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SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2019.gada 26.septembrī

Nr.13

Sēde sasaukta 2019.gada 26.septembrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2019.gada 26.septembrī 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, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ, Maruta
STABULNIECE, Vilmārs VESINGI, Kristaps SULA, Sandra PILSKALNE, Aivars GAILIS, Aivars SJADEME,
Dace BAŠĶE.
Nepiedalās deputāti:
Viesturs ZARIŅŠ – atvaļinājumā;
Unda OZOLIŅA – aizņemta pamatdarbā;
Andris DAINIS; – slimības dēļ;
Jānis ANŽE; – aizņemts pamatdarbā;
Evija MIŠKA – aizņemta pamatdarbā.
Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieki:
Guntis Vilguts - Datorsistēmu un datortīklu administrators
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Vita Boša - Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece
Antra Ķīkule – Iekšējās kontroles galvenā speciāliste
Viktors Kaņepe - Finanšu analītiķis
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Ivo Leitis – Sabiedrisko attiecību speciālists
Ainārs Zābers – Izpilddirektors
Guntis Bašķis - Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Pēteris Pētersons – Ērģemes un Kārķu pagastu pārvalžu vadītājs
Mudīte Gerke - Bērnu – jaunatnes sporta skolas direktore
Līga Veinberga - Jāņa Cimzes Mūzikas skolas direktore
Māris Koops - Sporta speciālists Valkā, stadiona pārzinis
Felikss Bošs - Vijciema pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības vadītājs.
Uzaicināti: nav
Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi un lūdz iesniegto
darba kārtību papildināt ar 12.lēmuma projektu “Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2019.gada
14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets””
apstiprināšanu”; 13.lēmuma projektu “Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes
2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais
budžets”” apstiprināšanu”; 14.lēmuma projektu “Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada
28.jūnija lēmumā “Par atļauju spēļu zāles un derību punkta atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas

novadā” (protokols Nr.7, 2.§)”; 15.lēmuma projektu “Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada
9.septembra lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta “Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre
Development”, Nr.Est-Lat 51) realizācijai” (protokols Nr.12, 1.§)”. Deputāti atklāti vārdiski balsojot: PAR –
10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, 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: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
V.Vesingi, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav, Valkas
novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada domes 2019.gada 26.septembra sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2019.gada savstarpējiem
norēķiniem.
2. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no
2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim.
3. Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 1.§) 32. un 64.pielikumā.
4. Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu.
6. Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz neapbūvētu zemes vienību nomu Ērģemes
pagastā “Slejas”.
7. Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 27.jūlija nolikumā Nr.7 “Valkas novada Bērnu
– jaunatnes sporta skolas nolikums”.
8. Par nolikuma Nr.__ “Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālo duetu konkursa nolikums”
apstiprināšanu.
9. Par nolikuma Nr.__ Jāņa Cimzes konkurss mūzikas skolu vokālajiem ansambļiem “Stāvēju,
dziedāju” apstiprināšanu.
10. Par finansiālu atbalstu biedrībai “VBK LOTOS”.
11. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
12. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets””
apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā “Par atļauju spēļu zāles un
derību punkta atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7, 2.§).
15. Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 9.septembra lēmumā “Par aizņēmuma
ņemšanu Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Valgas – Valkas Dvīņu
pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”, Nr.Est-Lat 51)
realizācijai” (protokols Nr.12, 1.§).
1.§
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm
2019.gada savstarpējiem norēķiniem
_________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Valkas novada dome izskata Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķa iesniegumu ar
lūgumu apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes un viena izglītojamā izmaksas mēnesī,
lai veiktu savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Aprēķini veikti atbilstoši
Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 13.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.10, 1.§) un vadoties no Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418
“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
un Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, S.
Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem atbilstoši
Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” bez valsts dotācijām
(pielikumā).
2. Slēgt līgumus ar pašvaldībām par bērnu uzturēšanos izglītības iestādēs un nosūtīt paziņojumus
pašvaldībām par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izglītībā atbilstoši Ministru kabineta
2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
un Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.13, 1.§)
Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu
pakalpojumiem (pēc 2018.gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem)
Koda nosaukums
Atalgojums
Darba samaksa
pamatdarbiniekiem
Darba samaksa pedagogiem
Darba samaksa pedagogiem
no pašvaldības budžeta
Darba samaksa 5.,6.gad.
pedagogiem no pašvaldības
budžeta
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas pamatdarbā
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas pedagogiem
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas 5.,6.gad.
pedagogiem
Pakalpojumi
Komandējumi un dienesta
braucieni
Pakalpojumi
Pasta, telefona un sakaru
pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem

PII
"Pasaciņa"

Valkas SPII
"Pumpuriņš"

1100

238943

60080

Valkas
Jāņa
Cimzes
ģimnāzija
217463

11191
11192

94228
144715

60080

217463

kods

11192B

Vijciema
sākumskol
a

Kārķu
sākumskol
a

Ērģemes
pamatskol
a

44878

54691

94490

37537

45113

61676

7341

9578

32186

11193B

629

1200

69671

18181

62624

19418

20756

27587

12101

28791

18181

62624

17472

18261

18446

12102

40880

1946

2495

8990

12103
2000

53682

24089

122475

19928

24273

151
39278

2100
2200

131
40177

18292

623
83315

34
12818

12
16165

65
13930

2210

663

505

3879

480

768

755

2220

34708

15832

67331

8629

11915

5463

Izdevumi par apkuri
Izdevumi par ūdeni un
kanalizāciju

2221

25118

11630

52505

2222

3214

697

3555

Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu
savākšanu
Iestādes administratīvie
izdevumi un ar iestādes
darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi

2223

5412

3296

9224

8389

11656

5223

2224

965

210

2047

240

259

240

2230

1625

554

2239

235

110

486

2240

3131

1246

9232

3315

3337

6387

2250
2260

51
156

427
207

159

35

169
670

2300
2310
2320

13373
3221

5797
2009

38537
10068

7076
999
3388

8096
1858
1624

25282
2445
11671

Remontdarbi un iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi
Informācijas sistēmas
uzturēšana
Īres un nomas maksas
Krājumi, materiāli,
energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs
Biroja preces un inventārs
Kurināmais

Zāles, medicīniskās ierīces,
medicīniskie instrumenti
Kārtējie remontu un iestāžu
uzturēšanas materiāli
Mācību līdzekļi un materiāli
Izdevumi periodikas iegādei
Bibliotēku krājumi
Izdevumi kopā
Kopā Valkas novada
budžeta finansējums

2340

76

59

484

2350
2370
2400
5233

7178
2899

2989
740

362295

102350

12918
14051
715
300
402562

362295

102350

Izglītojamo skaits uz
01.09.2019.

217

Gada izmaksas uz 1
izglītojamo EUR
Mēneša izmaksas uz 1
izglītojamo EUR

2011
576
102
84223

3784
735
50
45
99720

8297
1806
303
760
161355

402562

84223

99720

161355

57

593

53

29

100

1669.56

1795.61

678.86

1589.12

3438.63

1613.55

139.13

149.63

56.57

132.43

286.55

134.46

2.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā
no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Likumā “Par valsts budžetu 2019.gadam” un LR Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajā aprēķinā ir
noteikts finansējums pedagogu atalgojumam 2019.gada četriem mēnešiem (no 1.septembra līdz
31.decembrim). No 2019.gada 1.septembra ir palielināta pedagoga minimālā darba algas likme no EUR
710,- uz EUR 750,-. Novadā ir 3 pedagogi, kuriem kvalitātes pakāpe piešķirta līdz 2017.gada 9.augustam,
un par šo pedagogu darba slodzi tiek aprēķināts papildfinansējums. Valkas novadā kopumā nav
samazinājies skolēnu skaits – 699 skolēni (pērn 698), obligātā pirmsskolas vecuma bērnu skaits ir
samazinājies 133 (pērn 154). 2019.gadā ir slēgta Ozolu sākumskola, bet saglabāta pirmsskolas grupa
Mierkalna tautas namā. Valkas novadam no valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 mēnešiem iedalīti:
- pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm EUR 340 317 (programmas 05.00.00 daļa 6.p.);
- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā EUR 34 905 (programmas 10.00.00 9.p.);
- interešu izglītības programmu realizēšanā EUR 18 900 (programmas 05.00.00 daļa 7.p.);
- speciālās pirmsskolas izglītības iestādei EUR 55 444 (programmas 01.00.00 daļa 8.p.).
Mērķdotācijas sadale pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm Valkas novadā tiek veikta
saskaņā ar izglītojamo skaitu katrā izglītības iestādē un Ministru kabineta noteikumiem Nr.447
(05.07.2016.) “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”. Pamatojoties uz mērķdotācijas sadali
un Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 (05.07.2016.) “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, izglītības
iestādes veic pedagoģisko darbinieku tarifikāciju.
Saskaņā ar “Pedagogu darba samaksas noteikumu” 10.punktu iestādes vadītājs veic mērķdotācijas
sadali savā iestādē un drīkst noteikt lielāku pedagogu darba algas likmi, tāpēc aktualitāti zaudē Valkas
novada domes 2017.gada 31.augusta domes sēdes lēmums “Par kritēriju noteikšanu valsts budžeta
mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadalē izglītības iestādēs” (protokols Nr.12., 26.§).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
13.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 6.§) un Finanšu komitejas 2019.gada 13.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.10, 2.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
V.Vesingi, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadali Valkas novadā no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim (1.- 5.pielikums).
2. Iekļaut valsts mērķdotācijas daļu katras izglītības iestādes budžetā.
3. Atcelt Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta domes sēdes lēmumu “Par kritēriju noteikšanu
valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadalē izglītības iestādēs” (protokols Nr.12.,
26.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.

5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra sēdes lēmumam
(sēdes protokols Nr.13, 2.§)

Valsts budžeta programmas 05.00.00. 6.p. daļas mērķdotācijas sadale
pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim

Piemaksa par
Pedagoģiskā kvalitātes
Tarificētā
darba
pakāpi, kas
darba
Kopā
VSAOI 24,09%,
samaksa
iegūta līdz
samaksa
finansējums
EUR
mēnesī,
2017.gada mēnesī kopā,
mēnesī, EUR
EUR
9.augustam,
EUR
EUR

Izglītības iestāde

Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzija

55 073,54

Ērģemes pamatskola

7 927,87

Kārķu sākumskola

2445,41

Vijciema sākumskola

3 058,51

Kopā

68 505,33

36,00

21,00

57,00

55 109,54

13 276

68 385

7 927,87

1 910

9 838

2 466,41

594

3 061

3 058,51

737

3 795

68 562,33

16 517

85 079

2.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra sēdes lēmumam
(sēdes protokols Nr.13, 2.§)

Valsts budžeta programmas 10.00.00. 9.p. mērķdotācijas sadale
pašvaldību izglītības iestādēs
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim

Izglītības iestāde

Pedagoģiskā
darba
samaksa
mēnesī, EUR

Piemaksa
par kvalitātes
pakāpi, kas
iegūta līdz
2017.gada
9.augustam,
EUR

Tarificētā
darba
samaksa
mēnesī kopā,
EUR

VSAOI 24,09%,
EUR

Kopā
finansējums
mēnesī,
EUR

Valkas pilsētas
pirmsskolas
izglītības iestāde
“Pasaciņa”

4 909,25

40,50

4 949,75

1 192

6 142

Ērģemes
pamatskola

925,71

925,71

223

1 149

Kārķu sākumskola

366,77

366,77

88

455

Vijciema
sākumskola

789,79

789,79

190

980

Kopā

6 991,52

7 032,02

1 694

8 726

40,50

3.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra sēdes lēmumam
(sēdes protokols Nr.13, 2.§)

Valsts budžeta programmas 05.00.00. 7.p. daļas mērķdotācijas sadale
interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim

Izglītības iestāde

Valkas novada Bērnu un
jauniešu centrs "Mice"

Piemaksa par
kvalitātes
Tarificētā
Pedagoģiskā
pakāpi, kas
darba
Kopā
darba
VSAOI 24,09%,
iegūta līdz
samaksa
finansējums
samaksa
EUR
2017.gada mēnesī kopā,
mēnesī, EUR
mēnesī, EUR
9.augustam,
EUR
EUR

3 807,72

3 807,72

917

Interešu izglītības programmu īstenošanai piešķirtās stundas un
pedagoģiskās slodzes Valkas novadā (valsts mērķdotācija)
Stundu
skaits

Slodze

Dejas

33

1.1

Mūzika

21

0.7

Vizuālā māksla

20

0.667

Teātra māksla

11

0.367

Tehniskā jaunrade

6

0.2

Folklora

0

0

Vides izglītība

13

0.433

Sports
Cits (jaunsardze, uzņēmējs, AWARD, cirks,
CSDD, akrobātiskās dejas)
Kopā:

6

0.2

38

1.267

148

4.9

Interešu izglītības programmas joma

4 725

4.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra sēdes lēmumam
(sēdes protokols Nr.13, 2.§)

Valsts budžeta programmas 01.00.00. 8.p. daļas mērķdotācijas sadale
speciālās pirmsskolas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim

Izglītības iestāde

Valkas pilsētas speciālā
pirmsskolas izglītības
iestāde „Pumpuriņš”

Piemaksa
par
Tarificētā
Pedagoģiskā kvalitātes
darba
darba
pakāpi, kas
VSAOI 24,09%,
samaksa
samaksa
iegūta līdz
EUR
mēnesī kopā,
mēnesī, EUR 2017.gada
EUR
9.augustam,
EUR
11 170,05

0.00

11 170,05

2 691

Kopā
finansējums
mēnesī, EUR

13 861

5.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra sēdes lēmumam
(sēdes protokols Nr.13, 2.§)

No valsts budžeta mērķdotācijas finansēto
Valkas novada izglītības iestāžu vadītāju amata algas
no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim
Nr.
p.k.

Izglītības iestāde

Algas likme,
EUR

Slodze

1.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

1300.00

1

2.

Ērģemes pamatskola

1003.00

1

3.

Kārķu sākumskola

1003.00

0.33

4.

Vijciema sākumskola

1003.00

0.41

5.

Valkas pilsētas speciālā
pirmsskolas izglītības iestāde
"Pumpuriņš"

1003.00

1

3.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā
“Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 1.§)
32. un 64.pielikumā
_________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Uzsākot jauno sezonu, korim “Dziesmu rota” mainās koncertmeistars. Šajā sakarā nepieciešams
pārcelt finansējumu no Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas darbinieku amata vietu un darba
samaksas saraksta uz Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amata vietu un darba samaksas
sarakstu.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
13.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 8.§), Finanšu komitejas 2019.gada 13.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.10, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
V.Vesingi, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu
sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 32.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums),
1.2. apstiprināt 64.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
2. Uzdot iestāžu vadītājiem sagatavot un noslēgt jaunus darba līgumus vai veikt grozījumus atbilstoši
amatu sarakstam.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai veikt attiecīgos grozījumus iestādes budžetos.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.oktobri.
1.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra sēdes lēmumam
(sēdes protokols Nr.13, 3.§)
32.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 14.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 1.§)

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

Nr.
p.k.

1.
2.
3.

Amats

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

Algas likme
par pilnu
Amata
slodzi
vietu
EUR mēnesī/
skaits
stundas tarifa
likme (EUR/h)
Nodaļa
1

1215.00

1

1000.00

1

925.00

4.

Izglītības speciālists

1

825.00

5.

Kultūras darba organizators

1

800.00

6.

Sporta speciālists

1

825.00

7.

Jaunatnes lietu speciālists

1

750.00

8.

Interjera un reklāmas dizaina
mākslinieks

1

600.00

9.

Skaņu operators

1

600.00

10.

Brīvā laika organizators

1

515.00

11.

Sporta organizators

0.8

525.00

12.

Vecākais sporta organizators

0.5

600.00

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu EUR

106.50
(Valkas pilsētas teātris)

79.52
(koncertmeistars ZIEMEĻSTĪGA)

Stadions
Minimālā
stundas likme

13.

Dežurants

14.

Dežurants - apkopējs

1

435.00

15.

Strādnieks - traktorists

1

450.00

1.4

projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansējums

16.

Pedagogs karjeras
konsultants

0,84

850.00
2.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra sēdes lēmumam
(sēdes protokols Nr.13, 3.§)
64.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 14.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 1.§)

Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
pk.

Amats

Amata vietu skaits

Algas likme (EUR mēnesī)

1.

Kora diriģents

0.934

710.00

2.

Kormeistars

0.448

710.00

3.

Koncertmeistars

0.382

710.00

4.

Deju kolektīva vadītājs

0.561

710.00

5.

Folkloras ansambļa vadītājs

0.539

710.00

6.

Amatierteātra režisors

0.427

710.00

7.

Tautas lietišķās mākslas kopas vadītājs

0.464

710.00

8.

Vokālā ansambļa vadītājs

0.72

710.00

9.

Deju kolektīva vadītājs

0.80

506.00

4.§
Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(L.Engere)
2018.gada 1.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”. Noteikumi nosaka publiskai personai piederošā vai piekrītošā
zemesgabala vai tā daļas iznomāšanas kārtību un tās izņēmumus, nomas maksas aprēķināšanas kārtību,
kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus.
Noteikumu 30.4.apakšpunkts nosaka, ka, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals šo noteikumu
29.5., 29.6., 29.7., 29.8., 29.9. un 29.10.apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši
Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla
daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga
vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā
nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto, t.i., EUR 28,00 gadā). Papildus nomas maksai
nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

Nomas pakalpojumu maksas cenrādi un nomas maksu pārskata atbilstoši nepieciešamībai un tirgus
situācijai un maina ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likumā noteiktajā termiņā.
Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams
attiecināt uz konkrētu nomnieku, tas savukārt nozīmē, ka gadījumā, ja nomnieks vēlas, viņš par saviem
līdzekļiem ir tiesīgs pasūtīt nomājamā zemes gabala tirgus nomas maksas vērtības noteikšanu.
Valkas novada dome ir pasūtījusi neatkarīga sertificēta vērtētāja atzinumu tirgus nomas maksas
noteikšanai lauksaimniecībā izmantojamai zemei Valkas novada pagastu teritorijās.
2019.gada 22.jūlijā ir saņemts neatkarīga sertificēta vērtētāja SIA “Valgunda”, reģistrācijas
Nr.44103102609, Valkas novada pagastu lauksaimniecībā izmantojamo zemju vidējās tirgus nomas
maksas vērtējums.
Ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto zemes vidējā tirgus nomas maksu, kas aprēķināta, balstoties
uz nekustamo īpašumu tirgus analīzi un vērtētāja rīcībā esošajiem datiem, ir noteikta Valkas novada
pašvaldībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējā tirgus nomas maksa par 1 ha/gadā, un Valkas
novada domei ir jāapstiprina nomas maksas cenrādis.
Vidējā nomas maksa tika aprēķināta balstoties uz sekojošu neatkarīga sertificēta vērtētāja atzinuma
tehniskajā specifikācijā noteikto informāciju: zemes gabals ir apstrādāts, ar piebraukšanas iespējām, ar
neregulāru konfigurāciju, ar reljefu, kas piemērots lauksaimniecībai, bez apgrūtinājumiem, ar zemes
kvalitātes vidējo LIZ balli, konkrēti pa pagastiem, kur - Ērģemes pagasts 36 balles; Kārķu pagasts 38
balles; Valkas pagasts 38 balles; Vijciema pagasts 41 balles; Zvārtavas pagasts 34 balles.
Tas nozīmē, ka ne vienmēr tiks iznomāti zemes gabali, kas atbilst visiem vidējiem rādītājiem, tādēļ,
nosakot jau konkrēto nomas zemes gabalu maksu, būtu jāņem vērā katra iznomājamā zemes gabala
specifiskie apstākļi, nosakot nomas maksas korekcijas iespējas.
Apstiprinātais nomas maksas cenrādis tiks piemērots no 2019.gada 1.oktobra, slēdzot jaunus un
pagarinot esošos zemes nomas līgumus par lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.
Iepriekšējā lauksaimniecības zemju nomas maksas aprēķināšanas kārtība paliek zemes reformas laikā
neizpirktām lauksaimniecības zemēm, ja šo zemi turpina nomāt bijušais tās lietotājs, vai viņa likumīgais
pārstāvis.
Bez tam, ņemot vērā, ka 2018.gadā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi, kas regulē
publiskas personas zemes nomas tiesības, ir atceļami Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra
noteikumi Nr.4 “Par pašvaldības zemes iznomāšanas kārtību Valkas novadā” (apstiprināti ar Valkas
novada domes 28.01.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 22.§)).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 13.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.10, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2018.gada 19.jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
30.4.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt “Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un pārvaldībā atrodošas
lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi” (pielikumā).
2. Publicēt sludinājumu par “Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un pārvaldībā
atrodošas lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi” Valkas novada domes mājas
lapā www.valka.lv un izvietot uz ziņojumu dēļiem pagastu pārvaldes ēkās.
3. Atcelt Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra noteikumus Nr.4 “Par pašvaldības zemes
iznomāšanas kārtību Valkas novadā”.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
APSTIPRINĀTS
Ar Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13, 4.§)

Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un pārvaldībā
atrodošas lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis
1. Cenrādis piemērojams iznomājot Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošu, piekritīgu un
pārvaldībā esošu lauksaimniecībā izmantojamu zemi (turpmāk tekstā - LIZ) saimnieciskai darbībai.

2. Iznomājot LIZ piemērojamas šādas vidējās zemes nomas pamatmaksas gadā par vienu hektāru bez
PVN pie šādiem iznomājamā zemes gabala parametriem:
 ar labām vai apmierinošām piebraukšanas iespējām;
 ar konfigurāciju un reljefu, kas piemērots lauksaimnieciskai darbībai;
 bez būtiskiem uzlabojumiem;
 zemes gabals nav meliorēts un nav pārmitrināts.
Vidējais LIZ zemes
novērtējums kvalitātes
ballēs

Nomas pamatmaksa gadā par
1ha EUR bez PVN

Ērģemes pagasts

36

59

Kārķu pagasts

38

60

Valkas pagasts

38

61

Vijciema pagasts

41

59

Zvārtavas pagasts

34

52

Pagasts

3. Ja iznomājamā LIZ gabala parametri atšķiras no 2.punktā noteiktā, tad piemērojami šādi nomas maksu
koriģējoši koeficienti procentos:
N.p.k.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Raksturojošais parametrs
Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam
Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un piemērojams
lauksaimniecībai tikai pēc attīrīšanas no tiem
LIZ novērtējuma ballēs atšķirība no vidējā novērtējuma
pagastā par katru balli
Zemes gabala konfigurācija un reljefs nav piemērots
lauksaimnieciskai darbībai (piemēram, Gaujas palieņu pļavas,
vai akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas teritorijas, kurās
ir ierobežota saimnieciskā darbība)

Piemērojamā
korekcija procentos
-10 %
-15 %
+- 0,5 %
-40 %

4. Minimālā nomas maksa par LIZ gabalu gadā nedrīkst būt mazāka par EUR 28,00 bez PVN.
5. Cenrādis piemērojams līgumiem, kuri tiek slēgti vai pārslēgti no 2019.gada 1.oktobra.
6. Līgumiem, kas noslēgti līdz 2019.gada 1.oktobrim, paliek spēkā iepriekšējā nomas maksas
aprēķināšanas kārtība līdz līgumā norādītā darbības termiņa beigām.

5.§
Par saistošo noteikumu Nr.17 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(L.Engere, V.A.Krauklis, S.Pilskalne, P.Pētersons)
2018.gada 1.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi). Noteikumi nosaka publiskai personai
piederoša vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas iznomāšanas kārtību un tās izņēmumus, nomas maksas
aprēķināšanas kārtību, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus.
Tas nozīmē, ka Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.7 “Par pašvaldības
zemes nomu Valkas novadā” nav atbilstoši šodienas situācijai un ir atceļami.
Tomēr, izvērtējot Noteikumu 30.punktā noteikto zemes nomas maksas apjomu, nākas secināt, ka
piemērojot Noteikumos noteikto kārtību, aprēķinātā nomas maksa pat nesedz administrēšanas izdevumus
nomas līgumu noslēgšanai.
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamos īpašumus, arī noteiktajai nomas
maksai ir jābūt atbilstošai, ņemot vērā pašvaldības administratīvos izdevumus nomas līgumu noslēgšanai,
tādēļ ir nepieciešami saistošie noteikumi nomas maksas apmēra noteikšanai, kas vienlaicīgi noteiktu
minimālo nomas maksas apmēru, ņemot vērā plānoto zemes lietošanas (iznomāšanas) mērķi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 13.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.10,4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunkta, un 43.panta trešās daļas, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:

PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, S. Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.17 „Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” triju darba dienu laikā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Administratīvi juridiskajai nodaļai nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Valkas novada domes ēkā
Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 26.septembrī

Nr.17
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13, 5.§)

“Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Valkas novada pašvaldībā (turpmāk –
pašvaldība) tiek noteikta nomas maksa par Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.1.,29.2., 29.3 un 29.4.punktos
minēto neapbūvēto pašvaldības zemes gabalu nomu.
2. Neapbūvēto pašvaldības zemesgabalu nomas maksu nosaka:
2.1. 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 10,00 gadā, bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - bez PVN), par sekojošu zemes gabalu nomu:
2.1.1. neapbūvēts zemesgabals, kas ir starpgabals, vai neapbūvēts zemesgabals (tostarp
zemesgabals ielu sarkanajās līnijās), kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek
iznomāts tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka
nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas
nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā
komercdarbības atbalsts;
2.1.2. neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza
ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko
darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts;
2.1.3. neapbūvēts zemesgabals, kas tiek iznomāts biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība
sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību,
cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības,
zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides
aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofās un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu, kā arī
starptautiskajām organizācijām ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā
neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā
atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.
2.2. 0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 10,00 gadā bez PVN
par neapbūvēto zemesgabalu, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši
likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam ar nosacījumu, ka
nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību un/vai zemesgabala
iznomāšanu trešajām personām, jo samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts
nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošos noteikumus Nr.7
“Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”.

Pielikums pie Valkas novada domes 2019.gada
26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.17
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.17 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības
raksturojums, dokumenta
būtība

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā Noteikumi) 31.punkts nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku
nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Nomas maksu pašvaldība ir tiesīga noteikt saskaņā ar ārējiem
normatīvajiem aktiem, it īpaši attiecībā uz zemi, kuras kadastrālā vērtība
un iznomājamās platības ir nelielas – faktiski tas attiecas uz zemes
vienībām, vai to daļām, kas tiek izmantotas palīgsaimniecībai, sakņu dārzu
vajadzībām. Šādos gadījumos nomas maksa (kas saskaņā ar Noteikumu
30.2.punktu ir 0.5% vai 1.5% no zemes kadastrālās vērtības) nesedz
administrēšanas izdevumus. Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu
pašvaldības nekustamos īpašumus, ir lietderīgi iznomāt pašvaldības zemi
par atbilstošu nomas maksu un ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk –
dome) izdotajiem saistošajiem noteikumiem noteikt nomas maksas
apmēru, vienlaikus nosakot minimālo nomas maksas apmēru, ņemot vērā
plānoto zemes lietošanas (iznomāšanas) mērķi.
Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 31.punktu.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis un būtība ir piemērot atbilstošu
nomas maksu par Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
29.1.,29.2., 29.3 un 29.4.punktos minēto neapbūvētu pašvaldības zemes
gabalu nomu, kas nosegtu administrēšanas izdevumus un nesamazinātu
pašvaldības budžetu.
Saistošie noteikumi paredz iekasēt zemes nomas maksu, kuras apmērs
tiks tuvināts nomas maksas administrēšanas nepieciešamo līdzekļu
apjomam, tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva
ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot
jaunas pašvaldības institūcijas, darbavietas vai paplašināt esošo institūciju
kompetenci.
Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums, ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras novada
administratīvajā teritorijā savu vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas
tiesības, bet nodrošinās tiesības nomāt pašvaldībai piederošo vai
piekrītošo zemi.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības
un iespējas nomāt pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus.
Sakarā saistošo noteikumu piemērošanu, fiziskas un juridiskas personas
varēs griezties Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā.
Saistošo noteikumu izdošana neradīs papildus slogu administratīvajām
procedūrām.
Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic Valkas novada domes Attīstības
un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļa.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

6.§
Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz
neapbūvētu zemes vienību nomu Ērģemes pagastā “Slejas”
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro
rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles
atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.
Uz šo brīdi pašvaldībai ir būtiski nodrošināt zemes ilgtspējīgu izmantošanu. Zemes kvalitātes jeb tās
ražotspējas rādītāji ir vieni no pamatrādītājiem zemes racionālai izmantošanai un pamats lēmumu
pieņemšanai par zemes izmantošanas attīstību. Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu apsaimniekošanu
un novērstu to vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, zemes gabalu nodošana nomā ir
atbalstāma.
Informācija par zemes vienību, uz kuru iespējams noslēgt zemes gabala nomas līgumus, ir apkopota
sekojošā tabulā:

Zemes vienības
kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā
nododamā
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes platība

kadastrālā vērtība
uz 01.01.2019.
EUR

Zemes vienības
statuss

Rezerves zemes
fonds
Lai nodrošinātu atklātu un vienādu iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu, pretendentu izvēles procesa
caurspīdīgumu un “iespējami augstāku cenas” izvēli, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē, ir jāorganizē nomas tiesību izsole un jāizstrādā izsoles
noteikumi.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 23.punktam nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.
Nomas maksa Ērģemes pagastā nosakāma atbilstoši Valkas novada domes 26.09.2019. sēdes
lēmuma “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu” (protokols
Nr.13,4.§) pielikumam “Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un pārvaldībā
atrodošas lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis” - 59EUR/ha.
Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 13.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.10, 5.§) un vadoties no Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 61.panta, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 23.punkta, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
9452 008 0124

“Slejas”

0.7

420.00

1. Iznomāt sekojošu neapbūvētu zemes gabalu lauksaimniecības vajadzībām, rīkojot rakstisku izsoli, un
apstiprināt šo zemes gabalu nomas tiesību izsoles sākumcenu:
Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Nosaukums

9452 008 0124

“Slejas”

Nomā nododamā
lauksaimniecībā
izmantojamās zemes
platība
0.7

Zemes vienības izsoles
sākumcena EUR bez PVN
(gadā)
59.00

2. Izsoles organizēšanu uzdot rīkot komisijai “Tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos
ar lauksaimniecības zemi”.
3. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2019.gada 18.oktobrī plkst. 11. 00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
4. Publicēt sludinājumu par izsoli Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv un izvietot uz ziņojumu
dēļiem pagastu pārvaldes ēkās.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13, 6.§)
IZSOLES NOTEIKUMI
Par nomas tiesību izsoli uz zemes gabalu “Slejas”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
1.2. Izsoles objekts sastāv no vienas zemes vienības - tiesības slēgt zemes nomas līgumu:
Zemes vienības
kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā
zemes platība

kadastrālā vērtība
uz 01.01.2019.
EUR

Zemes gabala
statuss

94052 008 0124

“Slejas”

0.7

420,00

Rezerves zemes
fonds

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

Nosaukums

Nomā nododamā
zemes platība

Zemes gabala izsoles
sākumcena EUR bez PVN (gadā)

9452 0088 0124

“Slejas”

0.7

59.00

2.2. Izsoles dalībnieks pirms izsoles iemaksā reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro un 00 centi) apmērā
par zemes gabalu, uz kuru tiks iesniegts pieteikums, Nolikuma 1.3. punktā norādītajā Valkas novada
domes norēķinu kontā. Dokumenta oriģinālu, kas apliecina reģistrācijas maksas iemaksu Valkas
novada norēķinu kontā, izsoles dalībnieks iesniedz kopā ar pieteikumu dalībai izsolē.
2.3. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
2.4. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 (pieci) gadi un zemes gabals tiek iznomāts lauksaimniecības
vajadzībām, bez apbūves tiesībām un bez nomnieka pirmpirkuma tiesībām uz zemes gabalu.
3. Pretendenti un izsoles izsludināšana
3.1. Paziņojums par izsoli tiek publicēts Valkas novada mājas lapā www.valka.lv un izvietots uz ziņojumu
dēļiem pagastu pārvaldes ēkās.
3.2. Ar izsoles nolikumu, tai skaitā nomas līguma projektu, interesenti var iepazīties Valkas novada mājas
lapā www.valka.lv.
3.3. Pretendenti var būt personas, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt nomā
zemes gabalu un kuras nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegušas pieteikumu dalībai izsolē.
Persona uzskatāma par Pretendentu ar brīdi, kad ir saņemts Pretendenta pieteikums un tas ir reģistrēts
Nolikumā noteiktajā kārtībā.
3.4. Iznomātājam ir tiesības publiskot informāciju par izsoles izsludināšanu masu saziņas līdzekļos.
3.5. Par izsoles objekta apskates laiku jāvienojas ar kontaktpersonu – Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāju
Pēteri Pētersonu, tel. 26280656
4.Pieteikumu dokumenti un to noformēšana
4.1. Dalībai izsolē Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
4.1.1. fiziska persona:

- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu īpašuma nomas tiesību izsolē, ja
personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties
īpašuma nomas tiesību izsolē;
- personu apliecinoša dokumenta kopiju;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.1.2. juridiska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības
tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek
pilnvarota piedalīties īpašuma nomas tiesību izsolē;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.2. Pieteikuma sastāvā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru
kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
prasībām.
4.3. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem vai dokumentiem svešvalodā
jāpievieno apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.
4.4. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja –
Iznomātāja nosaukums, iesniedzēja – Pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese,
norāde: „Pieteikums nomas tiesību rakstiskai izsolei uz zemes vienību “Slejas”, Ērģemes pagastā,
Valkas novadā, kā arī norāde „Neatvērt līdz 2019.gada 18.oktobrim plkst. 11.00”.
4.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu.
5. Pieteikumu iesniegšana izsolei
5.1. Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību Valkas novada
domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, līdz 2019.gada 18.oktobra plkst. 9.00, kur to
reģistrē iesniegšanas secībā, norādot pieteikuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.
5.2. Visi pēc 5.1.punktā noteiktā termiņa saņemtie pieteikumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ
iesniedzējam.
5.3. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2019.gada 18.oktobrī, plkst. 11:00, Beverīnas ielas 3, Valkā,
1.stāva apspriežu telpā.
5.4. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
6. Izsoles norise
6.1. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens pretendents.
6.2. Ja nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums, Komisija var pagarināt Pieteikuma
iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
6.3. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, informē par izsoles kārtību.
6.4. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikuma atvēršanas Komisijas vadītājs nosauc
Pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību Pretendenta piedāvāto nomas
maksas apmēru un visi komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma.
6.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Izsoles noslēguma protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Pēc
visu pieteikumu atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes izsoles nolikuma prasībām, ja nav nekādu
šaubu, Komisijas vadītājs paziņo, ka rakstveida izsole ir pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un
Pretendentu, kas to nosolījis.
6.6. Ja pēc visu nomas tiesību ierosinājumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Pretendenti ir piedāvājuši
vienādu augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisija
turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko
nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisijas turpina izsoli,
pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu, un organizē pieteikumu tūlītēju atvēršanu. Ja Pretendenti, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu nepiedalās izsolē, Komisija rakstiski lūdz šiem Pretendentiem iesniegt savu piedāvājumu
rakstveidā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un vietu.
6.7. Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu
piedāvājumu par augstāku nomas maksu, komisijas pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā šiem
Pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai maksai.
6.8. Pretendentu pieteikumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi izsoles nolikuma prasībām
Komisija veic slēgtā sēdē.
6.9. Izsole atzīstama par nenotikušu vai izbeidzama bez rezultāta, ja nav iesniegts neviens pieteikums ar
nomas maksu, kas vienāda vai lielāka par izsoles sākumcenu.
6.10. Izsoles rezultāti stājas spēkā dienā, kad Izsoles komisija pieņēmusi lēmumu.
6.11. Dalībai izsolē tiek pielaisti tikai tie Pretendenti, kuru pieteikumus un pievienotos dokumentus Komisija
atzīst par atbilstošiem šīs izsoles nolikuma prasībām. Ja visu Pretendentu iesniegtie pieteikumi un

pievienotie dokumenti neatbilst šīs izsoles nolikuma prasībām, izsole ir izbeidzama bez rezultāta.
Pretendenti, kuri netika pielaisti dalībai izsolē, tiek informēti par to rakstveidā.
6.12. Informācija par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu 5 (piecu) darbdienu
laikā pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēta Valkas novada mājas lapā
www.valka.lv un paziņota rakstveidā visiem pretendentiem.
6.13. Pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc rakstiskās
izsoles rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas
līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā Pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz atteikumu parakstīt
līgumu, uzskatāms, ka Pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.
6.14. Ja Pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, ir atteicies slēgt nomas līgumu, komisija
secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt Pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu, un 2
(divu) darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina minētās informācijas publicēšanu
Valkas novada mājas lapā www.valka.lv.
6.15. Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz nolikuma 6.14.punktā minēto
piedāvājumu sniedz 1 nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt parakstīt nomas
līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma
nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Informācija par nomas līguma noslēgšanu ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās tiek publicēta Valkas novada mājas lapā www.valka.lv.
7. Pielikumu saraksts
7.1. Pielikums Nr.1 Pieteikuma paraugs dalībai izsolē
7.2. Pielikums Nr.2 Zemes gabala nomas līguma projekts
Pielikums Nr.1
Zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem

VALKAS NOVADA DOMEI
SEMINĀRA IELĀ 9, VALKĀ, VALKAS NOVADĀ

_________________________________
vārds, uzvārds / jur.pers. nosaukums

_________________________________
personas kods/ reģistrācijas Nr.

____________________________ _____
dzīvesvietas adrese / juridiskā adrese

PIETEIKUMS
zemes nomas tiesību izsolei
“Slejas”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā
Vēlos pieteikties uz nomas tiesību izsoli uz zemes gabalu Valkas novada Ērģemes
pagastā “Slejas” ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0124, platība 0.7ha, bez apbūves
tiesībām.
Piedāvātā nomas maksa 1ha_______________________ gadā, bez PVN.
Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība _________________________________
_________________________________________________________________
Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

□
□
□

reģistrācijas maksas samaksas apliecinošs dokuments;
pases vai reģistrācijas apliecības kopija;
citi _________________________________________________________.

2019.gada _______. ____________________

_______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.2
Zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem

Zemes nomas līgums (projekts) Nr._________
Valkā,

2019.gada ____. ____________

Valkas novada dome, reģistrācijas Nr.90009114839, tās priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa personā,
kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu un Valkas novada domes
2009.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā
saukts „Iznomātājs”, no vienas puses,
Vārds Uzvārds, (personas kods __________________), turpmāk tekstā saukts - Nomnieks, no otras
puses, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, paužot savu brīvu gribu, bez
viltus, spaidiem un maldības, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā, bez apbūves tiesībām, zemes gabalu,
kas atrodas ________ pagastā “_________”, kadastra apzīmējums ___________________, platība
______ ha (lauksaimniecības zeme), saskaņā ar Līguma pielikumā (1.pielikums) pievienoto Nomas
platības izvietojuma shēmu (izkopējumu no Kadastra kartes), kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa,
turpmāk tekstā – zemesgabals.
Zemes gabals saskaņā ar Valkas novada domes ______-- ________.________ sēdes lēmumu (protokols
Nr.____,______.§) ir atzīts, kā pašvaldībai piekrītošs/piederošs īpašums, ir ieskaitīts rezerves zemes
fondā, vai paredzēts zemes reformas pabeigšanai.
1.2. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir izkopējums no kadastra kartes (shēma) (1.pielikums).
1.3. Iznomāšanas (lietošanas) mērķis:
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti un reģistrēti
nekustamo īpašumu valsts kadastrā.
1.4. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais pārvaldītājs.
1.5. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas. Nomniekam nav pretenzijas
pret zemes gabala stāvokli līguma noslēgšanas brīdī, un Nomnieks atsakās no tiesībām tādas celt
vēlāk.
1.6. Zemesgabalam ir noteikti šādi apgrūtinājumi un servitūti:
Apgrūtinājumi tiek noteikti saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” un spēkā esošu Valkas novada teritorijas
plānojumu.
1.7. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma izpildi,
līgumslēdzējiem jāievēro tajos minēto normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā puses
nekavējoties noformē attiecīgus grozījumus Līgumā.
1.8. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju struktūrvienībām, darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem.
1.9. Zemesgabala atsavināšanas gadījumā, ņemot vērā Zemesgabala statusu, uz Nomnieku neattiecas un
viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.

2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas tā parakstīšanas un ir spēkā līdz 2024.gada __.__________,
ņemot vērā, ka attiecībā uz rezerves zemes fonda un zemes reformas pabeigšanai paredzētajiem
zemes gabaliem, pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdot rīkojumu
par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals
tiek ieļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme, vai arī ja
zemes gabals nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai, par to rakstiski brīdinot nomnieku.
2.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts ar līgumslēdzēju rakstisku vienošanos, pēc nomnieka iniciatīvas.
2.3. Līguma termiņš var tikt saīsināts uz Nomnieka iesnieguma pamata, pieņemot attiecīgu Valkas novada
Zemes komisijas lēmumu.

3. Norēķinu kārtība
3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā EUR____, bez PVN, saskaņā ar Zemesgabala
izsoles rezultātiem (protokols Nr.__). Papildus Nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam
pievienotās vērtības nodokli (PVN).
Nomas maksas maksājumi jāveic ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām pēc Valkas
novada domes piesūtīta rēķina.
3.2. Nomas maksa maksājama no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.3. Nekustamā īpašuma (par zemi) nodokli maksā Nomnieks.
3.4. Ja Nomnieks, kārtējā gada laikā, no Iznomātāja nav saņēmis nomas maksas rēķinu, Nomniekam ir
pienākums vērsties Valkas novada domes centrālajā grāmatvedībā (Semināra ielā 29, Valkā), lai
saņemtu kārtējā gada nomas maksas rēķinu.

3.5. Nomniekam ir pienākums veikt nomas maksājumus. Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja nosūtīto
rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.
3.6. Ja Nomnieks kavē nomas maksas maksājumus, Nomnieks maksā līgumsodu 0.1% apmērā no
kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.
3.7. Iznomātājam ir tiesības, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas
maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par valsts
vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai mainījusies Valsts zemes dienesta
noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība. Šādas izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar brīdi, kad
stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos vai stājušies spēkā jauni normatīvie akti.

4. Iznomātāja pienākumi un tiesības
4.1. Iznomātājs apņemas:
4.1.1. nodot Nomniekam iznomāto Zemesgabalu;
4.1.2. nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai jebkādu tā
daļu;
4.1.3. atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 4.1.2.punkta nosacījumi;
4.2. Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, šajā nolūkā
reizi gadā Zemesgabalu pārbaudīt dabā;
4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas radušies
Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar pārkāpumiem radītos zaudējumus;
4.2.3.citas tiesības (zvejas, derīgo izrakteņu ieguves u.c.).

5. Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. Nomnieks apņemas:
5.1.1. ievērot Zemesgabalam noteiktos aprobežojumus un servitūtus, un saimnieciskās darbības
ierobežojumus noteiktās zemesgabala teritorijās;
5.1.2. nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
5.1.3. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
5.1.4. pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar
notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas
atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus;
5.1.5. pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas
pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli;
5.1.6. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti; ar savu darbību neaizskart
citu zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citu personu likumīgās intereses;
5.1.7. atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem/ tiesiskajiem
valdītājiem;
5.1.8. pildīt normatīvo aktu prasības par zemes lietošanu un aizsardzību, kā arī Valkas novada
pašvaldības lēmumus, (tajā skaitā: zāles pļaušana, ražas savlaicīga novākšana, grāvju,
meliorācijas sistēmu, ceļu un ūdenstilpnes tīrīšana, pasākumi pret zemes gabala aizaugšanu ar
krūmiem un augu invazīvo sugu izplatīšanos u.tml.);
5.1.9. aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo dabas objektu un
to aizsargjoslu izmantošanas režīmu;
5.1.10. samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi;
5.1.11. segt visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja saskaņā ar
Līguma 9.1. punktu līgumslēdzēji vienojušies par Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā.
5.1.12. par saviem līdzekļiem rekultivēt paša saimnieciskās darbības rezultātā bojātās platības tādā
stāvoklī, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai citām
vajadzībām. Rekultivācija izdarāma viena gada laikā pēc bojātā zemes nogabala izmantošanas
pabeigšanas;
5.1.13. citi pienākumi.
5.2. Nomnieks nav tiesīgs izmantot Zemesgabalu citiem mērķiem, kā tas noteikts šī līguma 1.3.punktā, kā
arī slēgt zemes apakšnomas līgumus.
5.3. Nomniekam ir citas tiesības (derīgo izrakteņu ieguves u.c.), kuras Nomnieks var nodot trešajai
personai tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu.
5.4. Nomniekam ir medību tiesības, kuras Nomnieks var nodot trešajai personai.

6.

Sevišķie līguma noteikumi

6.1. Par Zemesgabalu Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības atbalsta maksājumus saņem
Nomnieks.
6.2. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem
zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas
u.c.) dēļ. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena puse rakstveidā informē

otru 15 (piecpadsmit) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā risina jautājumu par turpmāku
Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.
6.3. Nekāda kompensācija par stādījumiem un būvēm, kas atrodas uz Zemesgabala, kā arī par
ieguldījumiem un zaudējumiem Nomniekam netiek paredzēta.

7.

Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Līguma neparedzētas attiecības līgumslēdzēji regulē, pamatojoties uz Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
7.2. Līguma nosacījumus var grozīt pēc abu Līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās. Grozījumi stājas
spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti. Izņemot līguma 2.3.punktā minētos
gadījumus. Nekādas mutiskas vienošanās un sarunas netiks uzskatītas par šī Līguma noteikumiem.
7.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad
strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8.

Līguma izbeigšana

8.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:
8.1.1. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 2 (diviem) gadiem;
8.1.2. Nomnieks ir pārkāpis Līguma 3. un 5. nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc
rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus;
8.1.3. iestājas kāds no Līguma 2.1.punktā minētajiem gadījumiem;
8.1.4. Nomnieks likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, vai ir
apturēta Nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās izbeigšana citu iemeslu dēļ.
8.2. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu:
8.2.1. ja no Nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ viņš nevar izmantot nomāto Zemesgabalu Līgumā
paredzētajiem mērķiem;
8.2.2. ja Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Zemesgabalu Līgumā paredzētajiem
mērķiem.
8.3. Pēc Līguma izbeigšanās Nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, kā arī
demontēt ražošanas iekārtas, ja tur tādas būtu, par ko Līgumslēdzēji var vienoties citādi. Viss, kas
atradīsies uz Zemesgabala pēc nodošanas vai, ja tāda Nomnieka vainas dēļ nevar notikt, pēc 6 (sešu)
mēnešu termiņa notecēšanas tiks uzskatīts par pamestu mantu, kuru Iznomātājs varēs izmantot pēc
saviem ieskatiem vai novākt.
8.4. Ja pašvaldībai pēc nomas līguma pārtraukšanas vai izbeigšanās jāveic zemesgabala sakopšanas
darbi par saviem līdzekļiem, tad nomniekam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai sakārtošanas darbu
izmaksas.

9.

Nobeiguma noteikumi

9.1. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka izbeidzot ar Līgumu nodibinātās nomas attiecības,
trešās personas nomas tiesības uz Zemesgabalu var iegūt tikai nomas tiesību izsolē, ja normatīvajos
aktos nav noteikta cita kārtība.
9.2. Parakstot šo līgumu Nomnieks tiek informēts, ka zemes gabala nodošana nomas lietošanā nerada
nekādas priekšrocības zemes Nomniekam iegūt zemesgabalu īpašumā, ja vien to neparedz citi
normatīvie akti.
9.3. Nedēļas laikā pusēm jāpaziņo otrai pusei par savu rekvizītu, juridiskā statusa, nosaukuma, adreses,
bankas konta vai pārstāvju maiņu.
9.4. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, divi
oriģināleksemplāri – Iznomātājam, viens – Nomniekam.

10. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti
IZNOMĀTĀJS
Valkas novada dome
reģ.Nr.90009114839
Adrese: Semināra iela 9
Valka, Valkas novads, LV-4701
Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134
AS „SEB banka”, Smiltenes filiāle, kods
UNLALV2X
Domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis

NOMNIEKS
Vārds Uzvārds
personas kods:
Adrese:
e-pasts:

(paraksts)

(paraksts)
Datums:_____________________________

7.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 27.jūlija
nolikumā Nr.7 “Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikums”
____________________________________________________________________
(M.Gerke)
2017.gada 27.jūlijā Valkas novada dome apstiprināja nolikumu Nr.7 “Valkas novada Bērnu – jaunatnes
sporta skolas nolikums” (protokols Nr.10, 7.§) (turpmāk tekstā - Nolikums).
Ņemot vērā to, ka Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola vairāk neīsteno izglītības programmu
Ērģemes pamatskolā, Vijciema un Kārķu sākumskolās, nepieciešams veikt grozījumus Nolikumā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
13.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 1.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 8.punkta un 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Svītrot no Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikuma 7.6., 7.7. un 7.8.apakšpunktu.
Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskā nodaļa.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
8.§
Par nolikuma Nr.7 “Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālo duetu konkursa nolikums”
apstiprināšanu
_________________________________________________________________________
(L.Veinberga)

Dome 2019.gada 9.septembrī saņēmusi J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores Līgas Veinbergas
sagatavoto Jāņa Cimzes Starptautisko instrumentālo duetu konkursa nolikumu. Konkurss notiks
2020.gada 2.aprīlī.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
13.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 2.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 5.punkta un 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.7 “Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālo duetu konkursa nolikums”
(pielikumā).
2. Par lēmumu izpildi atbild J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
Valkā
2019.gada 26.septembrī

Nr.7
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13, 8.§)

JĀŅA CIMZES STARPTAUTISKĀ INSTRUMENTĀLO DUETU KONKURSA
NOLIKUMS
I. Vispārīgie noteikumi
1. Starptautisko instrumentālo duetu konkursu (turpmāk – Konkurss) organizē J.Cimzes Valkas Mūzikas
skola un Valkas novada dome.

2. Konkursā piedalās klavieru, stīgu, akordeona, pūšamo un sitamo instrumentu specialitāšu pārstāvji, kuri
apvienojušies duetā.
3. Konkursa dalībnieki un pedagogi pēc brīvas izvēles atrodas zālē un klausās citu dalībnieku uzstāšanos.
4. Konkursa norises laiks: 2020.gada 2.aprīlī plkst.12.00. Mēģinājumu grafiku sastāda konkursa
organizatori. Mēģinājums atkarībā no dalībnieku skaita 3 līdz 5 minūtes no plkst.8.00 līdz 11.45 un
sekojošā starpbrīdī.
5. Konkursa norises vieta: J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka, Valkas novads.
6. Kontaktpersona: J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore Līga Veinberga, mob.+37129356739; epasta adrese – muzikas.skola@valka.lv.
II. Konkursa mērķi
7. Sekmēt jauno mūziķu radošo un profesionālo izaugsmi.
8. Veicināt audzēkņu kolektīvās muzicēšanas iemaņas un pieredzi.
9. Veicināt Latvijas un citu valstu mūzikas skolu pedagogu pieredzes apmaiņu.
III. Konkursa dalībnieki
10. Konkursā piedalās mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņi, kuri
apvienojušies viendabīgos vai jauktos instrumentālos duetos. Duets var būt ar koncertmeistaru, kas ir
skolotājs.
11. No vienas mūzikas skolas Konkursā piedalās ne vairāk kā 4 (četri) dueti.
12. Konkursa dalībnieku vecums līdz 16 gadiem un tie tiek dalīti divās vecuma grupās. Jaunākajā grupā no
7 līdz 11 gadiem, vecākajā grupā no 12 līdz 16 gadiem. Ja dueta dalībnieki pārstāv abas vecuma grupas,
duets tiek iedalīts pēc vecākā dalībnieka vecuma.
13. Konkursa dalībnieku grupas
Jaunākās grupas:
A grupa:
Viendabīgs un jaukts duets
7 – 11 gadi
bez koncertmeistara
B grupa:
Viendabīgs un jaukts duets
7 – 11 gadi
ar koncertmeistaru skolotāju
Vecākās grupas:
C grupa
Viendabīgs un jaukts duets
bez koncertmeistara
D grupa
Viendabīgs un jaukts duets
ar koncertmeistaru skolotāju

12 – 16 gadi
12 – 16 gadi

IV. Konkursa programma
14. Katrs duets pēc brīvas izvēles atskaņo divus pretēja rakstura skaņdarbus no notīm.
15. Programmas ilgums jaunākajai grupai 3 – 5 minūtes, vecākajai grupai 4 - 8 minūtes.
16. Konkursa pieteikumā jābūt norādītiem pilniem komponistu vārdiem un uzvārdiem, skaņdarbu
nosaukumiem un precīzai hronometrāžai, atbilstoši šā Nolikuma 15.punktam.
17. Konkursā jāatskaņo pieteikumā minētā un secībā ierakstītā programma.
V. Pieteikšanās konkursam un dalības maksa
18. Dalībniekiem līdz 2020.gada 20.martam jāiesniedz pieteikums (pielikumā pieteikuma anketa) uz šādu
adresi: J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka, LV–4701, vai elektroniski:
muzikas.skola@valka.lv
19. Viena dueta dalības maksa konkursā ir 20 (divdesmit) euro.
20. Katram duetam jāaizpilda atsevišķa pieteikuma anketa.
21. Pēc pieteikuma saņemšanas uz pieteikumā norādītajiem rekvizītiem tiks nosūtīts rēķins par dueta
dalības maksu konkursā.
22. Iekļaušana dalībnieku sastāvā notiek pēc saņemtā rēķina apmaksas.
23. Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
24. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.
25. Iesniedzot pieteikumu, dalībnieki piekrīt masu mediju klātbūtnei konkursa laikā, kā arī konkursa rīkotāju
veiktajiem foto un to publikācijām.

VI. Vērtēšana un apbalvošana
26. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē žūrija, kuru apstiprina J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore.
27. Žūrijas sastāvs tiek paziņots konkursa dienā un vietā.
28. Duetu sniegums tiek vērtēts 10 ballu sistēmā (saspēle, izpildījuma atbilstība mūzikas stilam, tehniskais
līmenis, intonācija, artistiskums, skatuves kultūra, programmas atbilstība vecumam).
29. Žūrijas komisijas locekļi savu audzēkņu uzstāšanos nevērtē.
30. Visi konkursa dalībnieki saņem pateicības rakstus un suvenīrus.
31. Konkursā katrā grupā žūrija piešķir balvas un diplomus.
32. Konkursa organizētājiem un žūrijai ir tiesības piešķirt konkursa organizētāju/žūrijas Simpātiju balvu.
9.§
Par nolikuma Nr.8 Jāņa Cimzes konkurss mūzikas skolu vokālajiem ansambļiem
“Stāvēju, dziedāju” apstiprināšanu
________________________________________________________________________
(L.Veinberga, V.A.Krauklis)
Dome 2019.gada 9.septembrī saņēmusi J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores Līgas Veinbergas
sagatavoto Jāņa Cimzes konkursa mūzikas skolu vokālajiem ansambļiem “Stāvēju, dziedāju” nolikumu.
Konkurss notiks 2020.gada 31.martā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
13.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 3.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 5.punkta un 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.8 Jāņa Cimzes konkurss mūzikas skolu vokālajiem ansambļiem “Stāvēju,
dziedāju” (pielikumā).
2. Par lēmumu izpildi atbild J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
Valkā
2019.gada 26.septembrī

Nr.8
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13; 9.§)

Jāņa Cimzes konkursa mūzikas skolu vokālajiem ansambļiem “Stāvēju, dziedāju”
NOLIKUMS
I. Vispārīgie noteikumi
1. Jāņa Cimzes konkursu mūzikas skolu vokālajiem ansambļiem “Stāvēju, dziedāju” (turpmāk – Konkurss)
organizē J.Cimzes Valkas Mūzikas skola un Valkas novada dome.
2. Konkursā piedalās profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vokālie ansambļi.
3. Konkursa dalībnieki un pedagogi pēc brīvas izvēles atrodas zālē un klausās citu dalībnieku uzstāšanos.
4. Konkursa norises laiks: 2020.gada 31.marts plkst.12.00. Mēģinājumu grafiku sastāda konkursa
organizatori. Mēģinājumu laiks atkarībā no dalībnieku skaita no plkst. 8.00 līdz 11.45 un sekojošā
starpbrīdī.
5. Konkursa norises vieta: J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka, Valkas novads.
6. Kontaktpersona: J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore Līga Veinberga, mob.+37129356739; epasta adrese – muzikas.skola@valka.lv.

II. Konkursa mērķi
7. Aktualizēt J.Cimzes devumu latviešu tautas mūzikā.
8. Sekmēt jauno dziedātāju radošo un profesionālo izaugsmi.
9. Veicināt audzēkņu kolektīvās muzicēšanas iemaņas un pieredzi.
10. Padziļināt bērnu un jauniešu zināšanas par latviešu tautas dziesmām.
III. Konkursa dalībnieki
11. Konkursā piedalās mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņi, kuri
apvienojušies vokālajos ansambļos.
12. No vienas mūzikas skolas Konkursā piedalās ne vairāk kā 3 (trīs) ansambļi.
13. Konkursa dalībnieku vecums no 1. līdz 9.klasei un tie tiek dalīti divās vecuma grupās:
A grupa:

1. – 4. klase

B grupa:

5. – 9. klase

IV. Konkursa programma
14. Katrs ansamblis sagatavo divas dziesmas, no kurām viena ir obligātā – latviešu tautas dziesma
J.Cimzes apdarē a cappella:



A grupā pēc izvēles “Sidrabiņa upi bridu” vai “Kur tad tu nu biji?”
B grupā pēc izvēles “Stādīj’ vienu baltu pupu” vai “Nu ar dievu, Vidzemīte”

15. Otra dziesma – brīvas izvēles latviešu tautas dziesma (apdare) ar pavadījumu.
16. Konkursa pieteikumā jābūt norādītiem pilniem komponistu vārdiem, uzvārdiem un latviešu tautas
dziesmu nosaukumiem.
17. Konkursā jāatskaņo pieteikumā minētā un secībā ierakstītā programma.
V. Konkursa nosacījumi
18. A grupas dalībnieki dziesmas dzied divbalsīgi.
19. B grupas dalībnieki dziesmas dzied trīsbalsīgi.
20. Konkursa dalībnieki visas dziesmas dzied no galvas.
21. Visās dziesmās var tikt izmantoti mūzikas instrumenti bez noteikta skaņu augstuma.
22. Vokālie ansambļi uzstājas akustiskā veidā, neizmantojot skaņu pastiprinošas iekārtas. Otras dziesmas
pavadījumam var izmantot tikai akustiskos instrumentus. Pavadījumu var spēlēt koncertmeistars.
VI. Pieteikšanās konkursam un dalības maksa
23. Dalībniekiem līdz 2020.gada 20.martam jāiesniedz pieteikums (pielikumā pieteikuma anketa) uz šādu
adresi: J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka, LV–4701, vai elektroniski:
muzikas.skola@valka.lv
24. Viena ansambļa dalības maksa konkursā ir EUR 20,00 (divdesmit euro).
25. Katram ansamblim jāaizpilda atsevišķa pieteikuma anketa.
26. Pēc pieteikuma saņemšanas uz pieteikumā norādītajiem rekvizītiem tiks nosūtīts rēķins par ansambļa
dalības maksu konkursā.
27. Iekļaušana dalībnieku sastāvā notiek pēc saņemtā rēķina apmaksas.
28. Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
29. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.
30. Iesniedzot pieteikumu, dalībnieki piekrīt masu mediju klātbūtnei konkursa laikā, kā arī konkursa rīkotāju
veiktajiem foto un to publikācijām.
VII. Vērtēšana un apbalvošana
31. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē žūrija, kuru apstiprina J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore.
32. Žūrijas sastāvs tiek paziņots konkursa dienā un vietā.
33. Ansambļu sniegums tiek vērtēts 10 ballu sistēmā (vokālā tehnika, intonācija, artistiskums, skatuves
kultūra, programmas atbilstība vecumam).
34. Žūrijas komisijas locekļi savu audzēkņu uzstāšanos nevērtē.
35. Visi konkursa dalībnieki saņem pateicības rakstus un suvenīrus.

36. Konkursā katrā grupā žūrija piešķir balvas un diplomus.
37. Konkursa organizētājiem un žūrijai ir tiesības piešķirt konkursa organizētāju/žūrijas Simpātiju balvu.
10.§
Par finansiālu atbalstu biedrībai “VBK LOTOS”
____________________________________________________________________
(M.Koops)
Dome izskata 2019.gada 12.septembrī saņemto biedrības “VBK LOTOS”, reģ. Nr.40008157530,
juridiskā adrese “Ezeriņi”, Valkas pagasts, Valkas novads, valdes priekšsēdētāja Vjačeslava Baskova
iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu dalībai sporta sacensībās 2020.gada Eiropas U15
čempionātā Francijā, atbalstot Valkas novada badmintona spēlētāju ***.
Valkas novada dome ir saņēmusi arī vēstuli no Latvijas Badmintona federācijas ar lūgumu finansiāli
atbalstīt Valkas novada badmintona spēlētāju ***, lai varētu piedalīties 2020.gada februārī Eiropas U15
čempionātā Francijā, kā arī Baltijas U14 čempionātā 2019.gada novembrī Viļņā, Lietuvā.
Lai kvalificētos uz Latvijas U15 izlasi, tās kandidātiem 2019.gadā būs jāpiedalās atlases sacensībās
Rīgā, Talsos, Siguldā un Liepājā, kā arī izlases kandidātu treniņnometnē un koptreniņos vienu reizi mēnesī.
Tāpat izlases kandidātiem būtu nepieciešams parādīt savu sniegumu starptautiskajos jauniešu turnīros
Pērnavā 2019.gada septembrī, Viļņā 2019.gada novembrī un Tartu 2019.gada decembrī.
Latvijas Badmintona federācija nodrošinās izlases došanos uz Eiropas un Baltijas čempionātiem, bet
nenodrošinās spēlētāju izmaksas kandidātu atlasē. Aptuvenās izmaksas ar kvalifikāciju saistītajos
pasākumos ir EUR 400,00, kur ietilpst izmaksas par degvielu, dalības maksas turnīros Lietuvā un Igaunijā,
badmintona spalvu bumbiņas turnīros un treniņos, kā arī nakšņošanas izmaksas turnīros, kuri notiks tālāk
nekā 200 km no Valkas, piemēram, Viļņā, Talsos un Liepājā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
13.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 9.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro) apmērā biedrībai “VBK LOTOS””, reģ.
Nr.40008157530, juridiskā adrese “Ezeriņi”, Valkas pagasts, Valkas novads, Valkas novada badmintona
spēlētāja *** atbalstīšanai, lai sportists varētu piedalīties 2020.gada februārī Eiropas U15 čempionātā
Francijā, kā arī Baltijas U14 čempionātā 2019.gada novembrī Viļņā, Lietuvā.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no Valkas novada domes 2019.gada sporta
budžeta.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
11.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas
novada domes Dzīvokļu komisijas 2019.gada 18.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10) 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., 15.pantiem,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
V.Vesingi, K.Sula, 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 28.marta lēmumu (prot.Nr.4, 31.§) par dzīvokļa Tirgus ielā
12-28, Valkā, piešķiršanu ***, pamatojoties uz viņas iesniegumu ar atteikumu īrēt pašvaldības dzīvokli
sakarā ar dzīves vietas maiņu.

2. A t c e l t Valkas novada domes 2019.gada 29.augusta lēmumu (prot.Nr.11 ,18.§) par dzīvokļa Nr.2022, Sēļos, Valkas pagastā, piešķiršanu ***, pamatojoties uz viņa iesniegumu, ka zuduši apstākļi
dzīvokļu palīdzības nepieciešamībai.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Tirgus ielā 12-9, Valkā, kopējā platība 26,2 m2, dzīvojamā platība 18,7 m 2, 2.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
12.§
Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu
_____________________________________________________________________________
(V.Boša)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem un saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši priekšlikumi:
 precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un to izlietojums;
 precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta
un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Administratīvi juridiskajai nodaļai nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Valkas novada domes
ēkā Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 26.septembrī

Nr.18
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.13, 12.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punktu un 46.pantu un likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 16. un 30.pantu
1. Apstiprināt 2019.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus
(1.pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2.pielikums).

1.pielikums pie Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 18

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.18
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.18 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1
„Valkas novada domes 2019.gada pamatbudžets””.
Pamatojoties uz Valkas novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem un iestāžu un struktūrvienību
iesniegumiem, pašvaldības 2019.gada budžetā veikti sekojoši grozījumi:




precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;
precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
Pamatbudžeta ieņēmumi kopumā palielināti par 3485 EUR, tajā skaitā:

1.

1.1. Pamatojoties uz budžeta faktisko izpildi, palielināta NIN ieņēmumu prognoze 3485 EUR.
1.2. Pamatojoties uz iestāžu un struktūrvienību iesniegumiem, samazināta dotācija 12408 EUR apmērā no
vispārējiem ieņēmumiem sekojošām iestādēm un struktūrvienībām:
 Vijciema pagasta komunālai saimniecībai par 99 EUR;
 PII “Pasaciņai” par 9305 EUR;
 Ozolu sākumskolai par 3004 EUR.
1.3. Pamatojoties uz finanšu komitejas lēmumiem un iestāžu un struktūrvienību iesniegumiem palielināta
dotācija 15893 EUR apmērā no vispārējiem ieņēmumiem sekojošām iestādēm un struktūrvienībām:
 Vijciema pagasta pārvaldei par 99 EUR;
 Kārķu pagasta autotransportam par 2800 EUR;
 Kārķu pagasta komunālai saimniecībai par 3000 EUR;
 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai par 6450 EUR;
 Dotācija biedrībām par 540 EUR;
 Vijciema sākumskolai par 3004 EUR.
2. Pamatbudžeta izdevumi kopumā palielināti par 3485 EUR.
2.1. Pamatojoties uz finanšu komitejas lēmumiem un iestāžu un struktūrvienību iesniegumiem
precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām:
2.1.1.

Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par 99 EUR, tajā skaitā:
 Vijciema pagasta pārvaldei uzturēšanas izdevumiem palielinājums 99 EUR pārcelts no
citas struktūrvienības.

2.1.2.


2.1.3.




Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par 2800 EUR, tajā skaitā:
Kārķu pagasta autotransportam transportlīdzekļa uzturēšanai un remontam un degvielas
iegādei piešķirts papildus finansējums 2800 EUR.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopumā izdevumi palielināti par 9351
EUR, tajā skaitā:
Kārķu pagasta komunālai saimniecībai degvielas iegādei piešķirts papildus finansējums 3000 EUR;
Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai kurināmā iegādei piešķirts papildus finansējums 6450
EUR;
Vijciema pagasta komunālai saimniecībai uzturēšanas izdevumiem samazinājums 99 EUR
pārcelts uz citu struktūrvienību.

2.1.4.

Kultūrai izdevumi palielināti par 540 EUR, tajā skaitā:
 Dotācija biedrībām palielināta par 540 EUR pamatojoties uz noslēgto līgumu.

2.1.5.

Izglītībai kopumā izdevumi samazināti par 9305 EUR, tajā skaitā:
 PII Pasaciņai” izdevumu samazinājums 9305 EUR sakarā ar remontdarbu izdevumu
samazinājumu;
 Ozolu sākumskolai izdevumu samazinājums 3004 EUR sakarā ar likvidāciju;
 Vijciema pamatskolai izdevumu palielinājums 3004 EUR pārcelts no Ozolu sākumskolas.

2.2.

Pamatojoties uz budžeta faktisko izpildi un iestāžu un struktūrvienību vadītāju iesniegumiem, budžeta
izdevumu daļā precizēti izdevumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

2.2.1. izdevumi kopumā samazināti par 21696 EUR sekojošiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem:




mācību, darba un dienesta komandējumiem par 153 EUR;
pakalpojumiem par 154 EUR;
pamatlīdzekļu iegādei par 21389 EUR.

2.2.2. izdevumi kopumā palielināti par 25181 EUR sekojošiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem:






atalgojums par 88 EUR;
krājumu un inventāra iegādei par 22994 EUR;
dotācijas biedrībām par 540 EUR;
sociālie pabalsti natūrā par 100 EUR;
uzturēšanas izdevumu transferti par 1459 EUR.

13.§
Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________________________
(V.Boša)
Pamatojoties uz iestādes vadītāja iesniegumu par nepieciešamību veikt 2019.gada speciālā budžeta
grozījumus, ir sagatavoti grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos
Nr.2. „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, S.
Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” triju dienu laikā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Administratīvi juridiskajai nodaļai nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Valkas novada domes ēkā
Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 26.septembrī

Nr.19
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.13, 13.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punktu un 46.pantu un likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 16. un 30.pantu

1. 2019.gada Valkas novada domes speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi
(1.pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2.pielikums).

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.19

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 26.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.19
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.19 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada domes 2019.gada speciālais budžets””.
Pamatojoties uz Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem un iestādes vadītāja
iesniegumu, pašvaldības 2019.gada speciālajā budžetā veikti sekojoši grozījumi:

Speciālā budžeta ieņēmumiem veikti precizējumi:

1.
1.1.
1.2.

Vijciema pagasta komunālai saimniecībai palielināta mērķdotācija autoceļu uzturēšanai par 2000
EUR.
Zvārtavas pagasta komunālai saimniecībai samazināta mērķdotācija autoceļu uzturēšanai par
2000 EUR.

2. Precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām:
2.1.
2.2.

Vijciema pagasta komunālai saimniecībai palielināti izdevumi autoceļu uzturēšanai par 2000 EUR.
Zvārtavas pagasta komunālai saimniecībai samazināti izdevumi autoceļu uzturēšanai par 2000
EUR.

3. Pamatojoties uz budžeta faktisko izpildi, precizēti izdevumi starp ekonomiskās klasifikācijas
kodiem:
3.1.
3.2.

pakalpojumiem samazināti izdevumi par 721 EUR;
krājumu un inventāra iegādei palielināti izdevumi par 721 EUR.

14.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā “Par atļauju spēļu zāles un
derību punkta atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7, 2.§)
________________________________________________________________________________
(A.Golubovs, V.A.Krauklis, S.Pilskalne, A.Sjademe)
Valkas novada dome 2018.gada 28.jūnijā pieņēma lēmumu “Par atļauju spēļu zāles un derību punkta
atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7, 2.§), ar kuru nolēma atļaut SIA “LVBet”,
reģ.Nr.50203083121, juridiskā adrese: Elizabetes iela 33-7, Rīga, LV-1010, atvērt spēļu zāles un derību
punktu Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, ēkas kadastra apzīmējums 94010080377.
Uz lēmuma pieņemšanas brīdi vēl nebija uzbūvēta ēka un piešķirts ēkas kadastra numurs, kurā spēļu
zāle atradīsies, līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus iepriekš minētajā lēmumā, precizējot kadastra
numuru, aizstājot ciparus “94010080377 ” ar cipariem “94010080193003”.
SIA “LVBet” pieteikumā Valkas novada domei tika lūgts atļaut atvērt azartspēļu organizēšanas vietu,
proti, spēļu zāļu un derību punktu, adresē Valkā, Rūjienas ielā 31, bet Azartspēļu un izložu likuma 25.pantā
ir formulējums “Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta”, nevis “derību punkts”, tādēļ
nepieciešams lēmumā veikt attiecīgus precizējumus.
Kopš spēļu zāles atļaujas izsniegšanas nav mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, kas varētu
ietekmēt lēmuma par spēļu zāles atļaujas kā tādas izsniegšanu, tādēļ deputāti neapspriež atļaujas
izsniegšanu pēc būtības, tomēr dažiem deputātiem apspriežot šo lēmuma projektu, radās šaubas par
piešķirto atļauju spēļu zāles atvēršanai.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.panta 4. daļu, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 4 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece), PRET
- 3 deputāti (A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), ATTURAS – 3 deputāti (V.Vesingi, K.Sula, S. Pilskalne),
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Noraidīt domes sēdes darba kārtībā iekļauto lēmuma projektu “Par grozījumiem Valkas novada
domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā “Par atļauju spēļu zāles un derību punkta atvēršanai Rūjienas
ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7, 2.§)” un SIA “LVBet”, reģ.Nr.50203083121, juridiskā
adrese Elizabetes iela 33 - 8, Rīga, LV-1010, lūgumu.
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.
15.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 9.septembra lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas
centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”,
Nr.Est-Lat 51) realizācijai” (protokols Nr.12, 1.§)
________________________________________________________________________________
(V.Boša)

Ņemot vērā Valkas novada domes 2019.gada 9.septembra lēmumu “Par aizņēmuma ņemšanu
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra
attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”, Nr.Est-Lat 51) realizācijai” (protokols Nr.12,
1.§) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 21.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 8 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, V.Vesingi, K.Sula, S. Pilskalne, D.Bašķe), PRET - 2
deputāti (A.Gailis, A.Sjademe), ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2019.gada 9.septembra lēmumā “Par aizņēmuma
ņemšanu Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projekta “Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra
attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”, Nr.Est-Lat 51) realizācijai” (protokols
Nr.12, 1.§), izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu 2019. un 2020.gadā attiecināmo izmaksu apmaksai līdz
1500543,75 EUR (viens miljons pieci simti tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs euro, 75 centi) projekta
“Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre
Development”), Nr.Est-Lat 51 realizācijai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.”
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēde slēgta 2019.gada 26.septembrī, plkst.11:00.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

