesī
savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites mēraparāti,
ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi.

Nr
p.k.

1

2

Labiekārtotības pakāpe

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu
ūdensapgādi, kanalizāciju (vannas vai dušas,
tualetes ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes ar
ūdens novadu)

Ūdens patēriņa
normatīvs
LBN 222-15,
l/dn

Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma
cena, EUR/cilv.mēn. bez
PVN

175

9.58

200

10.95

3

4

5

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes
ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens novadu,
bet bez vannām vai dušām)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai dušām,
tualetes ar ūdens novadu)

200

4.32

150

3.24

100

2.16

10.§
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Valkas pagastā
________________________________________________________
(V.Kaņepe)
2016.gada aprīlī tika apstiprināti iepriekšējie ūdenssaimniecības tarifi Valkas pagastā. Kopš tā laika ir
pieaugusi elektroenerģijas cena, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme, degvielas cenas.
Mainījās arī pārējās ekspluatācijas izmaksas, kā arī patērētā ūdens un novadītais notekūdeņu apjoms. Līdz
ar to ir nepieciešamas pārskatīt un apstiprināt jaunos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.3, 9.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta c) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas pagasta Lugažu un Sēļu ciemā ūdensapgādes pakalpojuma cenu – 0.64 EUR/m3 bez
PVN saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Valkas pagasta Lugažu un Sēļu ciemā kanalizācijas pakalpojuma cenu – 0.74 EUR/m3 bez
PVN saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Apstiprināt Valkas pagasta Lugažu un Sēļu ciemā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu cenu 1.38 EUR/m3 bez PVN.
4. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Valkas pagasta Lugažu un Sēļu ciemā
vienam cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos
īpašumos, saskaņā ar 2.pielikumu.
5. Apstiprināt cenu kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai attīrīšanas iekārtās – 0.44 EUR/m3 bez PVN.
6. Uzdot Valkas pagasta pārvaldes vadītājam brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, dzīvojamo māju
īpašniekus un komercstruktūru vadītājus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu
izmaiņām.
7. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
8. 2020.gada 1.jūnijā spēku zaudē Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmums “Par
ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Valkas pagastā” (protokols Nr.4, 7.§).
9. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes vadītājs.
10. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
11. Lēmuma 1.- 5. punkts stājas spēkā 2020.gada 1.jūnijā.
1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 10.§)

Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Valkas pagastā (EUR)

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

Posteņi

ūdens
ražošana

ūdens
piegāde

notekūdeņu
savākšana

notekūdeņu
attīrīšana

Pamatlīdzekļu nolietojums un
nemateriālo ieguldījumu
vērtības norakstījums
Pamatlīdzekļu nolietojums
t.sk. ēkas, būves
iekārtas, mehānismi

3899,48
3899,48

3416,46
3416,46

3770,52
3770,52

1911,65
1911,65

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.
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.
10.

pārējie
Nemateriālo ieguldījumu
vērtības norakstījums
Ekspluatācijas izmaksas EUR
Personāla izmaksas
Darba samaksa
Sociālās apdrošināšanas
izmaksas
Remontu izmaksas
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
Transporta uzturēšanas
izdevumi
Komunālie pakalpojumi
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
m3
Kopējo attīrīto notekūdeņu
daudzums m3

EUR/m3

6661,26
321,64
259,20

111,77
35,74
28,80

3027,33
53,61
43,20

8063,98
482,46
388,80

62,44
595,04

6,94
66,12

10,41
99,17

93,66
892,56

5744,58

9,92

2874,55

6688,96

x

x

x

x

x

x

89,26

9,92

14,88

133,88

4856,98

0,00

2859,67

6022,85

798,35

0,00

0,00

532,23

x
734,26

x
0,00

x
0,00

x
195,18

11295,00

3528,23

6797,84

10170,82

23000

x

x

x

x

23000

x

x

x

x

23000

x

x

x

Ūdens
Ūdens
ražošanas piegādes
tarifs
tarifs
0,49109 0,15340

x
23000
Notekūdeņ
u
savākšanas
Notekūdeņu
tarifs
attīrīšanas tarifs *)
0,29556
0,44221

EUR/m

3

EUR/m

3

Ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs
0,64

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs
0,74
Tarifs
1,38
2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 10.§)

Ūdensapgādes un kanalizācijas cenas Valkas pagastā vienam iedzīvotājam mēnesī
savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites mēraparāti,
ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi.

Nr.
p.k.

1

2

3

4

5

Labiekārtotības pakāpe

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu
ūdensapgādi, kanalizāciju (vannas vai dušas,
tualetes ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes ar
ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes
ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens novadu,
bet bez vannām vai dušām)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai dušām,
tualetes ar ūdens novadu)

Ūdens patēriņa
normatīvs
LBN 222-15,
l/dn

Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma
cena, EUR/cilv.mēn. bez
PVN

175

7.35

200

8.40

200

3.89

150

2.92

100

1.95

11.§
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Vijciema pagastā
________________________________________________________
(V.Kaņepe)
2016.gada aprīlī tika apstiprināti Iepriekšējie ūdenssaimniecības tarifi Vijciema pagastā. Kopš tā laika ir
pieaugusi elektroenerģijas cena, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme, degvielas cenas.
Mainījās arī pārējās ekspluatācijas izmaksas, kā arī patērētā ūdens un novadītais notekūdeņu apjoms. Līdz
ar to ir nepieciešamas pārskatīt un apstiprināt jaunos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.3, 10.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta c) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Vijciema pagasta Centrā ūdensapgādes pakalpojuma cenu – 0.46 EUR/m3 bez PVN saskaņā
ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Vijciema pagasta Centrā kanalizācijas pakalpojuma cenu – 0.81 EUR/m3 bez PVN saskaņā
ar 1.pielikumu.
3. Apstiprināt Vijciema pagasta Centrā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu 1.27
EUR/m3 bez PVN.
4. Apstiprināt Vijciema pagasta Pārupēs ūdensapgādes pakalpojuma cenu – 0.37 EUR/m3 bez PVN
saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Apstiprināt Vijciema pagasta Pārupēs kanalizācijas pakalpojuma cenu – 0.64 EUR/m3 bez PVN saskaņā
ar 2. pielikumu.
6. Apstiprināt Vijciema pagasta Pārupēs komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu 1.01
EUR/m3 bez PVN.
7. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Vijciema pagasta Centrā vienam cilvēkam
mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos, saskaņā ar
3.pielikumu.
8. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Vijciema pagasta Pārupēs vienam
cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos,
saskaņā ar 4.pielikumu.
9. Apstiprināt cenu kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai attīrīšanas iekārtās – 0.64 EUR/m3 bez PVN.
10. Uzdot Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldes vadītājam brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus,
dzīvojamo māju īpašniekus un komercstruktūru vadītājus par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu cenu izmaiņām.
11. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
12. 2020.gada 1.jūnijā spēku zaudē Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmums “Par
ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Vijciema pagastā” (protokols Nr.4, 10.§).
13. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldes vadītājs.
14. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
15. Lēmuma 1.- 9. punkts stājas spēkā 2020.gada 1.jūnijā.
1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 11.§)
Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Vijciema pagastā (centrs) (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.

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
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

ūdens
ražošana

ūdens
piegāde

notekūdeņu
savākšana

notekūdeņu
attīrīšana

754,20
754,20
89,64
664,56

114,00
114,00
114,00

1187,04
1187,04
1187,04

240,36
240,36

3739,07
230,74
185,95

243,98
25,64
20,66

879,56
38,46
30,99

7200,76
346,11
278,92

44,79
297,52

4,98
33,06

7,47
49,59

67,19
446,28

3210,81

185,29

791,51

6408,37

x

x

x

x

x

x

895,54

99,50

149,26

1343,31

1834,94

0,00

442,92

4049,53

240,36

2.3.7.
2.3.8.
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.
10.

Transporta uzturēšanas
izdevumi
Komunālie pakalpojumi
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
m3
Kopējo attīrīto notekūdeņu
daudzums m3

69,92

163,14

0,99

1,49

380,66
17,36
24,79
13,39

245,45

0,00

0,00

498,35

34,71

14,88

34,71

80,99

x
217,81

x
0,00

x
0,00

x
57,90

4711,08

357,98

2066,60

7499,02

10904

x

x

x

x

10904

x

x

x

x

11789

x

x

Ūdens
ražošanas
tarifs
0,43205

Ūdens
piegādes
tarifs
0,03283

x
Notekūdeņ
u
savākšanas
tarifs
0,17531

x

EUR/m3

EUR/m3

EUR/m

163,14
11,57
16,53
8,93

Ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs
0,46

11789
Notekūdeņu
attīrīšanas tarifs
*)
0,63613

Kanalizācijas pakalpojumu
tarifs
0,81
Tarifs
1,27

3

2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 11.§)
Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Vijciema pagastā, Pārupes (EUR)
Posteņi

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.

Pamatlīdzekļu nolietojums un
nemateriālo ieguldījumu
vērtības norakstījums
Pamatlīdzekļu nolietojums
t.sk. ēkas, būves
iekārtas, mehānismi
pārējie
Nemateriālo ieguldījumu
vērtības norakstījums

ūdens
ražošana

ūdens
piegāde

notekūdeņu
savākšana

notekūdeņu
attīrīšana

89,64
89,64
89,64

114,00
114,00
114,00

0,00
0,00

240,36
240,36
240,36

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.
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.
10.

Ekspluatācijas izmaksas EUR
Personāla izmaksas
Darba samaksa
Sociālās apdrošināšanas
izmaksas
Remontu izmaksas
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
Transporta uzturēšanas izdevumi
Komunālie pakalpojumi
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
m3
Kopējo attīrīto notekūdeņu
daudzums m3

EUR/m3

EUR/m3

EUR/m

3

3408,78
230,74
185,95

243,98
25,64
20,66

0,00
0,00

7200,76
346,11
278,92

44,79
297,52

4,98
33,06

0,00
0,00

67,19
446,28

2880,52

185,29

0,00

6408,37

x

x

x

x

x

x

895,54

99,50

1343,31

1504,65

0,00

4049,53

163,14
11,57
16,53
8,93

69,92

0,99

380,66
17,36
24,79
13,39

245,45

0,00

498,35

34,71

14,88

80,99

x
x
217,81

x
0,00

x
0,00

x
57,90

3716,23

357,98

0,00

7499,02

10904

x

x

x

x

10904

x

x

x

x

11789

x

x

x

11789

Ūdens
ražošanas
tarifs
0,34081

Ūdens
piegādes
tarifs
0,03283

Notekūdeņu
savākšanas
tarifs
0,00000

Notekūdeņu
attīrīšanas tarifs
*)
0,63613

Ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs
0,37

Kanalizācijas pakalpojumu
tarifs
0,64
Tarifs
1,01

3.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 11.§)
Ūdensapgādes un kanalizācijas cenas Vijciema pagasta Centrā vienam iedzīvotājam mēnesī
savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites mēraparāti,
ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi.

Nr.
p.k.

1

2

3

4

5

Labiekārtotības pakāpe

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu
ūdensapgādi, kanalizāciju (vannas vai dušas,
tualetes ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes ar
ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes
ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens novadu,
bet bez vannām vai dušām)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai dušām,
tualetes ar ūdens novadu)

Ūdens patēriņa
normatīvs
LBN 222-15,
l/dn

Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma
cena, EUR/cilv.mēn. bez
PVN

175

6.76

200

7.73

200

2.80

150

2.10

100

1.40

4.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 11.§)
Ūdensapgādes un kanalizācijas cenas Vijciema pagasta Pārupēs vienam iedzīvotājam mēnesī
savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites mēraparāti,
ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi.

Nr.
p.k.

1

2

3

4

5

Labiekārtotības pakāpe

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu
ūdensapgādi, kanalizāciju (vannas vai dušas,
tualetes ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes ar
ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes
ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens novadu,
bet bez vannām vai dušām)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai dušām,
tualetes ar ūdens novadu)

Ūdens patēriņa
normatīvs
LBN 222-15,
l/dn

Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma
cena, EUR/cilv.mēn. bez
PVN

175

5.38

200

6.14

200

2.25

150

1.69

100

1.13

12.§
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Zvārtavas pagastā
________________________________________________________
(V.Kaņepe)
2016.gada aprīlī tika apstiprināti iepriekšējie ūdenssaimniecības tarifi Zvārtavas pagastā. Kopš tā laika ir
pieaugusi elektroenerģijas cena, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme, degvielas cenas.
Mainījās arī pārējās ekspluatācijas izmaksas, kā arī patērētā ūdens un novadītais notekūdeņu apjoms. Līdz
ar to ir nepieciešamas pārskatīt un apstiprināt jaunos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.3, 11.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta c) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zvārtavas pagastā ūdensapgādes pakalpojuma cenu – 0.30 EUR/m3 bez PVN saskaņā ar 1.
pielikumu.
2. Apstiprināt ūdensapgādes pakalpojumu cenas Zvārtavas pagastā vienam cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav
uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos, saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Uzdot Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldes vadītājam brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus,
dzīvojamo māju īpašniekus un komercstruktūru vadītājus par ūdensapgādes pakalpojumu cenu izmaiņām.
4. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
5. 2020.gada 1.jūnijā spēku zaudē Valkas novada domes 2016.gada 26.maija sēdes lēmums “Par
ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Zvārtavas pagastā” (protokols Nr.6, 8.§).
6. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldes vadītājs.
7. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
8. Lēmuma 1. un 2. punkts stājas spēkā 2020.gada 1.jūnijā.
1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 12.§)
Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Zvārtavas pagastā (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.

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
Pārējās saimnieciskās
darbības izmaksas
Iepirktā ūdens izmaksas, ja
pakalpojumu nodrošināšanai
Komersants iepērk ūdeni no
cita komersanta tīkla
Attīrīšanai novadīto
notekūdeņu izmaksas, ja
Komersants novada

ūdens
ražošana

ūdens
piegāde

notekūdeņu
savākšana

notekūdeņu
attīrīšana

0,00

0,00

0,00

0,00

970,04
270,04
217,62

30,00
30,00
24,18

0,00
0,00

0,00
0,00

52,42

5,82

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

x

x

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
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.
10.

savāktos notekūdeņus cita
komersanta tīklā
Pārējās administrācijas
izmaksas, kas nav iekļautas
citur
Materiālu izmaksas
Elektroenerģijas, kurināmā,
siltumenerģijas, gāzes
izmaksas
Apsardzes izdevumi
Transporta uzturēšanas
izdevumi
Komunālie pakalpojumi
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 m3
Kopējo attīrīto notekūdeņu
daudzums m3

700,00

x

EUR/m3

EUR/m3

EUR/m

3

x
72,37

x

x

x

1042,41

30,00

0,00

0,00

3619

x

x

x

x

3619

x

x

x

x

0

x

x

x

0

Ūdens
ražošanas
tarifs
0,28808

Ūdens
piegādes
tarifs
0,00829

Notekūdeņu
savākšanas
tarifs
0,00000

Notekūdeņu
attīrīšanas tarifs
*)
0,00000

Ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs
0,30

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs
0,00
Tarifs
0,30

2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 12.§)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenas Zvārtavas pagastā vienam iedzīvotājam mēnesī savrupmājās
un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites mēraparāti,
ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi.
Nr.
p.k.

1

2

3

4

Labiekārtotības pakāpe

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu
ūdensapgādi, vietējo kanalizāciju (vannas vai
dušas, tualetes ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes
ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens novadu,
bet bez vannām vai dušām)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai dušām,
tualetes ar ūdens novadu)

Ūdens patēriņa
normatīvs
LBN 222-15,
l/dn

Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma
cena, EUR/cilv.mēn. bez
PVN

175

1.60

200

1.83

150

1.37

100

0.91

13.§.
Par Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
_______________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola no 2020.gada 1.janvāra tika pārcelta uz jaunu juridisko
adresi Rīgas ielā 41, Valka un pārņēma savā pārziņā Valkas pilsētas stadionu. Pārcelšanās rezultātā sporta
skolas pārziņā ir sporta zāle Varoņu ielā 35B, Valkā, Valkas pilsētas stadions, trenažieru zāle, ugunsdzēsības
sporta tornis un ir nepieciešams apstiprināt vienotu iestādes maksas pakalpojumu cenrādi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 13.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas maksas pakalpojumu 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 2014.gada 26.jūnija
lēmums “Par Valkas novada domes Bērnu – jaunatnes sporta skolas maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.9, 6.§) un 2019.gada 30.maija lēmums “Par Valkas novada domes
Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.8, 7.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas direktors.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Apstiprināts
ar Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.3, 13.§)
Valkas novada domes Bērnu – jaunatnes sporta skolas
maksas pakalpojumu cenrādis 2020.gadā

Nr.
p.
k.

Pakalpojuma veids

Mēra
vienība

Pakalpojuma
cena, EUR

t.sk.
cena
bez
PVN,
EUR

PVN,
21%

Piezīmes

Sporta zāle Varoņu ielā 35B
1

Sporta zāles izmantošana grupām
līdz 10 cilvēkiem

1h

5,00

4,130

0,867

2

Sporta zāles izmantošana grupām
sākot no 11 cilvēkiem

1h

7,00

5,785

1,215

3

Sporta zāles izmantošana
individuālajiem apmeklētājiem pieaugušie

2h

0,70

0,580

0,122

4

Sporta zāles izmantošana
individuālajiem apmeklētājiem - bērni
no 7 līdz 16 gadu vecumam

2h

0,48

0,400

0,084

5

Sporta zāles izmantošana reģiona,
valsts līmeņa sacensībām un citām
aktivitātēm līdz 50 dalībniekiem

1h

10,50

8,680

1,823

6

Sporta zāles izmantošana reģiona,
valsts līmeņa sacensībām un citām
aktivitātēm sākot no 51 dalībnieka

1h

16,00

13,220

2,776

1h

6,00

4,960

1,042

Cīņas zāle Semināra ielā 27a
7

Grupai
Stadions Rīgas ielā 41

8

Stadiona izmantošana valsts, reģiona
sacensībām

1h

45,30

37,440

7,862

9

Stadiona izmantošana nometņu
dalībnieku vajadzībām līdz 10
cilvēkiem

1h

5,00

4,130

0,867

10

Stadiona izmantošana nometņu
dalībnieku vajadzībām no 11 līdz 20
cilvēkiem

1h

9,00

7,440

1,562

11

Stadiona izmantošana nometņu
dalībnieku vajadzībām no 21 un
vairāk cilvēkiem

1h

13,00

10,740

2,255

12

Futbola laukuma izmantošana valsts,
reģiona sacensībām

1h

37,68

31,140

6,539

13

Saunas, dušas, atpūtas telpu
izmantošana vienam cilvēkam

1h

3,00

2,480

0,521

biļetes

14

Saunas, dušas, atpūtas telpu
izmantošana

1h

9,00

7,440

1,562

biļetes

1h

18,00

14,880

3,125

biļetes

3-5 cilvēkiem

15

Saunas, dušas, atpūtas telpu
izmantošana
6-10 cilvēkiem

16

Trenažieru zāles izmantošana
pieaugušajiem

2h

2,50

2,066

0,434

biļetes

17

Trenažieru zāles izmantošana
skolēniem, pilna laika studiju
studentiem un pensionāriem

2h

1,25

1,033

0,217

biļetes

18

Trenažieru zāles abonements
pieaugušajiem

10
reizes

20,00

16,530

3,471

biļetes

19

Trenažieru zāles abonements
skolēniem, pilna laika studiju
studentiem un pensionāriem

10
reizes

10,00

8,265

1,736

biļetes

20

Ugunsdzēsības sporta torņa
izmantošana

1h

3,00

2,480

0,521

14.§
Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam
aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(J.Putniņa)
Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa ir veikusi Attīstības programmas 2015.-2021.gadam
IV daļas Investīciju plāna (apstiprināta aktualizētā redakcija ar Valkas novada domes 2017.gada
28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 3.§)) aktualizāciju, precizējot Investīciju plānā iepriekš iekļauto
specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 3.3.1. projektu “Ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā” (Ausekļa
ielas, posmā no Rūjienas ielas līdz Ausekļa ielai 56, Valkā seguma atjaunošana) un papildinot specifiskā
atbalsta mērķa (SAM) 3.3.1. prioritārās projektu idejas ar projektu “Ražošanas teritorijas izveide
uzņēmējdarbības attīstībai Valkas pilsētā” (ražošanas teritorijas izveidošana zemesgabalā “Kalnmelderu
zeme”, Valkā).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 14.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta
un 21. panta 1. daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs,
S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizēto IV daļu “Investīciju plāns”
(pielikumā).
2. Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam IV daļu “Investīciju plāns” publiskot Valkas
novada pašvaldības mājas lapā www.valka.lv un www.tapis.gov.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.

15.§
Par projektu „Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā”
_________________________________________________________________________
(J.Putniņa, V.A.Krauklis)
Valkas novada domei līdz 2020.gada 1.martam ir jāiesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta
iesniegums Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 2. projektu
iesniegumu atlases kārtā “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas attīstības centru
pašvaldībās”.
Valkas novada dome ir izstrādājusi iesniegšanai uz minēto programmu projektu “Ielu pārbūve
uzņēmējdarbības attīstībai Valkā”. Projekta ietvaros plānots atjaunot segumu Ausekļa ielai, posmā no
Rūjienas ielas līdz Ausekļa ielai 56, Valkā, Valkas novadā, LV-4701 (atjaunojamās ielas orientējošais garums
160 m). Projekta kopējās izmaksas 75 741,19 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens
euro un 19 centi), t.sk., attiecināmās izmaksas 75 408,49 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņi
euro un 49 centi) un neattiecināmās izmaksas 332,70 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro un 70 centi). ERAF
finansējums 64 097,22 EUR (sešdesmit četri tūkstoši deviņdesmit septiņi euro un 22 centi), Valsts budžeta
dotācija 3 393,38 EUR (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro un 38 centi) un Valkas novada domes
līdzfinansējums 7 917,89 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro un 89 centi) attiecināmām
izmaksām un 332,70 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro un 70 centi) neattiecināmajām izmaksām. Projekta
izmaksas tiks precizētas pēc būvdarbu iepirkuma.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 15.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta un 10.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” 2. projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā
reģionālas attīstības centru pašvaldībās” projektu “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā”.
2. Projekta kopējās izmaksas 75 741,19 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens euro
un 19 centi), t.sk., attiecināmās izmaksas 75 408,49 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņi euro
un 49 centi) un neattiecināmās izmaksas 332,70 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro un 70 centi). ERAF
finansējums 64 097,22 EUR (sešdesmit četri tūkstoši deviņdesmit septiņi euro un 22 centi), Valsts budžeta
dotācija 3 393,38 EUR (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro un 38 centi).
3. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un Valkas novada domes
līdzfinansējumu 8 250,59 EUR (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 59 centi) apmērā.
4. Projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ņemt aizdevumu Valsts kasē.
5. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
16.§
Par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”
_________________________________________________________________________
(G.Smane)
2020.gadā Valkas novada dome ir piešķīrusi 2000,- EUR (divi tūkstoši euro) finansējumu Grantu
programmai “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”, kas plānota Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo
uzņēmumu projektu uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektu uzņēmējdarbības uzsākšanai
līdzfinansēšanai.
Finansējumam ir definēts izlietojuma mērķis: izbraukuma ēdināšanas – tirdzniecības pakalpojuma
sniegšana.
Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs uzņēmumiem (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Individuālais
komersants, Zemnieku saimniecība) un fiziskām personām (kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību), ja
pieteikuma izvērtēšanas rezultātā biznesa ideja tiks atzīta par konkurētspējīgu.
Projektu pieteikumus izvērtēs un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņems
vērtēšanas pastāvīgā komisija 5 locekļu sastāvā – pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji un nepieciešamības
gadījumā pieaicinātie nozares eksperti.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 16.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkta un 41.panta
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” nolikumu (pielikumā).
2. 2020.gadā Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā Grantu programmai “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas
novadā!” plānotais finansējums ir 2000 EUR ar mērķi atbalstīt izbraukuma ēdināšanas – tirdzniecības
sniegšanas pakalpojuma izveidi.
3. Apstiprināt Grantu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
3.1.
Vents Armands Krauklis, Valkas novada domes priekšsēdētājs;
3.2.
Gunta Smane, Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
3.3.
Kristaps Sula, Valkas novada domes deputāts, uzņēmējs;
3.4.
Ilze Grandava, Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja;
3.5.
Gvido Sīka, kooperācijas un lauku tūrisma speciālists.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
2020.gada 27.februārī

Nr.3
APSTIPRINĀTS
Ar Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 16.§)
GRANTU PROGRAMMAS
“ATTĪSTI UZŅĒMĒJDARBĪBU VALKAS NOVADĀ!”
NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek piešķirts Valkas novada domes (turpmāk - Pašvaldība) līdzfinansējums
(Grants) Valkas novadā reģistrēto uzņēmumu, kuros darbinieku skaits nepārsniedz 30 cilvēkus (Sabiedrība
ar ierobežotu atbildību, Individuālais komersants, Zemnieku saimniecība) projektiem uzņēmējdarbības
attīstībai un fizisko personu projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai biznesa ideju konkursa „Attīsti
uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros.
2. Līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem finansē no Valkas novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļas budžeta līdzekļiem. Kopējais Pašvaldības piešķirtais finansējums ir 2000,00 EUR (divi
tūkstoši euro).
3. Konkursa mērķis ir sniegt Pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas ir vērsti uz
izbraukuma ēdināšanas – tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanu un realizējami
Valkas novadā vismaz līdz 2021.gada 30.jūnijam.
4. Šā mērķa īstenošanai Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas
paredz:
4.1. jaunu darba vietu radīšanu;
4.2. jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu;
4.3. atbalstu projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildus finansējumu (ES
finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
4.4.komercdarbības attīstību ar tiešām eksporta pazīmēm.
5. Līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kas saistīti ar:
5.1. starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu;
5.2. rūpnieciski ražotu alkoholisko dzērienu tirdzniecību;
5.3. tabakas izstrādājumu ražošanu vai tirdzniecību;
5.4. azartspēlēm un derībām.
6. Projektu pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem vērtēšanas
komisija 5 locekļu sastāvā. Nepieciešamības gadījumā vērtēšanas komisija var pieaicināt nozares
ekspertus.
7. Tiesības piedalīties konkursā par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu „Attīsti uzņēmējdarbību Valkas
novadā!” ietvaros ir uzņēmumiem, kas atbilst šādiem kritērijiem:

7.1. uzņēmums atbilst Nolikuma 1.punkta nosacījumiem;
7.2. uzņēmums ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ar juridisko adresi Valkas novadā un savu faktisko
darbību veic Valkas novada teritorijā;
7.3. uzņēmums piedalās ar savu finansējumu vismaz 10% apmērā no pieprasītā Granta apmēra.
8. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt uzņēmumi:
8.1. kas tiek likvidēti, pasludināta uzņēmuma maksātnespēja, uzsākts tiesiskās aizsardzības process, tā
saimnieciskās darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par uzņēmuma bankrotu;
8.2. kas nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus
noteiktajos termiņos, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
8.3. pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;
8.4. kuri tieši vai netieši saistīti ar kādu no Komisijas locekļiem vai personām, kuras piedalās Konkursa
vērtēšanā.
9. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziska persona, kas ir gatava reģistrēt uzņēmumu un attīstīt
uzņēmējdarbību Valkas novadā, sava pieteiktā projekta ietvaros.
10. Vienas komercsabiedrības vai fiziskas personas vienam projektam maksimāli pieļaujamais Pašvaldības
līdzfinansējuma apmērs ir 2000,00 EUR. Viena komercsabiedrība vai fiziska persona konkursa kārtībā var
saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu vienam projektam izsludinātajā Konkursā viena gada ietvaros.
11. Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas saistītas ar šādām vajadzībām:
11.1. preces izstrādes izmaksas;
11.2. pirmreizējām izmaksām, kas saistītas ar telpu iekārtošanu un inventāra iegādi;
11.3. mārketinga izmaksām;
11.4. specifiskas tehnikas un / vai iekārtas iegādi (t.sk. transports, uzstādīšana u.c.);
11.5. izejmateriālu iegādi radošas komercdarbības uzsākšanai / ražošanai;
11.6. ārpakalpojuma izdevumiem (grāmatvedības u.c.);
11.7. interneta mājaslapu izstrādi;
11.8. licenču iegādi;
11.9. specifiska rakstura darbaspēka apmācību;
11.10. preču zīmes reģistrāciju;
11.11. patentu reģistrāciju LR Patentu valdē;
11.12. pieslēgumu (ceļa, dzelzceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecības,
rekonstrukcijas un remonta izmaksām;
11.13. citām pamatotām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem Komisija ar vienkāršu balsu
vairākumu).
2. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
12. Konkursa pieteikuma iesniegšana:
12.1. Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas
novadā;
12.2. Konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Valkas novada domei, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas
novads, LV 4701, ar norādi – „Konkursam „Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”” (datums uz
pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu);
12.3. Papildus iesūtīt Konkursa pieteikumu elektronisko versiju uz e-pasta adresi novads@valka.lv.
13. Konkursa nolikums, projektu pieteikuma veidlapa un informāciju par konkursa norisi pieejama
tīmekļvietnē internetā www.valka.lv.
14. Konkursa pieteikumus var iesniegt no izsludināšanas brīža līdz 2020.gada 15.aprīlim un 15.maijam.
15. Pieteikumu iesniegšana tiek pārtraukta, ja tiek izlietots viss viena gada ietvaros piešķirtais finansējums.
3. PROJEKTA PIETEIKUMS
16. Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu, kas ir nolikuma neatņemama
sastāvdaļa.
17. Aizpildītajai projekta pieteikuma veidlapai ir jāpievieno šādi pielikumi:
17.1. naudas plūsmas prognoze;
17.2. projekta vadītāja CV;
17.3. apliecinājums par sniegtās informācijas patiesumu.
18. Projekta pieteikuma veidlapai ir jābūt aizpildītai datordrukā (ieteicams: Times New Roman, burtu lielums
- 12 vai Arial, burtu lielums -10).
19. Projekta pieteikuma veidlapai un tā pielikumiem ir jābūt sagatavotiem latviešu valodā.
20. Projekta pieteikums (projekta pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir jāiesniedz vienā cauršūtā
oriģināleksemplārā.

4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA
21. Vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) sastāv no 5 komisijas locekļiem, tajā skaitā komisijas
priekšsēdētājs.
22. Komisijas darbu protokolē no komisijas locekļu vidus ievēlēts protokolists.
5. PROJEKTA VĒRTĒŠANA
23. Projektu pieteikumus vērtē pēc pieciem kritērijiem:
23.1. iespēja nodrošināt profesionālu projekta īstenošanas līmeni un kvalitāti;
23.2. projekta izstrādes kvalitāte - apraksta precizitāte, izdevumu tāmes pamatotība un pārskatāms
noformējums;
23.3. projekta argumentācija;
23.4. nodarbināto skaits uzņēmumā;
23.5. prognozētā preču vai pakalpojumu tirgus paplašināšanās.
24. Projektu vērtē katrs komisijas loceklis, pēc 23.punktā norādītajiem kritērijiem. Pašvaldības līdzfinansējums
projektam tiek piešķirts, ja par tā atbalstīšanu nobalso vismaz 3 Komisijas locekļi.
25. Pirms projektu vērtēšanas uzsākšanas, Komisija publiskajās datu bāzēs pārliecinās, vai uz pretendentu
nav attiecināmi kādi no šī nolikuma 8.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Ja tiek konstatēts, ka
uz pretendentu ir attiecināms 8.1., 8.3. vai 8.4.punktā minētais izslēgšanas nosacījums, Komisija lemj par
pretendenta noraidīšanu.
26. Ja tiek konstatēts, ka uz pretendentu ir attiecināms 8.2.punktā minētais izslēgšanas nosacījums, Komisija
pieprasa pretendentam 5 darbdienu laikā iesniegt apliecinājumu, ka tam nebija nodokļu vai citu obligāto
valsts vai pašvaldības maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedzot attiecīgās
personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
6. LĒMUMA PIEŅEMŠANA
27. Pēc projekta pieteikuma iesniegšanas, Komisija līdz mēneša pēdējam datumam:
27.1. izvērtē iesniegtos projektu pieteikumus;
27.2. lemj par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
28. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.
29. Lēmumus Komisija pieņem atklāti balsojot, noraidot vai apstiprinot līdzfinansējuma piešķiršanu.
30. Komisijas lēmums nav apstrīdams.
7. PROJEKTA REZULTĀTI
31. Vienas nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija pretendentus informē par pieņemto lēmumu
attiecībā uz pretendenta iesniegto projektu.
8. LĪGUMA SLĒGŠANA UN ATSKAIŠU IESNIEGŠANA
32. Pašvaldība slēdz līgumu ar atbalstītā projekta īstenotāju par projekta īstenošanu un piešķirtā
līdzfinansējuma izlietošanu. Līgums Granta saņēmējam jāparaksta 2 nedēļu laikā no uzaicinājuma
nosūtīšanas dienas, pretējā gadījumā lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu zaudē spēku.
33. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs sniedz Pašvaldībai atskaites par Pašvaldības līdzfinansējuma
izlietojumu līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
34. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs desmit dienu laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa
Pašvaldībai iesniedz:
34.1. rakstisku pārskatu par projekta īstenošanas gaitu;
34.2. atskaiti par piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu.
35. Pašvaldībai ir tiesības neizmaksāt Grantu, ja Granta saņēmējs:
35.1. jebkādā veidā ir maldinājis Komisiju;
35.2. nav sniedzis visu pieprasīto informāciju vai dokumentus;
35.3. neievēro noslēgtā līguma par Granta piešķiršanu nosacījumus.
36. Pašvaldībai ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska pieprasījuma saņemšanas likt
atmaksāt Grantu vai tā daļu, ja:
36.1. piešķirtais finansējums bez saskaņošanas ar Pašvaldību tiek izmantots citam mērķim, nekā to
nosaka noslēgtais līgums par Granta piešķiršanu;
36.2. tiek konstatēts, ka Granta saņēmējs ir maldinājis Komisiju;
36.3. Granta saņēmējs neiesniedz pieprasītās atskaites līgumā noteiktajā kārtībā;
36.4. pirmajā projekta darbības gadā saimnieciskā darbība nav uzsākta vai netiek veikta regulāri;

36.5. Granta saņēmējs pēc uzaicinājuma saņemšanas divas reizes pēc kārtas atsakās nodrošināt
pakalpojumu Pašvaldības organizētajos pasākumos pirmajā darbības gadā.
37. Uzņēmumam jāiesniedz pārskats par saimnieciskās darbības rezultātiem pirmajā darbības gadā pēc
līguma noslēgšanas.
38. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudes (tai skaitā pārbaudes projekta īstenošanas vietā) pirms Granta
piešķiršanas, kā arī projekta īstenošanas laikā, lai pārliecinātos par:
38.1. iegādāto materiālo vērtību atrašanos komercdarbības veikšanas vietā;
38.2. darbības norisi atbilstoši iesniegtajam konkursa pieteikumam;
38.3. citu saistību izpildi, kas izriet no Konkursa pieteikuma un noslēgtā līguma par Granta piešķiršanu.
39. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no Granta saņēmēja.
1.pielikums
Grantu programmas
“Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”
nolikumam

BIZNESA IDEJU KONKURSA
„ATTĪSTI UZŅĒMĒJDARBĪBU VALKAS NOVADĀ!”
PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA
pieteikuma veidlapa

Projekta pieteikuma iesniedzējs

Saņemšanas reģistrācijas numurs un datums:
(aizpilda Valkas novada dome)

1. PROJEKTA APRAKSTS
1.1. Projekta nosaukums;
1.2. Projekta īstenošanas vieta;
1.3. Projekta kopējās izmaksas;
1.4. Mērķis (formulējiet, kāds ir dotā projekta mērķis);
1.5. Projekta pamatojums:
a) Esošās situācijas raksturojums (ne vairāk kā1 lapa);
b) Projekta mērķa grupa un īsa tirgus situācijas analīze (ne vairāk kā 1 lapa);
c) Atbalsta nozīme Jūsu uzņēmējdarbības attīstībai (lūdzu īsi pamatojiet, cik nozīmīgi ir saņemt
Valkas novada domes atbalstu dotā projekta realizācijai, kā tas veicinās Jūsu biznesa
attīstību).
1.6. Projekta aktivitāšu plāns (pamatojoties uz 1.4. punktā izvirzīto projekta mērķi, lūdzu, aprakstiet
visas aktivitātes, kā projekta mērķis tiktu sasniegts, sniedziet par katru īsu aprakstu – skaidrojumu; šai
sadaļai ir jāsniedz informācija, kas un kāpēc tiks izdarīts, lai tiktu sasniegts projekta mērķis):
Nr.
Aktivitātes nosaukums
Komentārs, pamatojums
1.
........
2.
........
1.7. Projekta aktivitāšu plāna laika grafiks (lūdzu 1.6. punktā minētās aktivitātes salieciet laika grafikā,
iekrāsojot tos mēnešus, kuros aktivitātes plānots ieviest):
Nr. Aktivitātes nosaukums
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ...
2. ....
1.8. Projekta ieviešanas riski (lūdzu, norādiet, kādus riskus Jūs saredzat projekta ieviešanai, sniedziet
informāciju, kā Jūs rīkosieties, ja kādi no Jūsu norādītajiem riskiem piepildīsies);
1.9. Būvniecības darbi (Ja Jūs projektā paredzat veikt būvniecības, rekonstrukcijas, remonta darbus,
tad nepieciešams pievienot vai nu saskaņotus būvniecības projektus atbilstoši LR likumdošanai vai
arī apliecinājumu, ka nepieciešamā dokumentācija tiks izstrādāta, saskaņota un iesniegta, ja tiks
piešķirts Pašvaldības līdzfinansējums);
1.10. Projekta efektivitāte (ieguvumi no projekta realizācijas);
1.11. Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vides attīstību Valkas novadā;
1.12. Cita informācija (jebkura informācija, kas, Jūsuprāt, būtu noderīga un sniegtu pamatotāku
informāciju, izvērtējot iesniegto projektu).
2. PROJEKTA BUDŽETS
2.1. Projekta kopējais budžets, EUR (ieskaitot PVN).
2.2. Projekta budžets *:
(Informāciju sagatavot saskaņā ar aktivitāšu plānu 1.7. punktā. Norādiet izmaksas EUR bez PVN,
PVN norādiet atsevišķajā ailē. Ja ir izmaksas, kas tieši neattiecas uz aktivitātēm, lietojiet aili „Citas
izmaksas”):
Aktivitātes kopējās izmaksas
Izmaksu atšifrējums un
Aktivitātes nosaukums
(EUR)
paskaidrojumi
1. Aktivitāte „....”
2. Aktivitāte „....”
....
....
Citas izmaksas

PVN
KOPĀ
* Netiks atbalstīta līdzfinansējuma piešķiršana projekta vadības izmaksu segšanai, biroja izmaksu
segšanai.
** Attiecināmās izmaksas, kuras iespējams līdzfinansēt dotās programmas ietvaros, ir norādītas
Nolikuma1.12. punktā.
3. PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS
3.1. Pamatinformācija:
* Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona:
Pilns juridiskais nosaukums
Juridiskais statuss
Juridiskā adrese un Kontaktadrese
Reģistrācijas Nr.
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.
(ja piemērojams)
Kontaktpersona
Telefona Nr.
E-pasta adrese
Interneta mājas lapas adrese
* Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona:
Vārds Uzvārds
Juridiskais statuss
Deklarētā dzīvesvieta
Kontaktadrese
Personas kods
Telefona Nr.
E-pasta adrese
3.2. Uzziņas par banku:
Bankas nosaukums:
SWIFT kods:
Konta numurs:
3.3. Informācija par projekta iesniedzēju:
a) Informācija par uzņēmuma vadītāju (ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona);
b) Informācija par iesniegtā projekta vadītāju (CV un pamatojums, ka projekta vadītājam ir
atbilstoša pieredze, zināšanas vai izglītība, lai veiksmīgi realizētu šādu projektu. Uzņēmuma
vadītājs var būt arī projekta vadītājs);
c) Informācija par citiem resursiem attiecībā uz veiksmīgu projekta vadību (grāmatvedības un
juridisko pakalpojumu pieejamība, datortehnikas nodrošinājums, e-komunikācija);
d) Jūsu pieredze darbam ar projektiem (lūdzu, sniedziet vispārīgu informāciju par Jūsu
līdzšinējo pieredzi finansējuma piesaistei no Eiropas Savienības fondiem, bankām, citām
institūcijām).

APLIECINĀJUMS
Apliecinu, ka šīs projekta pieteikuma veidlapa un visi pievienotie pielikumi atbilst patiesībai un
projektam pieprasītais finansējums tiks izmantots atbilstoši projekta pieteikumā aprakstītajam.
Apliecinu, ka nav zināmu iemeslu, kāpēc šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta
tā izpilde, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības var veikt projekta pieteikuma veidlapā
noteiktajā termiņā.

Paraksts

Amats, komercsabiedrība
(juridiskai personai)

Vārds Uzvārds

Datums

Telefona numurs

Elektroniskā pasta adrese

2.pielikums
Grantu programmas
“Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”
nolikumam

PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU GRANTU PROGRAMMĀ
„ATTĪSTI UZŅĒMĒJDARBĪBU VALKAS NOVADĀ”
UN PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA IZLIETOŠANU

Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:
1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs

datums

2. Projekta īstenošanas laiks
No
gads
datums

līdz
mēnesis

3. Informācija par projekta finansējuma apjomu
Valkas novada domes līdzfinansējums, EUR
Piešķirtā summa

gads

datums

mēnesis

Projekta kopējas izmaksas, EUR

Izlietotā summa
Atlikums
Finanšu pārskats par projekta īstenošanu jāsagatavo izmantojot pievienoto formu („Projekta
īstenošanas finanšu pārskats”).
4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem,
sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi
Projektā īstenotās aktivitātes

Aktivitātes rezultāts

Aktivitātes dokumentāls
apliecinājums

6. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā
Norādiet izmaiņas (ja tādas radušās) starp iesniegtajā projekta pieteikumā un faktiski realizētajām aktivitātēm un finansējuma izlietojumu, paskaidrojot
izmaiņu iemeslus
Veiktās izmaiņas projekta
aktivitātēs un finansējuma izlietošanā

7. Publicitāte
Aprakstiet, kāda veida publicitāte bija Jūsu projektam.
Publicitātes avots
(atzīmēt ar X)
TV
Radio
Prese
Internets
Citi

Izmaiņu iemesli

Apraksts
(īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā)

Izmaiņu sekas

Pielikumā:
- Pielikums „Projekta īstenošanas finanšu pārskats”;
- 5. punktā norādīto dokumentu kopijas uz ____ lapām.
Apstiprinu, ka Valkas novada domes piešķirtie finanšu līdzekļi izlietoti paredzētajiem mērķiem,
līgumā norādīto pasākumu īstenošanai un atbilstoši šim pārskatam.

Datums:
(Projekta īstenotāja uzņēmuma/ komersanta
vadītāja/direktora vārds, uzvārds)

(paraksts)

(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

Pārskatu sagatavoja:
vārds, uzvārds:
ieņemamais amats:
tālrunis:
e-pasts:

17.§
Par dalības maksu Valkas novada domes organizētajos sporta pasākumos
____________________________________________________________
(R.Graņics, U.Ozoliņa, V.A.Krauklis)
Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa ir izstrādājusi dalībnieku
līdzmaksājumu cenrādi Valkas novada domes organizētajos sporta pasākumos.
Izstrādātajā cenrādī iestrādāti principi, lai dalībnieki, kas veic reģistrāciju un maksājumu par sporta
pasākumiem laicīgi saņem izdevīgāku cenu, jaunieši un pensionāri saņem atvieglojumus, kā arī sacensības
ar augstāku izmaksu slieksni arī ir ar proporcionālu augstāku dalībnieku līdzmaksājumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada
17.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 6.§), Finanšu komitejas 2020.gada 17.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 17.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Apstiprināt Valkas novada domes sporta pasākumu cenrādi (pielikumā).
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 17.§)
Dalībnieku līdzmaksājums
Valkas novada domes rīkotajos sporta pasākumos
Sporta sacensības – Valkas četrcīņa
Distanču slēpošana
Latvijas – Igaunijas skrējiens
Šosejas riteņbraukšana
Šosejas riteņbraukšana 87 km
MTB riteņbraukšana
Sezonas abonements visiem posmiem
Valkas novada bērnu-jaunatnes sporta skolas
audzēkņiem
Sacensības – Apkārt Zāģezeram
Sporta sacensības
Valkas novada atklātais čempionāts individuālajos
sporta veidos (šautriņu mešana, badmintons,
novusā u.c.)
Skolēniem, jauniešiem (7-19 gadi) un pensionāriem
bez maksas
Valkas novada komandu sporta sacensības
(volejbols, futbols, florbols, basketbols u.c.)
Valkas novada pagastu komandas piedalās bez
maksas, saskaņojot ar pagasta sporta organizatoru
Valkas novada sporta laureāts, Valkas četrcīņa
apbalvošana
Laureāti un ielūgtie viesi apmeklē sportistu sveikšanas
pasākumu bez maksas
Bērnu distances sporta pasākumos

iepriekšējā reģistrācija, sacensību dienā,
EUR
EUR
5,00
10,00
5,00
10,00
5,00
10,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
BEZMAKSAS
10,00
5,00

10,00

Vienība, EUR

dalības maksa,
EUR

Individuāli

3,00

Komanda

30,00

Individuāli

3,00

BEZMAKSAS

18.§
Par nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamām telpām “Starteri” – 2, Ērģemes pagasts, Valkas novads
___________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs informē, ka Valkas novada domei pieder nedzīvojamas telpas
Ērģemes pagastā “Starteri”-2, kuras būtu saimnieciski lietderīgi nodot nomas tiesību izsolei. Minētajās telpās
savulaik bijusi iekārtota Omuļu bibliotēka, šobrīd telpas ir atbrīvotas un jau 3 mēnešus ir neizmantotas. Par
telpu nomu interesi jau ir izrādījušās vairākas personas.
Šobrīd nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un ir lietderīgi to iznomāt,
neieguldot līdzekļus apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksām.
Bijušās bibliotēkas telpas ir samērā labā tehniskā stāvoklī, pirms pieciem gadiem tām veikts remonts.
Izsoles objekts ar kopējo platību 57.4 m 2, sastāv no bibliotēkas telpas 39.9 m 2, noliktavas 8.6 m2,
saimniecības telpas 7.5 m 2 un WC 1.4 m2, kā arī palīgēkas – malkas novietnes, kuras izvietojums tiks ierādīts
pēc nomas tiesību izsoles.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībai
ir tiesības iegūt un atsavināt nekustamo īpašumu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura

darbības, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības pienākums ir racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.
Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu
īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. Pašvaldības
īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas
nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu
ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” regulē rakstiskas nomas tiesību izsoles kartību.
Nomas objekta nosacītā nomas maksa mēnesī ir 0,53 EUR par 1 m 2, bez PVN (PVN tiek aprēķināts
atbilstoši normatīvajiem aktiem).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.3, 20.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punkta, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta un Ministru kabineta 2018. gada 20.februāra
noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 23.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot telpu nomas tiesību izsolei nomas objektu – Ērģemes pagastā, “Starteri”-2, 1.stāvā, telpu grupa
Nr.9452 001 0089 001 002, kas sastāv no telpām ar kopējo platību 57.4 m 2 (bibliotēkas telpas 39.9 m 2,
noliktavas 8.6 m2, saimniecības telpas 7.5 m 2 un WC 1.4 m2), kā arī palīgēkas – malkas novietnes
(turpmāk tekstā Izsoles objekts), nosakot izsoles objekta sākotnējo nomas maksu mēnesī 0,53 EUR par
1 m2, bez PVN.
2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā Izsoles objekta izsoles noteikumus (pielikumā).
3. Uzdot Valkas novada domes Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai rīkot atklātu,
rakstisku nomas objekta nomas tiesību izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem (pielikumā).
4. Noteikt izsoles laiku – 2020.gada 20.martā plkst.10.00.
5. Publicēt sludinājumu par izsoli pašvaldības mājaslapā www.valka.lv un izvietot publiski pieejamā vietā
Valkas novada domes ēkā, Valkā, Beverīnas ielā 3.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2020.gada 27.februārī
Pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 18.§)
Telpu nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
uz nedzīvojamām telpām “Starteri” – 2, Ērģemes pagasts, Valkas novads
I Vispārīgie noteikumi
1. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97
„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
2. Izsoles organizētājs – Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija), Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
3. Izsoles mērķis – noteikt Valkas novada domes (turpmāk testā - iznomātājs) īpašumā esošo telpu
Ērģemes pagastā “Starteri” 2, 1.stāvā, telpu grupas Nr. 9452 001 0089 001 002, ar kopējo platību
57.4m2, izdevīgāko nomas piedāvājumu.
II Izsoles objekta raksturojums
4. Izsoles objekts ir nedzīvojamas iekštelpas - Ērģemes pagastā, “Starteri”-2, 1.stāvā, telpu grupa Nr.9452
001 0089 001 002, kas sastāv no telpām ar kopējo platību 57.4 m 2 (bibliotēkas telpas 39.9 m 2,
noliktavas 8.6 m2, saimniecības telpas 7.5 m 2 un WC 1.4 m2), kā arī palīgēkas – malkas novietnes,
kuras izvietojums tiks ierādīts pēc nomas tiesību izsoles, turpmāk tekstā - nomas objekts (skat.
1.Pielikumā nomas objekta izvietojuma shēmu).
5. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, malkas apkure, sanitārās
telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.
6. Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāju Pēteri
Pētersonu, mob.tel.26280656.

III Izsoles noteikumi un nosacītā cena
7. Tiek rīkota nomas objekta pirmā izsole - atklāta, rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Nomas objekta nosacītā cena: nosacītā nomas maksa mēnesī – 0,53 EUR par 1 m 2. Nomas maksa
noteikta bez PVN (PVN tiek aprēķināts atbilstoši normatīvajiem aktiem).
9. Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iemaksā reģistrācijas maksu 5.00 EUR (pieci euro un 00 centi), Valkas
novada domes norēķinu kontā: Valkas novada dome, reģ. Nr.90009114839, konta
Nr.LV16UNLA0050014283134. Dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas iemaksu Valkas
novada norēķinu kontā, oriģinālu izsoles dalībnieks iesniedz kopā ar pieteikumu dalībai izsolē.
10. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta
11. Pieteikumu atvēršana notiks 2020.gada 20.martā plkst.10.00, Valkas novada domes telpās,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, pirmajā stāvā – apspriežu telpā.
12. Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos
noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
13. Piedaloties izsolē, izsoles dalībnieks iesniedz šajos noteikumos paredzēto pieteikumu, kurā piedāvātais
nomas maksas apmērs (mēnesī) nav zemāks par nomas objekta nosacīto cenu. Pieteikumam jābūt
parakstītam.
IV Izsoles dalībnieki un tās norise
14. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, nomas tiesību pretendentam līdz 2020.gada 19.marta, plkst.16.00
jāiesniedz pieteikums (skat. Pieteikuma formu 2.pielikumā) par piedalīšanos izsolē, kam pievienots
dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu, personas apliecinoša dokumenta kopija, kā
arī gadījumā kad personu pārstāv pilnvarnieks - notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko
personu izsolē, Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai jāatsūta pa pastu uz adresi: Valkas
novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz šajā
punktā norādītajam termiņam.
Pieteikumā norāda:
14.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska persona
– nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
14.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
14.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
14.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību;
14.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
14.6. piedāvāto nomas maksas apmēru.
15. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu.
16. Pieteikuma sastāvā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru
kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
prasībām.
17. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem vai dokumentiem svešvalodā
jāpievieno apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.
18. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja –
Iznomātāja nosaukums, iesniedzēja – Pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds),
adrese, norāde: „Pieteikums nomas tiesību rakstiskai izsolei uz biroja telpu nomu Rīgas iela 22, Valka,
Valkas novads, kā arī norāde „Neatvērt līdz 2020.gada 20.martam, plkst. 10:00”.
19. Visi pēc 14.punktā noteiktā termiņa saņemtie pieteikumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ
iesniedzējam.
20. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un laiku,
kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.
21. Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā par
nomas tiesību izsoli norādītajā termiņā.
22. 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.
23. Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.
24. Pieteikumu atvēršanu publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā datumā, laikā un vietā rīko izsoles
komisija.
25. Izsoles komisija publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu atvēršanas datumā, laikā un
vietā klātesošajiem paziņo, ka sākusies izsole un pieteikumu pieņemšana ir pabeigta.
26. Pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā.
27. Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 14.punktā minētā informācija vai nomas pieteikumā
piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksas
apmēru, izsoles komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības rakstiskā
izsolē un nomas pieteikumu neizskata.

28. Izsoles komisijas loceklis pēc pieteikumu atvēršanas nosauc nomas tiesību pretendentu, pieteikuma
iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru un
parakstās uz pieteikuma (parakstās arī pārējie komisijas locekļi). Nomas pieteikumu atvēršanu
protokolē. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.
29. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem iznomāšanas
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 nomas maksu un nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis
un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanu protokolē.
30. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu
augstāko nomas maksu, izsoles komisija veic vienu no šādām darbībām:
30.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no nomas tiesību pretendentiem vai to
pārstāvjiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās pieteikumu
atvēršanā, un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu;
30.2. rakstiski lūdz nomas tiesību pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, izteikt
rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot piedāvājumu
iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.
31. Ja neviens no nomas tiesību pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu,
neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu,
iznomātājs pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā minētajiem pretendentiem slēgt nomas
līgumu atbilstoši to nosolītajai nomas maksai.
32. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Izsoles noslēguma protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Pēc visu
pieteikumu atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes izsoles nolikuma prasībām, ja nav nekādu
šaubu, Komisijas vadītājs paziņo, ka rakstveida izsole ir pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un
Pretendentu, kas to nosolījis.
33. Iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus ar Izsoles komisijas sēdes lēmumu un divu darbdienu
laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicē minēto informāciju pašvaldības mājaslapā internetā.
34. Ja publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas
tiesību pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt nosacīto nomas maksu un rīkot atkārtotu
izsoli.
V Nomas līguma noslēgšana un tā nosacījumi
35. Par izsoles uzvarētāju kļūst nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu.
36. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas
maksu. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles rezultātu
paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš
minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir
uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.
37. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu,
iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš piedāvāja nākamo
augstāko nomas maksu. Iznomātājs divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē
vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
38. Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo noteikumu
30.punktā minēto piedāvājumu sniedz vienas nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas
tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, septiņu
darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Iznomātājs ne vēlāk
kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas
publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
39. Gadījumā, ja arī nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, neizmanto
tiesības noslēgt nomas līgumu, izsole atzīstama par nenotikušu.
40. Nomas līgumu slēgs Valkas novada dome.
41. Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.
42. Par komunālajiem pakalpojumiem, ēkas apsaimniekošanas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem
nomnieks slēdz līgumus ar Valkas novada domi un citiem pakalpojumu sniedzējiem.
43. Nomniekam atsevišķi jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši maksājuma paziņojumam.
VI Noslēguma jautājums
44. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.

1. pielikums
izsoles noteikumiem
uz nedzīvojamām telpām “Starteri” – 2,
Ērģemes pagasts, Valkas novads

NOMAS OBJEKTA IZVIETOJUMS
“Starteri”-2, Ērģemes pagasts, Valkas novads

2. pielikums
izsoles noteikumiem
uz nedzīvojamām telpām “Starteri” – 2,
Ērģemes pagasts, Valkas novads

VALKAS NOVADA DOMEI
SEMINĀRA IELĀ 9, VALKĀ
_________________________________
vārds, uzvārds / jur.pers. nosaukums

_________________________________
personas kods/ reģistrācijas Nr.

_________________________________
dzīvesvietas adrese / juridiskā adrese

___________________________________________________
elektroniskā pasta adrese

___________________________________________________
telefons

PIETEIKUMS
telpu nomas tiesību izsolei
Ar šo piesaku savu dalību telpu nomas tiesību izsolē uz izsoles objektu - Ērģemes pagastā
“Starteri”-2, telpu grupa Nr.9452 001 0089 001 002, kas sastāv no telpām ar kopējo platību 57.4
m2 (bibliotēkas telpas 39.9 m2, noliktavas 8.6 m2, saimniecības telpas 7.5 m2 un WC 1.4 m2), kā
arī palīgēkas – malkas novietnes.
Piedāvātā nomas maksa ________________________________EUR mēnesī par 1 m2, bez PVN.
Plānotā darbība nomas līguma darbības laikā_________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Iesniegumam pievienojamie dokumenti:
□
reģistrācijas maksas samaksas apliecinošs dokuments;
□
citi _______________________________________________________
2020.gada _____. ____________________

______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

19.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Ozolu skola”
_________________________________________________________________________________
(L.Engere, V.A.Krauklis)
Pamatojoties uz 2019.gada 16.decembra Valkas novada domes ārkārtas sēdes lēmumu (protokols
Nr.16, 2.§) ar kuru tika apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – Zvārtavas pagastā “Ozolu
skola”, Izsoles noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atkārtotā, atklātā izsolē, pazeminot izsoles
objekta nosacīto cenu uz 39 200.00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi), 2020.gada
31.janvārī, plkst. 9.00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole.
Tika izsolīts nekustamais īpašums: “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.
Sludinājumi par nekustamā īpašuma – “Ozolu skola”, izsoles noteikumu apstiprināšanu tika publicēti
laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” (27.12.2019. laidienā Nr.258 un „Ziemeļlatvija” (20.12.2019.), kā arī Valkas
novada tīmekļvietnē www.valka.lv , sadaļā “pašvaldība – sludinājumi - izsoles”.
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēts viens pretendents.
Izsolāmā objekta pārdošanas sākumcena – 39 200.00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti euro, 00
centi).
Izsoles solis: 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro).
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr.1, augstākā nosolītā cena par minēto nekustamo īpašumu ir: 40 200
EUR (četrdesmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi), kuru nosolīja vienīgais Izsoles dalībnieks – ***.
Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda 3920.00 EUR apmērā. Reģistrācijas
maksa netiek atmaksāta.
Ņemot vērā izsoles noteikumu 7.1.1.punktu, Pircējam mēneša laikā no Izsoles dienas ir jāsamaksā par
nosolīto objektu, saskaņā ar Valkas novada domes piestādīto rēķinu.
Valkas novada domē 2020.gada 3.februārī ir saņemts *** maksājums 36280,00 EUR apmērā, kas
apliecina, ka ir veikta pilna samaksa par izsolē nosolīto objektu, (pieskaitot pirms izsoles iemaksāto drošības
naudu 3920.00 EUR apmērā).
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā 2020.gada 31.janvārī notikušās izsoles protokolu (protokols
Nr.1), kā arī to, ka ***, saskaņā ar 2020.gada 31.janvāra Izziņu norēķiniem par izsolē iegūto īpašumu un
Valkas novada domes sagatavoto Rēķinu ir samaksājis 100% no maksājuma summas par izsoles objektu,
Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 21.§) un vadoties no Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otrās daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 31.janvāra Izsoles protokolu Nr.1. par nekustamā īpašuma – Zvārtavas pagastā
“Ozolu skola”, kadastra numurs 9496 007 0059, izsoles gaitu, kur nosolītā summa par izsoles objektu ir:
40 200 EUR (četrdesmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi), izsoles rezultātus, nosakot par izsoles
uzvarētāju – ***, personas kods ***, kurš izsolē nosolīja augstāko cenu 40 200 EUR (četrdesmit tūkstoši
divi simti euro un 00 centi).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar ***, par nekustamo īpašumu: “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.
3. Uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot šī lēmuma 2.punktā minētā
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, ņemot vērā, ka ***, līdz pirkuma līguma noslēgšanai ir veicis 100%
avansa maksājumu par izsoles objektu.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā –
Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

20.§
Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Parka iela 2B
_________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Atbilstoši Valkas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumam (protokols Nr.10, 10.§), ar kuru tika
nolemts izdalīt dzīvojamai mājai Valkā, Parka ielā 2B, uzturēšanai nepieciešamo platību un reģistrēt
zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības uz zemes gabalu, lai to varētu atsavināt proporcionāli dzīvokļu
domājamām daļām un noslēgt Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez maksas, 2020.gada
27.janvārī ir veikts pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0039, īpašuma
tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums
nr.1000 0059 7062.
Dzīvojamā māja Valkā, Parka iela 2B, kadastra apzīmējums 9401 005 0440 001, sastāv no diviem
dzīvokļa īpašumiem. Mājai funkcionāli saistīta palīgēka ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0440 002.
Dzīvojamai mājai Valkā, Parka iela 2B, piesaistītā zemes gabala platība noteikta 778 m 2 platībā, kas
apstiprināta ar 1999.gada 14.aprīļa Valkas pilsētas domes Zemes komisijas lēmumu Nr.1018.
Dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma domājamo daļu un zemes gabala lieluma un vērtības noteikšana notiek
ievērojot likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.
Īpašuma Nr., adrese
Dzīvoklis 1
Dzīvoklis 2

Persona, kurai dzīvoklis pieder
***
***
***
***

Pirkuma līguma noslēgšanas datums
10.08.2000.
29.08.2005.
09.02.2017.

Saskaņā ar 1995.gada 21.jūnija likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 84.panta
pirmo daļu, ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija šā likuma 8. 1pantā noteiktajā kārtībā ir
uzsākta līdz 2014.gada 30.septembrim un šī māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības
īpašumā esošas zemes, uz kuru vairs nepastāv privatizācijas ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai
daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsākšanas brīdī, ar pašvaldības domes vai valsts dzīvojamo māju
privatizāciju veicošās institūcijas lēmumu privatizācijai nododams valsts vai pašvaldības īpašumā esošais
zemes gabals (turpmāk šajā pantā — zemes gabals), ievērojot šādu kārtību, zemes gabalu, uz kura pilnībā
vai daļēji atrodas privatizācijai nodotā dzīvojamā māja, nodod īpašumā bez atlīdzības.
Dzīvojamā māja Valkā, Parka iela 2B, privatizācijai nodota ar 1999.gada 10.februāra Valkas pilsētas
domes sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 3.§).
Tā paša likuma panta 1.daļas 6.punkts nosaka, ka izdevumus par zemes gabala noteikšanu, zemes
gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā sedz dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai
neapdzīvojamās telpas īpašnieks proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Tā paša panta 2.daļā ir uzsvērts, ja vienošanos nenoslēdz uzaicinājumā norādītajā termiņā, privatizētā
objekta īpašnieks līdz attiecīgas vienošanās noslēgšanai maksā nomas maksu par valsts vai pašvaldības
īpašumā esošā uzaicinājumā norādītā privatizējamā zemes gabala domājamām daļām šā likuma 53.panta
piektajā daļā noteiktajā kārtībā un apmērā.
Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta 2019.gada 28.februārī, izdevumi par zemes gabala
kadastrālo uzmērīšanu ir 1550.00 EUR, saskaņā ar 10.10.2019. Rēķinu Nr.G-10-1/19, kas sadalāma
proporcionāli dzīvokļu īpašuma domājamām daļām.
Ņemot vērā, ka šajā rēķinā ir iekļauta ar zemes vienību Tālavas iela 43 un Tālavas iela 45 kadastrālā
uzmērīšana, tad par Parka iela 2B uzmērīšanu un robežu noteikšanu summa ir 500,00 EUR.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.3, 22.§) un vadoties no likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 27.panta
6.daļas, 53.panta 2.daļas, 84.panta, Zemes ierīcības likuma 8.panta, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
17.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos ar zemāk minētajām personām par zemes gabala Valkā, Parka iela 2B
kadastra apzīmējums 9401 005 0039, ar kopējo platību 0.0778ha, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
proporcionāli dzīvokļu īpašumu domājamām daļām:
1.1. ***, personas kods *** un ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums
Nr.1, kas atrodas dzīvojamā mājā Parka iela 2B, Valka, Valkas novads), kopīpašuma domājamai
daļai, nodot īpašumā bez atlīdzības 715/1431 domājamās daļas;

1.2. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.2, kas atrodas
dzīvojamā mājā Parka iela 2B, Valka, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai, nodot īpašumā
bez atlīdzības 716/1431 domājamās daļas.
2. Apstiprināt izdevumu apmēru kopsummā 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi), par zemes gabala
noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā, kuru sedz dzīvokļa īpašnieki
proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai pirms Vienošanās parakstīšanas, kas
proporcionāli katra dzīvokļa domājamai daļai ir :
Dzīvoklis 1
249.83 EUR
Dzīvoklis 2
250.17 EUR
3. Noteikt termiņu Vienošanās noslēgšanai līdz 2020.gada 30.augustam, pēc kura beigām tiks sagatavoti
zemes nomas līgumi.
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
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).

21.§
Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Tālavas iela 45
_________________________________________________________________________________
(L.Engere)
2020.gada 27.janvārī ir veikts pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005
0040, īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, Valkas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījums nr.1000 0059 7067.
Dzīvojamā māja Valkā, Tālavas iela 45, kadastra apzīmējums 9401 005 0441 001, sastāv no trīs dzīvokļa
īpašumiem. Mājai funkcionāli saistīta palīgēka ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0441 002.
Dzīvojamai mājai Valkā, Tālavas iela 45, piesaistītā zemes gabala platība noteikta 840m 2, kas
apstiprināta ar 1999.gada 14.aprīļa Valkas pilsētas domes Zemes komisijas lēmumu Nr.1017.
Dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma domājamo daļu un zemes gabala lieluma un vērtības noteikšana notiek
ievērojot likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.
Īpašuma Nr., adrese
Dzīvoklis 1
Dzīvoklis 2
Dzīvoklis 3

Persona, kurai dzīvoklis pieder
***
***
***
***
***
***

Pirkuma līguma noslēgšanas datums
02.03.2005.
08.06.2011.
18.04.2000.
03.08.2011.
12.04.2000.
12.03.2001.

Saskaņā ar 1995.gada 21.jūnija likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 84.panta
1.daļu, ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija šā likuma 8. 1 pantā noteiktajā kārtībā ir uzsākta
līdz 2014.gada 30.septembrim un šī māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas
zemes, uz kuru vairs nepastāv privatizācijas ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu
mājas privatizācijas uzsākšanas brīdī, ar pašvaldības domes vai valsts dzīvojamo māju privatizāciju
veicošās institūcijas lēmumu privatizācijai nododams valsts vai pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals
(turpmāk šajā pantā — zemes gabals), ievērojot šādu kārtību, zemes gabalu, uz kura pilnībā vai daļēji
atrodas privatizācijai nodotā dzīvojamā māja, nodod īpašumā bez atlīdzības.
Šobrīd dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu īpašumu īpašnieki ir Latvijas Republikas pilsoņi vai citu Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņi, kas neliedz viņiem iegūt zemes īpašuma tiesības.
Dzīvojamā māja Valkā, Tālavas iela 45, privatizācijai nodota ar 1999.gada 10.februāra Valkas pilsētas
domes sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 3.§).
Tā paša likuma panta 1.daļas 6.punkts nosaka, ka izdevumus par zemes gabala noteikšanu, zemes
gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā sedz dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai
neapdzīvojamās telpas īpašnieks proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Tā paša panta 2.daļā ir uzsvērts, ja vienošanos nenoslēdz uzaicinājumā norādītajā termiņā, privatizētā
objekta īpašnieks līdz attiecīgas vienošanās noslēgšanai maksā nomas maksu par valsts vai pašvaldības
īpašumā esošā uzaicinājumā norādītā privatizējamā zemes gabala domājamām daļām šā likuma 53.panta
piektajā daļā noteiktajā kārtībā un apmērā.
Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta 2019.gada 28.februārī, izdevumi par zemes gabala
kadastrālo uzmērīšanu ir 1550.00 EUR, saskaņā ar 10.10.2019. Rēķinu Nr.G-10-1/19, kas sadalāma
proporcionāli dzīvokļu īpašuma domājamām daļām.
Ņemot vērā, ka šajā rēķinā ir iekļauta ar zemes vienību Tālavas iela 43 un Tālavas iela 45 kadastrālā
uzmērīšana, tad par Parka iela 2B uzmērīšanu un robežu noteikšanu summa ir 500,00 EUR.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.3, 23.§) un vadoties no likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 27.panta
6.daļas, 53.panta 2.daļas, 84.panta, Zemes ierīcības likuma 8.panta, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
17.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos ar zemāk minētajām personām par zemes gabala Valkā, Tālavas iela 45
kadastra apzīmējums 9401 005 0440, ar kopējo platību 0.0840ha, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
proporcionāli dzīvokļu īpašumu domājamām daļām:
1.1. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.1, kas atrodas
dzīvojamā mājā Tālavas iela 45, Valka, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai, nodot
īpašumā bez atlīdzības 479/1597 domājamās daļas;
1.2. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.2, kas atrodas
dzīvojamā mājā Tālavas iela 45, Valka, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai, nodot
īpašumā bez atlīdzības 485/1597 domājamās daļas;
1.3. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.3, kas atrodas
dzīvojamā mājā Tālavas iela 45, Valka, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai, nodot
īpašumā bez atlīdzības 633/1597 domājamās daļas.
2. Apstiprināt izdevumu apmēru kopsummā 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi), par zemes gabala
noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā, kuru sedz dzīvokļa īpašnieki
proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai pirms Vienošanās parakstīšanas, kas
proporcionāli katra dzīvokļa domājamai daļai ir :
Dzīvoklis 1
149.97 EUR
Dzīvoklis 2
151.85 EUR
Dzīvoklis 3
198.18 EUR
3. Noteikt termiņu Vienošanās noslēgšanai līdz 2020.gada 30.augustam, pēc kura beigām tiks sagatavoti
zemes nomas līgumi.
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
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
22.§
Par vieglās automašīnas nomu (operatīvo līzingu)
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada domes priekšsēdētājs informē, ka ir nepieciešams apjomīgs remonts viņa rīcībā nodotajai
automašīnai Audi A6, valsts reģ.Nr.JL3813. Automašīna atrodas remontā autorizētajā servisā Rīgā. Servisa
pārstāvji ir informējuši, ka automašīnu ir iespējams saremontēt, bet, ja tā tiks lietota līdzšinējā intensitātē, ir
iespējamas arī turpmāk līdzīgas tehniskas problēmas. Automašīnai ir vairāk kā 262 000 km nobraukums.
Automašīna tiek izmantota regulāriem braucieniem uz Rīgu, priekšsēdētājam piedaloties sanāksmēs,
kas būtiski ietekmē novada attīstību. Arī konkrētajā gadījumā automašīnai radās tehniskas problēmas ceļā
uz Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēdi, kurā izskatīja Valkas novada reformas
jautājumu.
Ir priekšlikums iznomāt mazlietotu automašīnu (operatīvajā līzingā) uz pieciem gadiem, jo budžetā nav
paredzēti līdzekļi auto iegādei. Līdzšinējo automašīnu varētu izmantot braucieniem novada robežās,
aizstājot kādu no vecākām automašīnām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.februāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.3, 26.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist mazlietotas vieglās automašīnas (sedans, sēdvietu skaits: 5) nomai (operatīvajam līzingam)
uz 5 gadiem, veicot atklātu konkursu par automašīnas nomu (operatīvo līzingu), plānotā līgumcena
nepārsniedz 25 000 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.
2. Par lēmuma izpildi atbild priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos.

3. Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

23.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 26.februāra nolikumā Nr.3 “Valkas
novadpētniecības muzeja nolikums”
_________________________________________________________________
(M.Cimdiņa)
Dome izskata Valkas novadpētniecības muzeja ierosinājumu izdarīt grozījumus 2015.gada 26.februāra
nolikumā Nr.3 „Valkas novadpētniecības muzeja nolikums” (protokols Nr.3, 17.§).
Nepieciešams veikt atsevišķus redakcionālus labojumus muzeja nolikumā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada
17.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš,
K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2015.gada 26.februāra nolikumā Nr.3 „Valkas novadpētniecības muzeja
nolikums” (protokols Nr.3, 17.§) šādus grozījumus:
1.1. Visā tekstā vārdus “Valkas novadpētniecības Muzejs” aizstāt ar vārdiem “Valkas novadpētniecības
muzejs;”
1.2. Izteikt 19.3. un 19.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“19.3. sniegt maksas pakalpojumus, pamatojoties uz Valkas novada domes apstiprinātiem
izcenojumiem;
19.4. saņemt dāvinājumus;”
1.3. Izteikt 19.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
“19.13. patstāvīgi sadarboties ar muzejiem citās valstīs, iestāties nacionālajās un starptautiskajās
muzeju organizācijās un piedalīties to darbā;”
1.4. Papildināt ar 23.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“23.6. par pašvaldības budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu izmantošanu apstiprinātā budžeta
ietvaros.”
1.5. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:
“27. Muzeja finansējumu veido Valkas novada domes piešķirtais budžeta finansējums, ieņēmumi
no Muzeja saimnieciskās darbības, juridisku un fizisku personu dāvinājumi.”
1.6. Izteikt 29.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“29.1. ieņēmumi no ieejas maksas;”.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novadpētniecības muzeja direktors.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
24.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 26.jūnija
nolikumā Nr.10 “Jāņa Cimzes Balvas nolikums”
_________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome 2014.gada 26.jūnijā pieņēma „Jāņa Cimzes balvas nolikumu” (protokols Nr.9,
19.§). Līdz 2020.gadam ir pasniegtas 6 balvas. Lai nodrošinātu balvas pasniegšanas publicitāti, Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa ierosina balvu pasniegt augustā Cimzes pedagoģisko lasījumu
pasākumā. Šajos lasījumos piedalās galvenokārt Valkas novada pedagogi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada
17.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta un 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 26.jūnija Nolikumā Nr.10 “Jāņa Cimzes Balvas nolikums” šādus
grozījumus:
1.1. Papildināt 2.punktu ar teikumu šādā redakcijā:
“Balvu var pasniegt arī par īpašu pedagoģisko darbību citās jomās”.
1.2. Papildināt 6.punkta otro teikumu ar vārdiem “vai citā ar Cimzes vārdu saistītā novada rīkotajā
pasākumā”.
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
25.§
Par Valkas pirmsskolas izglītības iestāžu reorganizāciju
_________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, I.Grandava, U.Ozoliņa, ***, ***)
Ievērojot Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, kurās viens no izglītības attīstības
virsmērķiem ir iekļaujošās izglītības nodrošināšana, un saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma pārejas
noteikumu 37. punktā noteikto, Valkas novada dome 2019.gad 31.janvārī ir pieņēmusi lēmumu (protokols
Nr.1, 12.§) mainīt ar 2020.gada 1. septembri Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
"Pumpuriņš” nosaukumu un tipu. Tas nozīmē, ka Valkas pilsētā būs divas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes.
Lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu ilgtspējīgu vispārējās pirmsskolas izglītības tīklu, sabalansētu
pirmsskolas vecuma izglītojamo nodrošināšanu ar vietām iestādē, lai nodrošinātu pašvaldības finanšu
līdzekļu un materiālo resursu racionālu un efektīvu izmantošanu, būtu nepieciešams šīs iestādes apvienot.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes
iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 17.panta pirmās un otrās
daļas noteikumi. Saskaņā ar likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu - tiešās pārvaldes iestādi reorganizē,
apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm, - rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes
izveido jaunu iestādi.
Reorganizācijas rezultāts būs viena pirmsskolas izglītības iestāde ar divām izglītības programmu
realizēšanas adresēm. Reorganizācijas rezultātā jaunā iestāde pārņems reorganizēto iestāžu izglītības
programmas, izglītojamos, personālu, materiālās vērtības, funkcijas un saistības. Jaunajai izglītības iestādei
būs nepieciešams organizēt vadītāja amata konkursu atbilstoši likumā noteiktajām prasībām.
Reorganizācija jānoslēdz līdz 2020./2021.mācību gada sākumam, lai būtu pietiekams laiks sagatavot un
nodrošināt reorganizācijas procesu - lēmumu saskaņošana, izmaiņas reģistros, darbinieku tiesisko attiecību
pārņemšana vai izbeigšana, un uzsākt jauno mācību gadu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada
17.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punkta un Izglītības likuma 26.panta 1. un 4. daļas, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa” (reģ. nr.4401901406, juridiskā adrese
Ausekļa iela 44, Valka, Valkas novads, LV-4701) un Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības
iestādes "Pumpuriņš” (reģ. nr.4402901407, juridiskā adrese Puškina iela 10, Valka, Valkas novads, LV4701) reorganizāciju, tās apvienojot, un izveidot jaunu pašvaldības izglītības iestādi - Valkas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāde, juridiskā adrese Ausekļa iela 44, Valka, Valkas novads, LV-4701 un
licencēto izglītības programmu realizēšanas adreses Ausekļa iela 44, Valka, Valkas novads, LV-4701
un Puškina iela 10, Valka, Valkas novads, LV-4701.
2. Noteikt, ka Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde pārņems reorganizēto iestāžu izglītojamos,
personālu, materiālās vērtības, funkcijas un saistības.
3. Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2020.gada 3.augustam.
4. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no Valkas novada
pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.
5. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļai veikt nepieciešamās darbības reorganizācijas
nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, tajā skaitā saskaņošanu ar
LR Izglītības un zinātnes ministriju, izveidot reorganizācijas darba grupas, kā arī nodrošināt
nepieciešamo domes lēmumu sagatavošanu un pieņemto lēmumu izpildi.

6. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
7. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
26.§
Par neapbūvēta zemesgabala “Alieši 149”, Valkas pagasts, izsoles atzīšanu
par nenotikušu un jaunas izsoles organizēšanu
________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Atbilstoši Valkas novada domes 2019. gada 27.decembra sēdes lēmumam (protokols Nr.17.,21.§),
“Par neapbūvēta zemesgabala “Alieši 149”, Valkas pagasts, nomas līguma izbeigšanu, un atsavināšanas
uzsākšanu”, šā gada 21.februārī plkst.9.00 bija paredzēta nekustamā īpašuma – “Alieši 149”, izsole.
Atsavināšanai mutiskā izsoles procesā ar augšupejošu soli, tika nodots pašvaldībai piederošais
nekustamais īpašums – Valkas pagastā “Alieši 149”, kadastra numurs 9488 005 0325, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0325, platība 0,0702ha, kā arī noteikta nosacītā cena
(sākotnējā cena) 1430,00 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit euro).
Līdz noteiktajam termiņam uz izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks, neskatoties uz to, ka
informācija par izsoles rīkošanu, izsoles vietu un laiku bija publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
(06.01.2020.Nr.3), vietējā laikrakstā „Ziemeļlatvija”, kā arī Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv.
Visos sludinājums ir publicēts identisks teksts, kurā norādīts gan izsoles objekta apraksts, izsoles
sākumcena, reģistrācijas maksa, nodrošinājuma naudas apjoms, maksāšanas veids, kā arī izsoles laiks,
vieta un reģistrācijas pieteikumu pieņemšanas laiks un vieta.
Tādējādi nav konstatēts fakts, ka par izsoles dalībnieku reģistrācijas laiku un vietu informācija nav bijusi
attiecīgi izziņota.
Lemjot par tālāko rīcību ar zemes vienību, izvērtējot faktu, ka tuvojas pavasaris un cilvēki sāk
interesēties zemes iegādi par vasarnīcu teritorijā, ir lietderīgi izsludināt atkārtotu izsoli, nemainot izsoles
nosacījumus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 21.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 1.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 31.panta 1.daļas, kas nosaka, ka izsole atzīstama par nenotikušu, ja neviens
pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta
1.daļas 1.un 2.punktiem, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punkta, kas nosaka
vietējas pašvaldības domes kompetenci īpašuma atsavināšanas jautājumos, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Alieši 149”, kadastra numurs 9488
005 0325, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0325, platība 0,0702ha,
2020.gada 21.februāra izsoli par nenotikušu.
Atsavināt atkārtotā izsolē pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Alieši 149”, Valkas pagastā,
Valkas novadā, kadastra numurs 9488 005 0325, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu: 9488 005 0325, platība 0,0702ha, nosakot atsavināšanas veidu: mutiska izsole ar
augšupejošu soli.
Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam “Alieši 149”, kadastra
numurs 9488 005 0325:
3.1 nosacīto cenu (sākotnējā cena) 1430,00 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit euro, 0 centi);
3.2. nodrošinājuma apmēru 143,00 EUR ( viens simts četrdesmit trīs euro);
3.3. atsavināšanas izsoles soli 100,00 EUR (viens simts euro);
3.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 ( trīsdesmit euro).
Apstiprināt lēmuma 2. punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu.
Noteikt izsoles laiku un vietu – 2020. gada 17.aprīlis plkst. 9.00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Valkā,

2020. gada 27.februārī
Pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra
lēmumam (prot. Nr.3.26.§)
Nekustamā īpašuma
“Alieši 149”, Valkas pagasts, Valkas novads
Valkas novads
IZSOLES N OTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Valkas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Alieši 149”, Valkas pagasts, Valkas novads (turpmāk – objekts) izsole, atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”.
1.2. Izsoli organizē Valkas novada domes Pašvaldības īpašumu 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.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

2. Objekta raksturojums
Objekta adrese, kadastra numurs
“Alieši 149”, Valkas pagasts, Valkas novads
kadastra numurs 9488 005 0325
Objekta sastāvs
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9488 005
0325, platība 0.0702ha
Nekustamā īpašuma tiesību
Lēmuma datums: 30.10.2018., Valkas pagasta
nostiprināšana zemesgrāmatā
zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0058 3199
Ziņas par personām, kuras nomā vai
Nav.
lieto objektu vai tā daļu, un šo nomas
vai citu līgumu termiņiem
Iesniegti prasījumi attiecībā uz objektu Nav.
Pirmpirkuma tiesības
Nav
Lietu tiesības, kas apgrūtina īpašumu
Nav.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
Izsoles datums, laiks, vieta
2020.gada 17.aprīlis, plkst. 9:00, Beverīnas iela 3,
Valkā, Valkas novads, 1.stāva apspriežu telpa.
Izsoles veids
Mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas 100% euro
Izsoles sākumcena
1430,00 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit
euro 0 centi)
100 EUR (viens simts euro, 0 centi)
Izsoles solis
143.00 EUR ( viens simts četrdesmit trīs euro, 0 centi)
Izsoles nodrošinājuma apmērs
30 EUR (trīsdesmit euro, 0 centi)
Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas termiņi
3.7.1. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa
iemaksājama līdz pieteikuma pieņemšanas termiņa
beigām.
3.7.2. Maksa par izsolē iegūto nekustamo īpašumu:
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, AS”SEB BANKA”, kods
UNLALV2X, norādot iemaksas mērķi, attiecīgi:
“Reģistrācijas maksa dalībai izsolē” un
“Nodrošinājums par dalību izsolē”.
dalībnieku reģistrācija
līdz 2020.gada 16.aprīļa plkst.16.00

4. Izsoles priekšnoteikumi
4.1. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, Objektu pārdod vienīgajam reģistrētajam izsoles
dalībniekam par Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu soli, saskaņā ar Noteikumu 5.7.punktu.
4.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošiem
normatīviem aktiem var iegūt objektu īpašumā, ir izpildījusi izsoles priekšnoteikumus. Izsoles
dalībnieki pirms izsoles, līdz 3.10.punktā norādītajam termiņam, iesniedz pieteikumu (1.,2.pielikumi)
dalībai izsolē, kam pievienoti dokumenti, kas apliecina nodrošinājuma un reģistrācijas maksas
apmaksu noteiktajā apmērā. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.9.punktā norādītajā bankas kontā. pieteikumu
(2.pielikums) un attiecīgās institūcijas lēmumu par objekta iegādi. Ja juridiskā persona vai
personālsabiedrība nosolīšanas gadījumā ir nolēmusi izvēlēties nomaksas pirkumu, tai jāiesniedz
dokumenti par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās
apdrošināšanas maksājumus, kā arī tā nedrīkst būt parādā Valkas novada pašvaldībai.
4.4. Fiziskā persona reģistrējoties uzrāda personu apliecinošu dokumentu, tā nedrīkst būt parādā Valkas
novada pašvaldībai (t.sk. nodokļu maksājumi un citas saistības).
4.5. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā
un tai izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.7. . Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona.
4.6. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem
netiek atdoti.
4.7. Pieteikumu dalībai izsolē reģistrē to iesniegšanas secībā. Pēc šo noteikumu 4.4. apakšpunktos minēto
dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek piešķirts kārtas numurs un izsniegta reģistrācijas
apliecība.
4.8.
Ja izsoles dalībnieks nav izpildījies izsoles priekšnoteikumus, tam netiek izsniegta reģistrācijas
apliecība un tas netiek pielaists izsolei.
4.8. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir
sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku
zaudējušu tam izsniegtā reģistrācijas apliecība. Tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē. Par
reģistrācijas apliecības atzīšanu par spēku zaudējušu, ja pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas,
pieteicējam tiek paziņots rakstveidā.
4.9. Ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta,
izsoles dalībnieks netiek pielaists dalībai izsolē.
4.10. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu Valkas novada dome, Beverīnas ielā 3, Valkā,
Valkas novadā, 16.telpā no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 3.10.punktā
norādītajam termiņam
4.11. Ar objektu var iepazīties iepriekš sazinoties pa tālruni +371 29299595.
5. Izsoles process
Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles
dalībnieka reģistrācijas apliecības.
5.2. Izsoli vada Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs.
5.3. Izsole tiek protokolēta.
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
(3.Pielikums), kurā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma nosolītā cena un samaksas kārtība.
5.1.

6.1.

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
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.
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, AS”SEB BANKA”, kods
UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma “Alieši 149”, Valkas pagasts,
pirkuma maksa”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā, ja persona iegūst tiesības
pirkt objektu ar tūlītēju samaksu.
7.1.2. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% apmērā no nosolītās augstākās cenas,
jāpārskaita
Valkas
novada
domes
reģ.
Nr.
90009114839,
Norēķinu
kontā
LV16UNLA0050014283134, AS”SEB BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot:
“Nekustamā īpašuma “Alieši 149”, Valkas 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, AS”SEB BANKA”, kods UNLALV2X, kā
iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma “Alieši 149”, Valkas 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.
PIELIKUMI:
1. Fiziskas personas pieteikums dalībai izsolē;
2. Juridiskas personas pieteikums dalībai izsolē;
3. Izziņa par izsolē iegūto objektu
1.pielikums
Izsoles noteikumiem

Valkas novada domes
Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai
no
___________________________
(vārds, uzvārds)
___________________________
(personas kods.)
___________________________
(adrese)
___________________________
(adrese)
___________________________
(tel./e-pasts)

Pieteikums
dalībai izsolē
Ar šo pieteikumu piesakos dalībai izsolē, kur tiek izsolīts Objekts: nekustamais īpašums
Valkas novada Valkas pagastā “Alieši 149”, kadastra numurs 9488 005 0325, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu: 9488 005 0325, platība 0.0702ha.
Pēc īpašuma iegādes plānoju veikt šādas darbības Objektā (izmantošanas mērķis):
___________________________________________________________________________________
__

___________________________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________________________
___
Apliecinu, ka:
 Esmu iepazinies ar Izsoles noteikumiem un tiem piekrītu.
 Man nav parādu Valkas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām;
 Man nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu par Valkas novada
administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz piedāvājumu iesniegšanas
pēdējā termiņa dienu;
 Valkas novada dome pēdējo trīs gadu laikā ar mani nav vienpusēji lauzusi jebkādu līgumu manu
saistību nepienācīgas izpildes dēļ;
 Esmu samaksājis izsoles dalības maksu un nodrošinājuma summu;
 Visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa.

Valkā, 2020.gada ___.____________
____________
/paraksts/

2.pielikums
Izsoles noteikumiem
Valkas novada domes
Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai
no
______________________________________________________
(nosaukums)
______________________________________________________
(reģistrācijas nr.)
______________________________________________________
( juridiskā adrese)
Kura vārdā saskaņā ar _____________________________________
Rīkojas _________________________________________________
Bankas rkvizīti, konta Nr.____________________________________
Elektroniskā pasta adrese, tefona Nr.__________________________
_______________________________________________________

Pieteikums
dalībai izsolē
Ar šo pieteikumu piesakos dalībai izsolē, kur tiek izsolīts Objekts: nekustamais īpašums
Valkas novada Valkas pagastā “Alieši 149”, kadastra numurs 9488 005 0325, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu: 9488 005 0325, platība 0.0702ha.
Pēc īpašuma iegādes plānoju veikt šādas darbības Objektā (izmantošanas mērķis):
___________________________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________________________
___

Apliecinu, ka:
 Esmu iepazinies ar Izsoles noteikumiem un tiem piekrītu.
 Man nav parādu Valkas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām;
 Man nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu par Valkas novada
administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz piedāvājumu iesniegšanas
pēdējā termiņa dienu;
 Valkas novada dome pēdējo trīs gadu laikā ar mani nav vienpusēji lauzusi jebkādu līgumu manu
saistību nepienācīgas izpildes dēļ;
 Esmu samaksājis izsoles dalības maksu nodrošinājuma summu;
 Visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa.

Valkā, 2020.gada ___.____________

____________
/paraksts/

3.pielikums
Izsoles noteikumiem

IZZIŅA
par izsolē iegūto objektu
Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums
_______________________________________________________________________
adrese un tālruņa numurs
_______________________________________________________________________
izsolē, kas notika 2020.gada 17.aprīlī, Valkā, Beverīnas ielā 3,
ieguva īpašumā nekustamo īpašumu:
“Alieši 149”, Valkas pagasts, Valkas novads,
kadastra numurs 9488 005 0325, kopējā platība 0.0702ha,
kas sastāv no zemes vienībs ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0325, platība 0.0702ha.
Objekta sākumcena: 1430.00 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit euro, 0 centi);
Iemaksāts nodrošinājums: 143.00 EUR ( viens simts četrdesmit trīs euro, 0 centi);
Nosolītā cena: EUR _____________ (____________________________________ euro).
Summa apmaksai (nosolītā cena, atņemot iemaksāto drošības naudu): jāveic saskaņā ar
________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______

Izziņai ir informatīvs raksturs, maksājumi jāveic pēc Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības
piesūtītā rēķina
Izsoles komisijas priekšsēdētājs _____________________________________
Protokoliste __________________________________________________

27.§
Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Kalnmandēgi” atsavināšanas uzsākšanu
________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, dzīvo: *** (19.01.2020.) un ***, dzīvo ***, (21.01.2020.) iesniegumus ar lūgumu nodot
atsavināšanai Valkas novada domei piederošo nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Kalnmandēgi”.
Nekustamais īpašums Zvārtavas pagastā “Kalnmandēgi”, kadastra numurs 9496 007 0084, sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0084, platība 0.3975ha un uz zemes gabala esošas
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0084 001 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem
9496 007 0084 002, 9496 007 0084 003, 9496 007 0084 004 un 9496 007 0084 005.
Minētais nekustamais īpašums reģistrēts Zvārtavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.10000 0008
0108, uz Valkas novada domes vārda.
Ne ***, ne *** neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantā
norādītajiem atsavināšanas ierosinātāja statusiem, līdz ar to ka viņi nevar būt atsavināšanas ierosinātāji.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm
to funkciju nodrošināšanai.
Minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai.
Uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi minētajā īpašumā nav īrnieku, nav arī neviena spēkā esoša īres līguma
par minēto īpašumu. Ēku uzturēšanai ir nepieciešami papildus līdzekļi, tādēļ lietderīgāk ir šo īpašumu nodot
atsavināšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 21.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 3.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas; 4.panta 2.daļas; 6.panta 2.daļas un 8.panta 6.daļas un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš,
K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Kalnmandēgi”, kadastra numurs 9496 007 0084, sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0084, platība 0.3975ha un uz zemes gabala
esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0084 001 un palīgēkām ar kadastra
apzīmējumiem 9496 007 0084 002, 9496 007 0084 003, 9496 007 0084 004 un 9496 007 0084 005,
atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un
organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kā arī sagatavot izsoles noteikumus nekustamā īpašuma
atsavināšanai un izsoles organizēšanai.
3. 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.

28.§
Par grozījumiem zemes gabala Valkas pagastā, „Sviestiņi” atsavināšanas procesā
________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo ***, 2020.gada 21.janvārī iesniegto iesniegumu ar lūgumu
mainīt zemes vienības “Sviestiņi”, Valkas pagastā atsavināšanas subjektu, jo ir mainījies ēku īpašuma
īpašnieks. Dome konstatēja:
Ar Valkas novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.6,11.§) tika nolemts nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas pagastā “Sviestiņi”, kadastra numurs 9488 010 0215, kas sastāv

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0215, platība 0.2069ha nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu un zemes vienības nosacīto cenu 2236.57 EUR.
Atsavināšanas procedūras laikā ir mainījies uz zemes vienības esošā ēku īpašuma īpašnieks.
Ņemot vērā informāciju no Vidzemes rajona tiesas Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000
0013 5739, ēku īpašums “Sviestiņi”, Valkas pagastā, kadastra numurs 9488 510 0215, šobrīd pieder ***
(2019.gada 10.decembra dāvinājuma līgums).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 4.daļu un 2011.gada 1.februāra
Ministru kabineta noteikumu nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 15.punktu un
ņemot vērā, ka ir saņemts iesniegums no jaunā ēku īpašuma īpašnieka par minētā īpašuma atsavināšanu,
atsavināšanas procedūra būtu turpināma.
Saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109. “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, 9.1.punktu, ir noteikts, ka atsavināšanas procedūru aptur, ja atsavināšanas
ierosinātājs, kuram uz atsavināmā zemes gabala ir ēku īpašums, nav noslēdzis atsavināmā zemes gabala
nomas līgumu.
Tas nozīmē, ka pirms atsavināšanas procedūras turpināšanas ir jānoslēdz zemes nomas līgums ar ***.
Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 17.punktu, apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1.5% no
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28.00 EUR gadā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu, pašvaldībai
piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves)
īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu
iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
Ņemot vērā, ka zemes vienības “Sviestiņi” nosacītā cena tika jau apstiprināta ar Valkas novada domes
2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.6,11.§), izvērtējot šodienas situāciju, nav lietderīgi pasūtīt
jaunu zemes vienības tirgus vērtības noteikšanu, jo no iepriekšējās vērtības noteikšanas vēl nav pagājis
gads.
Tas nozīmē, ka atsavināmā objekta nosacītās cenas noteikšanā tika ņemts vērā sekojošais:
1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 2019.gada
14.martā sagatavotā nekustamā īpašuma Valkas pagastā, “Sviestiņi”, kadastra numurs 9488 010
0215, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: 1700.00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro un 00 centi);
2. Valsts zemes dienesta noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. ir 881.00 EUR (astoņi
simti astoņdesmit viens euro);
3. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2019.gada 1.janvāri ir
389.57 EUR (trīs simti astoņdesmit deviņi euro un 57 centi).
4. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda 536.57 EUR (pieci
simti trīsdesmit seši euro 57 centi) :
4.1. Zemes vienības robežu plānu sagatavošana: 380.00 EUR, 2018.gada 25.oktobra Rēķins Nr.G-102/18;
4.2. īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) : 35.57 EUR, nepiemērojot PVN;
4.3. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” reģistrācijas
Nr.44103009697, pakalpojums zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2019.gada
18.martā sagatavoto Rēķinu Nr.3/19-053, ir 121.00 EUR, ar PVN.
Vadoties no augstāk minētā, atsavināmā zemes gabala nosacītā cena tiek noteikta 2236.57 EUR (divi
tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro 57 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 21.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 4.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punkta, 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un
septītās daļas, 37.panta ceturtās daļas un 44.panta 4. daļas; tā paša likuma Pārejas noteikumu 12.punkta;
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 9.1.punkta; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes nomas līgumu ar *** un slēgt Zemes nomas līgumu ar ***, par zemes vienības Valkas
pagastā “Sviestiņi”, kadastra apzīmējums 9488 010 0215, platība 0.2069ha, nomu, nosakot nomas
līguma termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim.
2. Noteikt, ka zemes vienības nomas maksa gadā ir 1.5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāka par 28,00 EUR, atbilstoši 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktam.

3. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pagastā, “Sviestiņi”, kadastra numurs
9488 010 0215, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0215, platība 0.2069ha
nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Sviestiņi”, kadastra numurs 9488 010 0215, kopējā platība 0.2069ha,
nosacīto cenu 2236.57 EUR (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro 57 centi).
5. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
6. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma tiesības,
nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
7. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
8. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

29.§
Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, Rīgas ielā 25A - 7
________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo ***, 2020.gada 22.janvārī iesniegto iesniegumu ar lūgumu uzsākt
atsavināšanas procedūru par viņa īrēto dzīvokli Valkā, Rīgas iela 25A - 7, tika konstatēts:
Atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam atsevišķos
gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt attiecīgo dzīvokļa īpašumu vai viendzīvokļa dzīvojamo māju.
Dzīvoklis pieteikuma iesniedzējam nav piešķirts pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” 7., 14. un 15.pantu.
Dzīvoklis atrodas dzīvojamā mājā Rīgas ielā 25A - 7, sastāv no divām istabām, kopējā dzīvokļa platība
ir 46.92 m2.
Spēkā esošais dzīvokļa Valkā, Rīgas ielā 25A, dzīvoklis 7, īres līgums ar *** noslēgts 1995.gada 25.jūlijā.
Saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 5.punkta 4.daļu ir noteikts, ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai
dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās
personas, ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes
loceklis. Atsavināšanas ierosinājumam pievieno: izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai
neesību.
Uz šī lēmuma pieņemšanas dienu, vēl nav nostiprinātas zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības
uz minēto dzīvokli. Līdz ar to paralēli nekustamā īpašuma dokumentu sakārtošanai un reģistrēšanai
zemesgrāmatā, varētu tikt pieprasīti arī nepieciešamie dokumenti atsavināšanas procedūras turpināšanai.
*** atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam kā minētā
nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktu, īrnieks vai viņa
ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir
noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa
māju vai dzīvokļa īpašumu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļā norādīts, ka lēmumā par nekustamā
īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. Pamatojoties uz minētā likuma
37.panta 4.punktu, gadījumā ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta 4.daļā minētās personas
publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, kas šajā gadījumā ir vienāda ar nosacīto cenu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 21.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 5.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punkta; 45.panta 4.daļas; 8.panta 2., 3. un 6.daļas;
37.panta; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta1.daļas
2.punkta; 7.panta 1.daļas; 2011.gada 1.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 38.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Valkas novada domes nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Rīgas
ielā 25A, dzīvoklis 7, Valkā, ar kopējo platību 47.0 m 2 un tam piesaistītajām 470/5308 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma, dzīvojamai mājai funkcionāli piesaistītajām
palīgēkām un zemes gabala, nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Lūgt *** iesniegt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktā noteikto
notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņas ģimenes locekļiem iegūs īpašumā īrēto
dzīvokļa īpašumu.
4. Pēc dzīvokļa reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un šī lēmuma 3.punkta izpildes, uzdot
Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas
funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
5. Pēc šī lēmuma 2. un 4. punktā norādīto dokumentu saņemšanas, izskatīt jautājumu par nekustamā
īpašuma Rīgas ielā 25A dzīvoklis 7, Valkā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

30.§
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Druvas 9” atsavināšanas uzsākšanu
________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***, pilnvarotās personas ***, personas kods ***, dzīvo ***, (darbojas uz
16.12.2019.Pilnvaras pamata), 2020.gada 22.janvāra iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai zemes
gabalu Valkas pagastā “Druvas 9”.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu: 9488 006 0245, platība 0.5ha, zemes reformas gaitā ir bijis
piešķirts lietošanā ***. Zemes gabals nav apbūvēts.
Ar Valkas pagasta padomes 2009.gada 10.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,1.§) *** tika izbeigtas
zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību Valkas pagastā “Druvas 9”, kadastra apzīmējums 9488 006
0245, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 2.punktam.
Zemes nomas līgums ar *** par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0245 nomu, ir
noslēgts 2009.gada 17.jūnijā. Ar 2019.gada 14.jūnija Vienošanos Nr.14.17/19/76, līguma termiņš pagarināts
līdz 31.12.2029.
Ar Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmumu (protokols 10, 15.§) ir atzīts, ka citu
starpā arī zemes vienība Valkas pagastā “Druvas 9”, kadastra apzīmējums 9488 006 0245, piekrīt Valkas
novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu, pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes
lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi,
kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu
iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.pantu, darījumus var veikt tikai ar īpašumu,
uz kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to, pirmkārt, ir jāveic augstāk minētā zemes
gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas darbības, kas saistītas
ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 21.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 6.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punkta; 5.panta 4.daļas, 37.panta 4.daļas un 44.panta;
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļas, 28.panta 1.daļas; likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2.punkta;
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR
– 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi,
V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā „Druvas 9”, kadastra numurs
9488 006 0245, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0245, platība 0.5ha
vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā, atsavināšanas procedūru.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
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.

31.§
Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā „Lejasšaujas 1” atsavināšanas uzsākšanu
________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo ***, 2020.gada 16.janvāra iesniegumu ar lūgumu nodot
atsavināšanai zemes gabalu Kārķu pagastā “Lejasšaujas 1”.
Zemes gabals „Lejasšaujas 1”, kadastra apzīmējums 9466 008 0049, platība 0.6ha atrodas Valkas
novada Kārķu pagasta teritorijā.
Ar Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmumu (protokols 10, 15.§) ir atzīts, ka citu
starpā arī zemes vienība Kārķu pagastā “Lejasšaujas 1”, kadastra apzīmējums 9466 008 0049, piekrīt
Valkas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības atrodas ēku īpašums ar kadastra numuru 9466 508 0004, kas saskaņā ar 2010.gada
12.augusta ierakstu Kārķu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0047 7251, pieder ***.
Zemes nomas līgums ar *** par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 008 0049 nomu, ir
noslēgts 2011.gada 12.janvārī. Nomas līguma termiņš līdz 31.12.2021.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu, pašvaldībai
piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves)
īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu
iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
*** atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktam, kā minētā
nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.pantu, darījumus var veikt tikai ar īpašumu,
uz kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to, pirmkārt, ir jāveic augstāk minētā zemes
gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas darbības, kas saistītas
ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 21.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 7.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punkta; 5.panta 4.daļas, 37.panta 4.daļas un 44.panta;
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļas, 28.panta 1.daļas; likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punkta un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi,
V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Valkas novada Kārķu pagastā „Lejasšaujas 1”, kadastra
apzīmējums 9466 008 0049, platība 0.6ha, 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 zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas, organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus zemes vienības nodošanai atsavināšanā
par brīvu cenu.
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.

32.§
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Bērzezers 148” atsavināšanas uzsākšanu
________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo: ***, 2020.gada 9.janvāra iesniegumu ar lūgumu nodot
atsavināšanai zemes gabalu Valkas pagastā “Bērzezers 148”.
Zemes gabals „Bērzezers 148”, kadastra apzīmējums 9488 003 0204, platība 0.0656ha atrodas Valkas
novada Valkas pagasta teritorijā.
Saskaņā ar ierakstu Valkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 7231, Valkas novada
domei pieder 30/128 domājamās daļas no zemes vienības Valkas pagastā “Bērzezers 148”, kadastra
apzīmējums 9488 003 0204.
Uz zemes vienības atrodas *** ¾ domājamās daļas, *** 1/16 domājamās daļas, *** 1/16 domājamās
daļas, *** 1/16 domājamās daļas un *** 1/16 domājamās daļas, piederošā dārza māja ar kadastra
apzīmējumu 9488 003 0204 001, kas reģistrēts kā ēku īpašums ar kadastra numuru 9488 503 0003.
Par zemes nomu ir noslēgti zemes nomas līgumi attiecīgi ar *** par 10/128 domājamām daļām, ar ***
10/128 domājamām daļām un *** 10/128 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9488 002 0204 nomu. Nomas līgumu termiņš līdz 31.12.2025.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu, pašvaldībai
piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves)
īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu
iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
***, *** un *** atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktam, kā
minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs.
Šobrīd zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz ēku īpašumu ir nostiprinātas visiem kopīpašniekiem, līdz ar
to nav šķēršļu pašvaldībai piekrītošo zemes domājamo daļu nodošanai atsavināšanā, proporcionāli ēku
īpašnieku īpašumā esošajai domājamai daļai – *** 10/128 domājamās daļas, *** 10/128 domājamās daļas
un *** 10/128 domājamās daļas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 21.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 8.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punkta; 5.panta 4.daļas, 37.panta 4.daļas un 44.panta;
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļas, 28.panta 1.daļas; Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš,
K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 148”, kadastra
apzīmējums 9488 003 0204, platība 0.0656ha, atsavināšanas procedūru,
2. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas
komisijas funkcijas, organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus zemes
vienības nodošanai atsavināšanā par brīvu cenu.
3. 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.
33.§
Par saskaņojumu Strenču novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanai
________________________________________________________________________________
(L.Engere, V.A.Krauklis)
Valkas novada domē 2020.gada 18.februārī tika saņemts Strenču novada domes iesniegums
Nr.ADM/3.13/20/111, ar kuru tiek lūgts saskaņojums Strenču novada domes nekustamā īpašuma “Vārnas”,
Jērcēnu pagasts, Strenču novads atsavināšanai, kas tiek organizēta saskaņā ar Strenču novada domes
2020.gada 22.janvāra sēdes lēmumu, protokols Nr.1 7.§, “Par nekustamā īpašuma “Vārnas”, Jērcēnu
pagastā, Strenču novadā pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Saeima 2019.gada 14.novembrī pieņēma likumu ,,Par valsts budžetu 2020.gadam” (turpmāk – likums),
kura 56.pantā noteikts, ka līdz stājas spēkā likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu,
pašvaldībai, tikai saņemot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija)

pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un
ilgtspējīgai novada attīstībai, ir tiesības:
1) uzņemties aizņēmumu saistības un sniegt galvojumus atbilstoši šā likuma 13. pantā noteiktajiem
nosacījumiem, izņemot aizņēmumus un galvojumus, kas nepieciešami Eiropas Savienības un citas ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem;
2) atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000
euro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības.
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.02.2020. vēstuli Nr.1-132/1374
“Par pašvaldību īpašuma atsavināšanu un saistību uzņemšanos” 2.punktu, ir noteikts, ja tiek plānots
atsavināt pašvaldībai piederošu ēku/tās daļu vai zemi, Ministrijai iesniedzamajiem dokumentiem
pievienojami to pašvaldību domju lēmumi, kuras atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumprojekta pielikumā noteiktajam plānots apvienot.
Ar Strenču novada domes 2020.gada 22.janvāra sēdes lēmumu, protokols Nr.1 7.§, “Par nekustamā
īpašuma “Vārnas”, Jērcēnu pagastā, Strenču novadā pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu
apstiprināšanu”, atsavināšanai tiek nodots nekustamais īpašums “Vārnas”, Jērcēnu pagastā, Strenču
novadā, kadastra numurs 9462 002 0093, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9462 002 0093, platība 14.6ha, t.sk.meža 14.1ha, ūdens objektu zeme 0,5ha un mežaudze. Īpašuma
atsavināšanas nosacītā cena ir 56 500 EUR.
Īpašums reģistrēts uz Strenču novada domes vārda Vidzemes rajona tiesas Jērcēnu pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0034 5995.
Iesniegumam pievienotajā Strenču novada domes 2020.gada 22.janvāra sēdes lēmumā (protokols
Nr.1.,7.§), “Par nekustamā īpašuma “Vārnas”, Jērcēnu pagastā, Strenču novadā pārdošanu izsolē un
izsoles noteikumu apstiprināšanu”, ir skaidrota atsavināmā nekustamā īpašuma atrašanās vieta, sniegts
pamatojums tā atsavināšanai, norādīts mērķis, ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas
izmantošanai, kā arī sniegta informācija, ka minētais īpašums nav nepieciešams sabiedrības vajadzību
nodrošināšanai vai pašvaldības funkciju īstenošanai.
Iegūto līdzekļu izmantošanas mērķis ir orientēts uz sabiedrībai nozīmīga objekta - estrādes pārbūvi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 21.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 9.§), izvērtējot Strenču novada domes
2020.gada 22.janvāran sēdes lēmumu, protokols Nr.1 7.§, “Par nekustamā īpašuma “Vārnas”, Jērcēnu
pagastā, Strenču novadā pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu” un vadoties no likuma “Par
valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punkta, kas nosaka vietējas
pašvaldības domes kompetenci īpašuma atsavināšanas jautājumos, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

Piekrist nekustamā īpašuma “Vārnas”, Jērcēnu pagastā, Strenču novadā, kadastra numurs 9462 002
0093, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9462 002 0093, platība 14.6ha,
atsavināšanai izsolē, saskaņā ar Strenču novada domes 22.01.2020. sēdes lēmumu (protokols
Nr.1.,7.§), “Par nekustamā īpašuma “Vārnas”, Jērcēnu pagastā, Strenču novadā pārdošanu izsolē un
izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
34.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
________________________________________________
(A.Dainis)

Deputāts A.Krastiņš lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par lēmuma projekta 7.punktu
nepiedalās.
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas
novada domes Dzīvokļu komisijas 2020.gada 10.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2) un 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. un 15.panta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: par lēmuma projekta 1.-6. un 8.punktu: PAR – 15 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš,
K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav; par
lēmuma projekta 7.punktu: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece,

J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. A t c e l t Valkas novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumu (prot.Nr.17, 22.§) par dzīvokļa
Ausekļa ielā 2-8, Valkā, piešķiršanu ***, pamatojoties uz viņas iesniegumu ar atteikumu īrēt
pašvaldības dzīvokli.
2. P i e š ķ i r t ***, repatriants, pēc trīs gadu prombūtnes atgriezies no Anglijas, reģistrēts dzīvokļu
palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas dzīvokli Valkā, Tirgus 12-27, kopējā platība 26,8 m 2, dzīvojamā
platība 17,6 m2, 4 stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Ausekļa ielā 2-8, Valkā, kopējā platība 33,3 m 2, dzīvojamā platība 16,3 m2, 3 stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Varoņu ielā 28-11, Valkā, kopējā platība 25,5 m 2, dzīvojamā platība 18,4 m 2, 1 stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
5. Atļaut pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim Ausekļa ielā 26-61, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo
***, ar kuru noslēgts dzīvokļa īres līgums, ir mainījis dzīves vietu.
6. Atļaut pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim Māja Nr.22-9, Sēļi, Valkas pagastā, uz dzīvoklī deklarētā ***
vārda, jo ***, ar kuru noslēgts dzīvokļa īres līgums, ir mainījusi dzīves vietu.
7. Atļaut pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim Raiņa ielā 5-36, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo viņas
vīrs ***, ar kuru noslēgts dzīvokļa īres līgums, ir miris.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).

35.§
Par *** iesnieguma izskatīšanu par garāžu Nr.25, Valkā, Mazā Parka ielā 1A
____________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata *** 2020.gada 21.janvāra iesniegumu ar pielikumā pievienotu maksāšanas paziņojumu par
nekustamā īpašuma nodokli, ar piedāvājumu nodot pašvaldības īpašumā bez atlīdzības garāžu Valkā, Mazā
Parka ielā 1A, garāža Nr.25.
Izskatot ar lietu saistītos dokumentus, tika konstatēts, ka:
Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā, uz *** vārda ir reģistrēts tiesisks
valdījums - garāža Valkā, Mazā Parka iela 1A, kadastra apzīmējums 9401 005 0547 005.
Līdz pat šīs uzziņas sagatavošanas dienai *** nav veicis garāžas Valkā, Mazā Parka ielā 1A, kadastra
apzīmējums 9401 005 0547 9005, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz sava vārda.
Zemesgrāmatu likuma 1.pantā, ir noteikts, ka nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību
nostiprināšana ir obligāta.
Jānorāda, ka 2019.gada 20.augustā Valkas novada domē, tika saņemts *** 2018.gada 16.novembra
Pirkuma – pārdevuma līgums, no kura redzams, ka *** pārdod garāžu Valkā, Mazā Parka iela 1A, kadastra
apzīmējums 9401 005 0547 005, ***. Pirkuma līgumā nebija norādīta ne Pārdevēja, ne pircēja
kontaktinformācija.
*** ar 2019.gada 4.septembra vēstuli Nr.3-9/19/1114 tika norādīts, ka saskaņā ar likuma “Par nekustamā
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” Pārejas noteikumu” 3.punkta 1.daļu ir noteikts, ka Pirkuma līgums nevar
būt par pamatu ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanai, ja nekustamais īpašums nav bijis ierakstīts
zemesgrāmatā un atsavināšanas līgums par ēkām (būvēm) noslēgts pēc 2000.gada 1.janvāra.
Civillikuma 993. pants nosaka, ka īpašuma nodošana vien vēl nenodibina nekustama īpašuma ieguvējam
īpašuma tiesību: to iegūst tikai ar iegūšanas tiesiskā pamata un par to izgatavotā akta ierakstīšanu zemes
grāmatās. Zemes grāmatās jāieraksta ne vien katrs nekustama īpašuma atsavinājums, bet arī vispār katra
tā īpašnieka maiņa.
Tāpat Civillikuma 994.pantā uzsvērts, ka par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par
tādu ierakstīts zemes grāmatās. Līdz ierakstīšanai zemes grāmatās nekustamā īpašuma ieguvējam pret

trešām personām nav nekādu tiesību: viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām, kas saistītas ar īpašumu,
un viņam jāatzīst par spēkā esošu visa uz šo nekustamo īpašumu attiecošās tās personas darbība, kura
pēc zemes grāmatām apzīmēta par šā īpašuma īpašnieku. Tomēr viņam ir tiesība ne vien prasīt atlīdzību
par visu uz nekustamo īpašumu attiecošos agrākā īpašnieka ļaunticīgo darbību, bet arī prasīt, lai pēdējais
sper visus nepieciešamos soļus nekustamā īpašuma pārejas ierakstīšanai zemes grāmatās (993. p. 1. d.)
Pamatojoties uz Civillikuma 996.pantu, kurā noteikts, ka īpašuma nodošana, kas izdarīta maldoties par
pašu nododamo lietu vai nodevēja īpašuma tiesību uz to, īpašuma pāreju nenodibina. ***, kā garāžas
tiesiskajam valdītājam nav tiesību slēgt Pirkuma līgumu par minētās garāžas nodošanu trešajai personai, pirms
nav nostiprinātas viņa īpašuma tiesības uz garāžu zemesgrāmatā.
Ņemot vērā to, ka uz pašvaldību kā īpašuma tiesību subjektu likumā nav nekādu citu noteikumu īpašuma
tiesību pārņemšanai, *** tāpat nav tiesiska pamata veikt darījumu ar zemesgrāmatā nereģistrētu īpašumu un
nodot to pašvaldībai.
Izvērtējot visus apstākļu un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta, ir atzīstams, ka minētā garāža
nav nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta un 21.panta 1.daļas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka garāža Nr.25, kas atrodas Valkā, Mazā Parka ielā 1A, ar kadastra apzīmējumu 9401 005 05427
005, nav nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai un noraidīt *** piedāvājumu pārņemt garāžu
pašvaldības īpašumā.
2. Ieteikt *** sakārtot garāžas īpašuma tiesību dokumentus, lai sekmīgi realizētu darījumu ar ēku īpašumu,
piedāvājot to citām personām.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
36.§
Par Valkas novada domes izpilddirektora vietnieka –
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja iecelšanu
____________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Ar Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumu (prot.Nr.1,11.§ ) tika apstiprināta Gunta
Bašķa atbrīvošana no Valkas novada domes izpilddirektora vietnieka-Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītāja amata.
2020.gada 13.janvārī tika izsludināts konkurss uz Valkas novada domes izpilddirektora vietniekaPilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja amatu.
Konkursam pieteicās 5 pretendenti. Izvērtējot pretendentu atbilstību, konkursa komisija 2020.gada
10.februārī pieņēma lēmumu ieteikt Valkas novada domei par Valkas novada domes izpilddirektora
vietnieka-Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāju iecelt Gintu Stālmeisteru.
Likuma “ Par pašvaldībām”” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un
atbrīvot no amata pašvaldību iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības
nolikumā paredzētajos gadījumos.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs,
S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Par Valkas novada domes izpilddirektora vietnieku-Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
vadītāju iecelt Gintu Stālmeisteru.
2. Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Gintu Stālmeisteru par pieņemšanu
darbā izpilddirektora vietnieka-Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja amatā.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 28.februāri.

37.§
Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes budžets 2020.gadam”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________________
(I.Grandava)
Saskaņā ar Valkas novada komiteju pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un struktūrvienību
iesniegumiem un faktisko izpildi, Pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu
priekšlikumi:



Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.panta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes budžets 2020.gadam”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes budžets 2020.gadam”” triju dienu laikā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Administratīvi juridiskajai nodaļai nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Valkas novada domes ēkā
Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020 .gada 27. februārī

Nr.3
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 37.§)

„Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes budžets 2020.gadam””
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 2020.gada Valkas novada domes budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus
(1.pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2.pielikums).
1.pielikums
pie Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.3 „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes budžets 2020.gadam””.
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) komiteju pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2020.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
 Precizēts ziedojuma izlietojuma mērķis.
1.

Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 129320.00 tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi samazināti par EUR 7287.00, pārceļot izmaksas no
vispārējiem vadības dienestiem uz citām struktūrvienībām, atbilstoši faktiskai izpildei;
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 129320 ES finansēto projektu realizācijai;
2.3. Izglītībai izdevumi samazināti par EUR 850.00, plānotais pamatlīdzeklis iegādāts no Sociālā
dienesta budžeta, jo tiks izmantots Sociālā dienesta darbības nodrošināšanā;
2.4. Sociālai aizsardzībai izdevumi palielināti par EUR 8137.00, tajā skaitā
2.4.1. Sakarā ar Sociālās aprūpes nama darbinieku atlaišanu, decembra nodokļu nomaksai EUR
7287.00 un EUR 850.00 pamatlīdzekļa iegādei.
2.

Finansēšana
Aizņēmumu pieaugums EUR 129320.00
Apstiprināta 2019.gadā neizmantotā aizņēmumu daļa, kas pārcelta uz 2020.gadu.

3.

Ziedojumu budžets
Pamatojoties uz 2020.gada 20.janvāra domes lēmumu, precizēts ziedojuma EUR 866.00 izlietojuma
mērķis – PII “Pumpuriņš” darbības nodrošināšanai.
38.§
Par izmaiņām Sociālo lietu komitejā un Saimniecisko lietu komitejā
____________________________________________________________
(V.Zariņš)

Valkas novada domē 2020.gada janvārī darbu uzsāka deputāts Varis Juškevičs. Tā kā V.Juškevičs
stājās deputātes Evijas Miškas vietā, tad 2020.gada 30.janvāra sēdē viņš tika ievēlēts Sociālo lietu komitejā,
kurā bija vakance.
Valkas novada domes deputāts Aivars Sjademe līdz šim brīdim darbojās Saimniecisko lietu komitejā.
Tā kā viņš ir aizņemts pamatdarbā Rīgā, tad komiteju sēdes apmeklē reti. Saimniecisko lietu komiteja tiek
sasaukta katru mēnesi, bet Sociālo lietu komiteja atsevišķus mēnešus sasaukta netiek, jo nav izskatāmo
jautājumu. Līdz ar to ir priekšlikums deputātam A.Sjademem ieņemt Sociālo lietu komitejas locekļa vietu, jo
tādējādi viņam būtu retāk jāierodas uz komiteju sēdēm, bet deputātam Varim Juškevičam ieņemt Sociālo
lietu komitejas locekļa vietu. Abi deputāti šim priekšlikumam ir piekrituši.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Vari Juškeviču no Sociālo lietu komitejas locekļa amata.
2. Atbrīvot Aivaru Sjademi no Saimniecisko lietu komitejas locekļa amata.
3. Ievēlēt Vari Juškeviču Saimniecisko lietu komitejā.
4. Ievēlēt Aivaru Sjademi Sociālo lietu komitejā.

5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
39.§
Par 2019.gada 28.novembra protokola Nr.15 pareizības apliecināšanu
____________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis, U.Ozoliņa)
Lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā nepiedalās deputāti V.Juškevičs un A.Sjademe.
Valkas novada dome 2019.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu “Par viedokli saistībā ar likumprojektu
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”” (protokols Nr. 15, 23. §). Ar minēto lēmumu tika nolemts
piekrist likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” piedāvātajam modelim, kas
paredz, ka Valkas novads sastāvētu no pilsētām un pagastiem, ko šobrīd veido Valkas, Strenču, Rūjienas
un Naukšēnu novados ietilpstošie pagasti un pilsētas. Lēmuma 2.punkts paredz, ka, ja netiek pieņemts
lēmuma 1.punktā minētais modelis, tad ieteikt Valkas novadu veidot no Valkas un Strenču novados
esošajām pilsētām un pagastiem, pievienojot Trikātas pagastu no Beverīnas novada, Ēveles pagastu no
Burtnieku novada un Gaujienas pagastu no Apes novada.
2020.gada 30.janvārī Valkas novada dome saņēma LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2020.gada 29.janvāra vēstuli Nr. 1-17/890 “Par skaidrojuma sniegšanu”, kurā norādīts, ka
Pašvaldības 2019.gada 28.novembra domes kārtējās sēdes (turpmāk tekstā – domes sēde) darba kārtībā
tika iekļauts jautājums ar 23.kārtas numuru “Par viedokli saistībā ar likumprojektu “Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likums”. Pašvaldības mājaslapā pieejams domes sēdes protokols un audio ieraksts.
Ministrija, iepazīstoties ar pašvaldības mājaslapā pieejamo domes sēdes protokolu un audio ierakstu
konstatēja, ka domes sēdes laikā vienbalsīgi balsojot “Par” deputāti vienojās, ka gadījumā, ja netiek
pieņemts likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” piedāvātais modelis, tad tiks
izteikts priekšlikums Valkas novadu veidot no Valkas un Strenču novados esošajām pilsētām un pagastiem,
pievienojot Ēveles pagastu un Gaujienas pagastu (audio ieraksts 0:39:00-0:43:26). Savukārt domes sēdes
protokolā ir rakstīts, ka domes sēdes laikā vienbalsīgi balsojot “Par” deputāti vienojās, ka gadījumā, ja netiek
pieņemts likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” piedāvātais modelis, tad tiks
izteikts priekšlikums Valkas novadu veidot no Valkas un Strenču novados esošajām pilsētām un pagastiem,
pievienojot Trikātas pagastu, Ēveles pagastu un Gaujienas pagastu.
No pašvaldības mājaslapā pieejamā domes sēdes protokola un audio ieraksta ir secināms, ka domes
sēdes protokols satur tādas ziņas par pieņemto domes lēmumu, kas nav ticis koleģiāli pieņemts domes
sēdē – domes sēdē netika pieņemts lēmums par iespējamu Trikātas pagasta pievienošanu Valkas
novadam, piedaloties balsošanā visiem domes deputātiem.
Līdzīga rakstura vēstuli Valkas novada dome ir saņēmusi no Beverīnas novada pašvaldības, kas arī
apšauba lēmuma tiesiskumu, piebilstot, ka Beverīnas novada pašvaldības domes deputāti ir sašutuši par
šādu Valkas domes rīcību, kas pauž klaju necieņu pret citu novadu pašvaldībām, neuzskatot par vajadzību
vispirms konsultēties ar kaimiņiem. Šādu lēmumu nevar pieņemt, neveicot konsultācijas ar ieinteresētajām
pusēm. Tādēļ uzskatāms, ka lēmums ir nelikumīgs no tā pieņemšanas brīža.
Vispirms jau ir norādāms tas, ka Valkas novada domes 2019.gada 28.novembrī pieņemtais lēmums
“Par viedokli saistībā ar likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”” (protokols Nr. 15,
23. §) ir tikai Valkas novada domes deputātu vēlme un neuzliek nevienai no lēmumā pieminētajām
pašvaldībām nekādus juridiskus pienākumus un nepiešķir nekādas tiesības. Līdz ar to ir noraidāma
Beverīnas novada pašvaldības vēstulē paustā nostāja, ka lēmums ir nelikumīgs no pieņemšanas brīža.
Noklausoties audioierakstu, secināms, ka tiešām lēmuma apspriešanas gaitā netika pieminēts
Trikātas pagasts, kaut sagatavotajā uzmetumā bija iekļauts Strenču novads, Trikātas pagasts un Gaujienas
pagasts. Trikātas pagasts skaļi netika pieminēts tā iemesla dēļ, ka uz vietas radās priekšlikums ieteikt
pievienot arī Ēveles pagastu, kas sākotnējā priekšlikumā nebija iekļauts. Par Trikātas un Gaujienas pagastu
pievienošanu Valkas novada domes deputāti vairākkārtīgi apsprieda jau 2018.gada nogalē, kad tika
organizēts brauciens uz Valku Gaujienas pagasta aktīvākajiem iedzīvotājiem, aicinot viņus pievienoties
Valkas novadam.
Minētais lēmuma projekts uz domes sēdi rakstveidā līdz galam nebija noformēts, jo tikai 2019.gada
26.novembrī Valkas novada domē tika saņemta LR Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas
vēstule ar aicinājumu līdz 2019.gada 18.decembrim iesniegt Komisijai viedokli domes lēmuma formā par
likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, bet domes sēde notika jau 2019.gada
28.novembrī.
Lai apliecinātu, ka 2019.gada gada 28.novembrī pieņemtais lēmums “Par viedokli saistībā ar
likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”” (protokols Nr. 15, 23. §) atbilst Valkas
novada domes deputātu viedoklim attiecībā uz administratīvi teritoriālo reformu, ir priekšlikums nobalsot par
protokola pareizību.

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 4.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apliecināt Valkas novada domes 2019.gada 28.novembra protokola Nr.15 pareizību, uzsverot, ka
Valkas novada domes lēmumā “Par viedokli saistībā ar likumprojektu “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums”” (protokols Nr. 15, 23. §) ietvertā redakcija pilnībā atspoguļo Valkas novada
domes deputātu viedokli attiecībā uz administratīvi teritoriālo reformu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

40.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma
“Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana”
(sēdes protokols Nr.1, 1.§) 59.pielikumā
_________________________________________________________________
(V.Šaicāns, I.Grandava, L.Metuzāle)
2020.gada 26.februārī Valkas novada domē ir saņemts Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvalžu vadītāja
V.Šaicāna elektroniski parakstīts iesniegums, ar kuru viņš lūdz Zvārtavas bibliotēkas darbības
nodrošināšanai izveidot jaunu apkopēja-kurinātāja amata vietu ar likmi 0,3.
Ar Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumu “Valkas novada domes administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) (turpmāk tekstā - Lēmums) Zvārtavas
pagasta bibliotēkas vadītāja amats ir 0,5 likmes ar amatalgu 250 EUR par 0,5 likmēm. Lai nodrošinātu
bibliotēkas tehnisko apkalpošanu, bibliotēkas vadītājam noteikta piemaksa par papildus darbu 120 EUR
apmērā.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums nosaka, ka piemaksa par
papildus darbu nedrīkst pārsniegt 30 % no papildus pienākumu veicēja amatalgas, kas šajā gadījumā ir 75
EUR.
Lai nodrošinātu ar Lēmumā noteikto darba samaksu par bibliotēkas tehnisko apkalpošanu (apkopējakurinātāja pienākumi) ir ierosinājums izslēgt no Lēmuma 59.pielikuma “Zvārtavas pagasta bibliotēkas
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts” bibliotēkas vadītājam noteikto piemaksu 120 EUR
apmērā un izveidot bibliotēkā jaunu amata vietu apkopējs-kurinātājs ar 0,3 amata likmēm (pielikumā).
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs,
S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Valkas novada domes administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 59.pielikumu “Zvārtavas pagasta bibliotēkas darbinieku amata vietu un darba
samaksas saraksts” jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Uzdot Personāla nodaļas vadītājai veikt grozījumus attiecīgajā darba līgumā un tā pielikumā – amata
aprakstā, atbilstoši amatu sarakstam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Personāla nodaļas vadītāja.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 27.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.3, 40.§)
59.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

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

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Vadītājs

0,5

500.00

2.

Apkopējs-kurinātājs

0,3

430.00

41.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
SIA „Valkas Namsaimnieks”
_________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)
2018.gada 31.decembrī beidzās līguma termiņš ar SIA „Valkas Namsaimnieks”, reģ. Nr.44103055060,
2009.gada 2.aprīļa nomas līgumam par telpām Rīgas ielā 22, kuras sabiedrība nomā savas darbības
nodrošināšanai. Faktiskās nomas attiecības līdz šim brīdim turpinās, tādēļ ir priekšlikums pagarināt minēto
nomas līguma termiņu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” 2009.gada 2.aprīlī noslēgto
neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 22 (kopējā platība 163,4m 2) nomas līguma termiņu līdz 2025.gada
31.decembrim.
2. Uzdot novada domes juristam sagatavot grozījumus telpas nomas līgumā ar SIA „Valkas Namsaimnieks”
un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes jurists.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Sēde slēgta 2020.gada 27.februārī, plkst.11:30.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

