Ar *** apzīmēts lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur datus par fizisko
personu, kas aizsargāti saskaņā ar Personas datu aizsardzības regulu, kas tiek piemērota
Latvijā no 2018.gada 25.maija.
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SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2020.gada 29.oktobrī
Sēde tiek organizēta attālināti, videokonferences formātā

Nr.14

Sēde sasaukta 2020.gada 29.oktobrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2020.gada 29.oktobrī plkst.10:00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas juriste Līga Čukure.
Piedalās deputāti:
Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Agris
KRASTIŅŠ, Andris DAINIS, Maruta STABULNIECE, Vilmārs VESINGI, Viesturs ZARIŅŠ, Kristaps
SULA, Varis JUŠKEVIČS, Sandra PILSKALNE, Aivars GAILIS, Aivars SJADEME, Dace BAŠĶE.
Nepiedalās deputāti:
Jānis ANŽE – aizņemts pamatdarbā.
Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieki:
Vilnis Vilguts – Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Vita Boša - Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece
Antra Ķīkule – Iekšējās kontroles galvenā speciāliste
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Ivo Leitis – Sabiedrisko attiecību speciālists
Ainārs Zābers - Izpilddirektors
Gints Stālmeisters - Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
vadītājs
Pēteris Pētersons – Ērģemes un Kārķu pagastu pārvalžu vadītājs
Anda Mičule - Priekšsēdētāja sekretariāta sekretāre
Uzaicināti: nav.
Domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi un ierosina iesniegto
darba kārtību papildināt ar 17.lēmuma projektu “Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes
gabala Valkā, “Celtnieks 78” nosacītās cenas apstiprināšanu”; 18.lēmuma projektu “Par Valkas
novada domes saistošo noteikumu Nr._ „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” apstiprināšanu”;
19.lēmuma projektu “Par pabalsta piešķiršanu ***”; 20.lēmuma projektu “Par pabalsta piešķiršanu ***”
; 21.lēmuma projektu “Par pabalsta piešķiršanu ***”; 22.lēmuma projektu “Par stipendijas piešķiršanu
***”; 23.lēmuma projektu “Par stipendijas piešķiršanu ***”; 24.lēmuma projektu “Par stipendijas
piešķiršanu ***”; 25.lēmuma projektu “Par stipendijas piešķiršanu ***”; 26.lēmuma projektu “Par
stipendijas piešķiršanu ***”; 27.lēmuma projektu “Par stipendijas piešķiršanu ***”; 28.lēmuma projektu
“Par stipendijas piešķiršanu ***”. Deputāti atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs,
S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav, nobalso iekļaut iepriekš
minētos domes lēmumu projektus domes sēdes darba kārtībā.

Atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada domes 2020.gada 29.oktobra sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Par administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 4., 13. un 35.pielikumā.
2. Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz zemes gabala nomu Valkā, “Celtnieks 202”.
3. Par cirsmu izsoles rīkošanu Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastos.
4. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu.
5. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu.
6. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu.
7. Par grozījumu Valkas novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumā “Par atbalstu skolēnu
ēdināšanai 2020./2021. mācību gadā” (sēdes protokols Nr.10, 16.§).
8. Par saistošo noteikumu Nr._ “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā” apstiprināšanu.
9. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā “Par atļauju pieņemt un
pārdot Valkas novadpētniecības muzejā dažāda veida ar novada kultūrvēsturisko mantojumu un
simboliku saistītus informatīvos materiālus un preces (suvenīrus)” (sēdes protokols Nr.1, 5.§).
10. Par Valkas mežaparka publiskās apspriešanas rezultātiem.
11. Par Valkas novada Vijciema sākumskolas likvidēšanu.
12. Par saistošo noteikumu Nr._ “Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā” apstiprināšanu.
13. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Jaunkurpnieki”.
14. Par nekustamā īpašuma Valkas pagasts, Lugaži, „Rozes” atsavināšanas uzsākšanu.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Rozītes”, atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
16. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
17. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkā, “Celtnieks 78” nosacītās cenas
apstiprināšanu.
18. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr._ „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada
20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam””
apstiprināšanu.
19. Par pabalsta piešķiršanu ***.
20. Par pabalsta piešķiršanu ***.
21. Par pabalsta piešķiršanu ***.
22. Par stipendijas piešķiršanu ***.
23. Par stipendijas piešķiršanu ***.
24. Par stipendijas piešķiršanu ***.
25. Par stipendijas piešķiršanu ***.
26. Par stipendijas piešķiršanu ***.
27. Par stipendijas piešķiršanu ***.
28. Par stipendijas piešķiršanu ***.
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA
29. Par Valkas novada domes Atzinības raksta piešķiršanu.
1.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma
“Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(sēdes protokols Nr.1, 1.§) 4., 13. un 35.pielikumā
_________________________________________________________________
(A.Golubovs, V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Zābers, R.Rastaks)
Saskaņā ar Valkas novada domes izpilddirektora vietnieka – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
nodaļas vadītāja Ginta Stālmeistera 2020.gada 15.oktobra rīkojumu Nr.5.1/20/259, ar 2020.gada
16.oktobri uz vienošanās pamata tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar vecāko iepirkumu
speciālisti. Iepirkuma speciālista amatu rotācijas kārtībā sāks pildīt cits Administratīvi juridiskās
nodaļas darbinieks, kurš līdz šim ieņēma jurista palīga amatu. Savukārt minētā darbinieka vietā
attiecīgi darbu turpinās darbinieks no Priekšsēdētāja sekretariāta ar jaunu amata vietas nosaukumu
“Sēžu protokolu vadītājs”. Līdz ar to nepieciešams veikt Administratīvi juridiskās nodaļas darbinieku
amata vietu saraksta grozījumus, mainot amata vietas “Jurista palīgs” nosaukums uz amata vietu “Sēžu protokolu vadītājs”.

Valkas novada domes Saimnieciskās daļas darbinieku amatu vietu un darba samaksas sarakstā
ir trīs automašīnas vadītāja - kurjera amata vietas . Ņemot vērā, ka automašīnas vadītāju-kurjeru
darba apjoms ir samazinājies, jo Covid -19 pandēmijas dēļ daudzi semināri un sanāksmes tiek
organizēti attālināti un samazinās komandējumu un darba braucienu skaits, ir lietderīgi izdarīt
grozījumus Saimnieciskās daļas darbinieku amatu sarakstā, samazinot vienu automašīnas vadītāja
– kurjera amata vietu, proporcionāli izmainot amatu likmes un pienākumus diviem automašīnu
vadītājiem- kurjeriem no 1,0 uz 0,5 likmēm.
Veicot izmaiņas Ērģemes pamatskolas amata vietu sarakstā, ir ieviesusies tehniska kļūda
attiecībā par skolotāja palīga amatu. 2020.gada budžetā Ērģemes pamatskolā tika plānotas 4
skolotāja palīga amata vietas, no kurām 3 tika precizētas ar nosaukumu “pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs”, katrai pirmsskolas grupiņai viena amata vieta. Pievienojot Kārķu pirmsskolas grupu
2020.gada 1.jūlijā amatu sarakstā bija nepieciešams uzrādīt kopā 4 “pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs” amata vietas un saglabāt vienu amata vietu “skolotāja palīgs”. Lai novērstu neatbilstību
attiecībā uz noslēgtajiem darba līgumiem, nepieciešams amatu sarakstā iekļaut izlaisto amata vietu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada
16.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 1.§), Finanšu komitejas 2020.gada 16.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 1.§, 7. §, 14.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs,
S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (protokols Nr.1,1.§) šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 4.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. apstiprināt 13.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.3. apstiprināt 35.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).
2. Valkas novada domes Personāla nodaļai Darba likumā noteiktā kārtībā sagatavot vienošanos par
darba līguma grozījumiem domes Saimnieciskās daļas automašīnas vadītājiem-kurjeriem
atbilstoši amatu sarakstam un lēmuma 1.2.apakšpunktam.
3. Uzdot Personāla nodaļai sagatavot grozījumus darba līgumos atbilstoši amatu sarakstam un
lēmuma 1.1.apakšpunktam.
4. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās daļas vadītājs, Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļas vadītājs un Personāla nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē domes izpilddirektors.
6. Lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā 2020.gada 1.novembrī.
7. Lēmuma 1.2. un 1.3.punkts stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 29.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.14, 1.§)
4.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Administratīvi juridiskās nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

1.

Vadītājs

1

1215.00

2.

Jurists – iepirkumu speciālists

1

1000.00

3.

Vecākais iepirkumu speciālists

1

1000.00

4.

Jurists

1

1000.00

5.

Sēžu protokolu vadītājs

1

870.00

6.

Arhivārs

1

750.00

2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 29.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.14, 1.§)
13.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Saimnieciskās daļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

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

1

695.00

5.3

430.00

Iespējamais
maksimālais
darba algas
koeficients/
piemaksa %

1.

Saimniecības pārzinis

2.

Apkopējs

3.

Vecākais remontstrādnieks

1

500

2.1

4.

Remontstrādnieks

2

500

1.8

5.

Automašīnas vadītājs

0.6

645.00

10%

6.

Automašīnas vadītājs-kurjers

1

4.25 EUR/h

10%

Automašīnas
vadīšana 4.25 EUR/h

10%

7.

Automašīnas vadītājs-kurjers

1

Autobusa vadīšana
4.77 EUR/h

3.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 29.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.14, 1.§)
35.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20 .janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Ērģemes pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī/ stundas tarifa
likme (EUR/h)

Pedagogi

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu
EUR

1.

Direktora vietnieks izglītības
jautājumos

0.5

2.

Pirmsskolas izglītības
metodiķis

0,25

Pirmsskolas izglītības skolotājs
t.sk. Ērģemē
Kārķos

5.405

3.

4.

Pedagoga palīgs

0.16

3.879
1.526

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

Tehniskie
5.

Apkopējs

6.

Datortīklu administrators

7.
8.
9.

2

430.00

0.5

450.00

Lietvedis

1

450.00

Pavāra palīgs

1

430.00

2

485.00

Pavārs
(Ērģemē un Kārķos)

10.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs
t.sk. Ērģemē
Kārķos

11.

Veļas mazgātājs (Ērģemē)

12.

Sētnieks

13.

Strādnieks

5
500.00

4
1
0.3

430.00

1

430.00

0.5

430.00

100.00

2.§
Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz zemes gabala nomu
Valkā, “Celtnieks 202”
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 32.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro
rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina
izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.
Pašlaik pašvaldībai ir būtiski nodrošināt zemes ilgtspējīgu izmantošanu. Zemes kvalitātes jeb tās
ražotspējas rādītāji ir vieni no pamatrādītājiem zemes racionālai izmantošanai un pamats lēmumu
pieņemšanai par zemes izmantošanas attīstību. Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu
apsaimniekošanu un novērstu to vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, zemes gabalu
nodošana nomā ir atbalstāma.
Informācija par zemes gabalu, uz kuru iespējams noslēgt zemes gabala nomas līgumus, ir
apkopota sekojošā tabulā:
Zemes gabala
Nomā nododamā
kadastra
Nosaukums
zemes platība
Zemes gabala statuss
apzīmējums
ha
Pašvaldībai piekrītošs
īpašums
Uz zemes gabala atrodas Valkas novada domes valdījumā esoša mazēka (konteiners), kas arī tiks
nodota nomnieka nomas lietošanā. Konteiners nav slēgts, tam var brīvi piekļūt. Ņemot vērā, ka
mazēka nav kadastrāli uzmērīta un tai nav noteikta kadastrālā vērtība, nomas maksa par šīs būves
izmantošanu ir ietverta kopējā nomas maksā.
9401 008 0359

“Celtnieks 202”

0.08

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.
Lai ievērotu vienlīdzības principu un tiesiskās paļāvības principu, minētā izsoles objekta sākotnējā
nomas maksa tiek noteikta balstoties uz sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Vindeks”,
reģistrācijas Nr.40003562948, 2019.gada 15.decembrī sagatavoto līdzvērtīga zemes gabala, kas
atrodas vasarnīcu teritorijā, iespējamo tirgus nomas maksu – 45.00 EUR (četrdesmit pieci euro un 00
centi) gadā bez PVN.
Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 16.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 2.§) 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, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
32.punkta, un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot nomas tiesību izsolei vasarnīcu teritorijā esošu zemes gabalu Valkā, “Celtnieks 202”,
kadastra apzīmējums 9401 008 0359, platība 0.08ha, bez apbūves tiesībām, nosakot Izsoles
objekta sākotnējo nomas maksu 45.00 EUR bez PVN gadā.
2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles noteikumus, saskaņā
ar šī lēmuma pielikumu.
3. Izsoles organizēšanu uzdot rīkot komisijai “Tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai
darījumos ar lauksaimniecības zemi”.
4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2020.gada 20.novembrī, plkst. 11:00, Beverīnas ielā 3, Valkā,
1.stāva apspriežu telpā.
5. Publicēt sludinājumu par izsoli Valkas novada domes tīmekļvietnē: www.valka.lv un izvietot uz
ziņojumu dēļiem pagastu pārvaldes ēkās.
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkā,
2020.gada 29.oktobrī
Pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 29.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.14, 2.§)
Nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
uz zemes vienību Valkā, “Celtnieks 202”
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Zemes iznomāšanas mērķis: vasarnīcas teritorijas uzturēšana, apsaimniekošana, bez apbūves
tiesībām.
1.2. Izsoles objekts: tiesības slēgt zemes nomas līgumu:
Nomā
kadastrālā
Zemes gabala
nododamā
vērtība uz
Zemes gabala
kadastra
Nosaukums
zemes platība
01.01.2020.
statuss
apzīmējums
ha
EUR
Pašvaldībai
9401 008 0359
“Celtnieks 202”
0.08
800.00
piekrītošs īpašums
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”.
1.6. Izsoles veids – pirmā rakstiskā izsole.
2. Izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa un nomas līguma termiņš
2.1. Izsoles objekta sākotnējā nomas maksa 45.00 EUR bez PVN gadā.
2.2. Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iemaksā reģistrācijas maksu 5.00 EUR (pieci euro un 00 centi)
apmērā, Nolikuma 1.3.punktā norādītajā Valkas novada domes norēķinu kontā. Dokumenta, kas
apliecina reģistrācijas maksas iemaksu Valkas novada norēķinu kontā, oriģinālu izsoles
dalībnieks iesniedz kopā ar pieteikumu dalībai izsolē.
2.3. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
2.4. Zemes nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi, ņemot vērā, ka Zemesgabala atsavināšanas
gadījumā uz Nomnieku neattiecas un viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
3. Pretendenti un izsoles izsludināšana
3.1. Paziņojums par izsoli tiek publicēts tīmekļvietnē www.valka.lv un izvietots uz ziņojumu dēļiem
pagastu pārvaldes ēkās.
3.2. Ar izsoles nolikumu, tai skaitā nomas līguma projektu, interesenti var iepazīties Valkas novada
tīmekļvietnē www.valka.lv.
3.3. Pretendenti var būt personas, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt
nomā zemesgabalu un kuras nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegušas pieteikumu
dalībai izsolē. Persona uzskatāma par Pretendentu ar brīdi, kad ir saņemts Pretendenta
pieteikums un tas ir reģistrēts Nolikumā noteiktajā kārtībā.
3.4. Iznomātājam ir tiesības publiskot informāciju par izsoles izsludināšanu masu saziņas līdzekļos.
3.5. Par izsoles objekta apskates laiku jāvienojas ar kontaktpersonu – Teritorijas plānošanas daļas
Teritorijas plānotāju Kristīni Salniņu, tel. 25749130.
4. Pieteikumu dokumenti un to noformēšana
4.1. Dalībai izsolē Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
4.1.1. fiziska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu Īpašuma nomas tiesību izsolē, ja
personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota
piedalīties Īpašuma nomas tiesību izsolē;
- 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 04.09.2018. 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 gabalu Valkā,
“Celtnieks 202”, kā arī norāde „Neatvērt līdz 2020.gada 20.novembra 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, LV-4701, līdz 2020.gada 19.novembra plkst. 16.00, kur
to reģistrē iesniegšanas secībā, norādot uz aploksnes 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 2020.gada 20.novembrī, plkst. 11:00, Beverīnas ielas
3, Valkā, 1.stāva apspriežu telpā.

5.4. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
6. Izsoles norise
6.1. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens pretendents.
6.2. Ja nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums, Komisija var pagarināt
Pieteikuma iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
6.3. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, informē par izsoles kārtību.
6.4. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikuma atvēršanas Komisijas vadītājs nosauc
Pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību Pretendenta
piedāvāto nomas maksas apmēru un visi komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma.
6.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Izsoles noslēguma protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
Pēc visu pieteikumu atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes izsoles nolikuma prasībām,
ja nav nekādu šaubu, Komisijas vadītājs paziņo, ka rakstveida izsole ir pabeigta, kā arī nosauc
visaugstāko cenu un Pretendentu, kas to nosolījis.
6.6. Ja pēc visu nomas tiesību ierosinājumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Pretendenti ir
piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās
pieteikumu atvēršanā, Komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem
Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji
piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisijas turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no
tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, un organizē pieteikumu
tūlītēju atvēršanu. Ja Pretendenti, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, nepiedalās
izsolē, Komisija rakstiski lūdz šiem Pretendentiem iesniegt savu piedāvājumu rakstveidā,
nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un vietu.
6.7. Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu
piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar Nolikuma 6.6.punktu, komisijas pieteikumu
iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā šiem Pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to
nosolītajai maksai.
6.8. Pretendentu pieteikumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi izsoles nolikuma prasībām
Komisija veic slēgtā sēdē.
6.9. 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.
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 rezultātus apstiprina ar “Tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi” komisijas sēdes lēmumu.
6.11. Informācija par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēta Valkas novada
tīmekļvietnē www.valka.lv un paziņota rakstveidā visiem pretendentiem.
6.12. 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.
6.13. Ja Pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, ir atteicies slēgt nomas līgumu,
komisija secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt Pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko
nomas maksu, un 2 (divu) darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina
minētās informācijas publicēšanu Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
6.14. Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz nolikuma 6.13.punktā
minēto piedāvājumu sniedz 1 nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt
parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā
pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Informācija par nomas
līguma noslēgšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās tiek publicēta
Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
7. Pielikumu saraksts
7.1. 1.pielikums: Pieteikuma paraugs dalībai izsolē.
7.2. 2.pielikums: Zemes gabala nomas līguma projekts.

1.pielikums
Zemes nomas tiesību izsolei

VALKAS NOVADA
DOMEI
SEMINĀRA IELĀ 9,
VALKĀ

_________________________________
vārds, uzvārds /
jur.pers. nosaukums

_________________________________
personas kods/
reģistrācijas Nr.

____________________________ _____
dzīvesvietas adrese /
juridiskā adrese
_________________________________________________

PIETEIKUMS
zemes nomas tiesību izsolei
Vēlos pieteikties nomas tiesību izsolei uz zemes gabalu Valkas novada,
Valkā, “Celtnieks 202”, ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0359, platība 0.08ha,
bez apbūves tiesībām.
Piedāvātā nomas maksa _______________________ gadā, bez PVN.
Zemes
nomāšanas
laikā
plānotā
darbība
____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____
Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

□
□

reģistrācijas maksas samaksas apliecinošs dokuments;

citi
_________________________________________________________.

2020.gada _______. ____________________

_______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2.pielikums
zemes nomas tiesību izsolei
Zemesgabala nomas līgums (projekts) Nr._________
Valkā,

2020.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 pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā saukts „Iznomātājs”,
un
Vārds Uzvārds, (personas kods ___________________), turpmāk tekstā saukts - Nomnieks, turpmāk
tekstā katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses,
noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

1. Līguma priekšmets
Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā, bez apbūves tiesībām, zemes
gabalu, kas atrodas Valkas pilsētā “Celtnieks 202”, kadastra apzīmējums 9401 008 0359,
platība 0.08ha ha, 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 Zemes komisijas 2019.gada 18.septembra
sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 12.§) ir atzīts kā pašvaldībai piekritīga zeme.
Zemes gabala nomas mērķis: vasarnīcas teritorijas uzturēšana, apsaimniekošana, bez
apbūves tiesībām. Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir
noteikti un reģistrēti nekustamo īpašumu valsts kadastrā.
Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais tiesiskais valdītājs.
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.
Zemesgabalam apgrūtinājumi tiek noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un spēkā esošu
Valkas novada teritorijas plānojumu.
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.
Līgums ir saistošs līgumslēdzēju struktūrvienībām, darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem.
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 2026.gada 31.decembrim.
2.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts ar līgumslēdzēju rakstisku vienošanos, pēc nomnieka
iniciatīvas.
2.3. Līguma termiņš var tikt saīsināts uz Nomnieka iesnieguma pamata, pieņemot attiecīgu Valkas
novada Zemes komisijas lēmumu.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā _____, bez PVN, saskaņā ar Zemesgabala
izsoles rezultātiem (protokols Nr.______)
Nomas maksas maksājumi jāveic ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām
pēc Valkas novada domes piesūtīta rēķina.
3.2. Nomas maksa maksājama no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.3. Nekustamā īpašuma nodokli par Zemesgabalu maksā Nomnieks.
3.4. Ja Nomnieks kārtējā gada laikā no Iznomātāja nav saņēmis nomas maksas rēķinu, Nomniekam
ir pienākums vērsties Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļā (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 jauni normatīvie akti.

4.1.

4. Nomnieka pienākumi un tiesības
Nomnieks apņemas:
4.1.1. nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
4.1.2. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
4.1.3. pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar
notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar
ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi
postošus procesus;
4.1.4. pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas
pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli;
4.1.5. nepieļaut darbības, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti;
4.1.6. ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus noteiktās Zemesgabala teritorijās;
4.1.7. samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi;
4.1.8. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citu personu
likumīgās intereses;
4.1.9. atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem/
tiesiskajiem valdītājiem;
4.1.10. Uz zemes gabala nestādīt augļu kokus un krūmus;
4.1.11. izbeidzot Zemesgabala izmantošanu, sakārtot teritoriju, demontēt pagaidu būves un
Zemesgabalu nodod Iznomātājam;
4.1.12. kopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto teritoriju (tai skaitā piebraucamos ceļus,
meliorācijas sistēmas), ne mazāk kā 2 (divas) reizes gadā to appļaujot;
4.1.13. dārza atkritumus (nezāles, lakstus, augļus u.tml.) uzkrāt tikai tam īpaši ierīkotās komposta
tvertnēs.
4.1.14. uz zemes gabala aizliegts vākt, uzkrāt vai glabāt atkritumus, krāmus, lupatas, metāllūžņus
un būvgružus.
4.2. Nomnieka tiesības:
4.2.1. Rakstiski, norādot pamatotu iemeslu, lūgt Valkas novada domi izbeigt nomas attiecības
pirms Līguma termiņa.
4.2.2. Nomniekam nav tiesības Zemesgabalu nodot vai iznomāt citai personai.

5. Iznomātāja pienākumi un tiesības
5.1. Iznomātājs apņemas:
5.1.1. nodot Nomniekam iznomāto Zemesgabalu;
5.1.2. nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai
jebkādu tā daļu;
5.1.3. atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 5.1.2.punkta nosacījumi;
5.2. Iznomātājam ir tiesības
5.2.1. veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, šajā
nolūkā reizi gadā Zemesgabalu pārbaudot dabā;
5.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas
radušies Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar pārkāpumiem
radītos zaudējumus.
5.2.3. Pārtraucot dārziņa lietošanas tiesības nekāda kompensācija par stādījumiem un būvēm
uz tā, kā arī par ieguldījumiem un zaudējumiem bijušajam dārziņa lietotājam netiek
paredzēta.
6. Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība
6.1. Līgumā neparedzētas attiecības starp Pusēm tiek regulētas, pamatojoties uz Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
6.2. Līgumu var grozīt pēc abu līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās. Grozījumi stājas spēkā tikai
tad, ja tie noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti, izņemot 3.7.punktā minētos gadījums.
Nekādas mutiskas vienošanās un sarunas netiks uzskatītas par šī Līguma noteikumiem.
6.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta,
tad strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
7. Līguma izbeigšana
7.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Nomnieks viena mēneša
laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis zemāk minētos pieļautos pārkāpumus:
7.1.1. zemesgabals nav apsaimniekots (vairāk kā 2 gadus);
7.1.2. zemesgabals ir nodots apakšnomā citai personai;
7.1.3. nav maksāts nekustamā īpašuma nodoklis vai kavēti nomas maksas maksājumu termiņi
vairāk par 2 gadiem.
7.2. Ja Iznomātājam pēc nomas līguma pārtraukšanas vai izbeigšanās jāveic zemesgabala
sakopšanas darbi par saviem līdzekļiem, tad Nomniekam ir pienākums atmaksāt Iznomātājam
sakārtošanas darbu izmaksas.

7.3. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu:
7.3.1. ja no Nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ viņš vairāk nevar izmantot nomāto Zemesgabalu
Līgumā paredzētajiem mērķiem;
7.3.2. ja Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Zemesgabalu Līgumā
paredzētajiem mērķiem.
8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Parakstot šo Līgumu Nomnieks tiek informēts, ka izbeidzot ar Līgumu nodibinātās nomas
attiecības, trešās personas nomas tiesības uz Zemesgabalu var iegūt tikai nomas tiesību izsolē,
ja normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.
8.2. Parakstot šo līgumu Nomnieks tiek informēts, ka zemes gabala nodošana nomas lietošanā
nerada nekādas priekšrocības zemes nomniekam iegūt zemesgabalu īpašumā, ja vien to
neparedz citi normatīvie akti.
8.3. Vienas nedēļas laikā katrai no Pusēm jāpaziņo otrai pusei par savu rekvizītu, juridiskā statusa,
nosaukuma, adreses, bankas konta vai pārstāvja maiņu.
8.4. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, divi
oriģināleksemplāri – Iznomātājam, viens – Nomniekam.
9. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti
IZNOMĀTĀJS
Valkas novada dome
reģ.Nr.90009114839
Adrese: Semināra iela 9
Valka, Valkas novads, LV-4701
Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134
A/S „SEB banka”, Smiltenes filiāle, kods
UNLALV2X

NOMNIEKS
Vārds Uzvārds
personas kods:
Adrese:

IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:
(paraksts)

(paraksts)
Datums:_____________________________
Pielikums (1)
Zemes nomas līgumam Nr._________

Nomas objekta, kas atrodas Valkas pilsētā, zemes gabala
“Celtnieks 202”, kadastra apzīmējums 9401 008 0359
Izvietojuma shēma

Izkopējums no www.kadastrs.lv 28.09.2020.

3.§
Par cirsmu izsoles rīkošanu Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastos
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Ērģemes un Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs ierosina rīkot cirsmu izsoli Valkas novada
pašvaldībai piederošajās zemes vienībās Kārķu un Ērģemes pagastos ar kadastra apzīmējumiem:
9466 005 0243, 9466 005 0244, 9466 008 0141, 9452 008 0246 un 9452 009 0351, saskaņā ar Valsts
meža dienesta 2020.gada jūnijā izsniegtajiem koku ciršanas apliecinājumiem 1313014, 1314077,
1313011, 1314371, 1315525, 1315527.
Ir sagatavota arī izsolāmo cirsmu sākotnējās izsoles cena visam izsoles objektam – 21 486.00 EUR
(divdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit seši euro, 00 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 16.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punkta un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izsoles objekta – cirsmu izsoles noteikumus, zemes vienībās Valkas novada Kārķu un
Ērģemes pagastos ar kadastra apzīmējumiem: 9466 005 0243, 9466 005 0244, 9466 008 0141,
9452 008 0246 un 9452 009 0351, (pielikumā).
2. Apstiprināt Izsoles objekta:
2.1. sākotnējo nosacīto izsoles cenu – 21 486.00 EUR (divdesmit viens tūkstotis četri simti
astoņdesmit seši euro, 00 centi);
2.2. nodrošinājuma nauda: 2148.00 EUR (divi tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro, 00
centi);
2.3. reģistrācijas maksa: 30.00EUR (trīsdesmit euro 00 centi);
2.4. izsoles solis: 500.00 EUR (pieci simti euro 00 centi).
3. Izsoles organizēšanu uzdot rīkot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.
4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2020.gada 10.decembrī, plkst. 10:00, Beverīnas ielā 3, Valkā,
1.stāva apspriežu telpā.
5. Publicēt sludinājumu par izsoli laikrakstos “Ziemeļlatvija” un “Latvijas Vēstnesis”, interneta mājas
lapā www.valka.lv un vismaz vienā bezmaksas publiskajā interneta sludinājumu vietnē.
6. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Valkas novada domei. Par lēmuma izpildi atbild
Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs.
7. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 29.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14, 3.§)
Valkas novada domes piederošo cirsmu
Kārķu un Ērģemes pagastos
IZSOLES NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 10.panta 1.daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Valkas novada domes (turpmāk Pašvaldība) cirsmu izsole zemes vienībās Kārķu un Ērģemes pagastos ar kadastra
apzīmējumiem: 9466 005 0243, 9466 005 0244, 9466 008 0141, 9452 008 0246 un 9452 009
0351, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.
2. Izsoles organizētājs: Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija (turpmāk
tekstā - Komisija).
3. Izsoles vieta un laiks: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, Apspriežu telpa Nr.3,
2020.gada 10.decembrī plkst. 10:00.
4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
5. Izsoles objekti: cirsmas Valkas novadā Ērģemes un Kārķu pagastos:
Kadastra
Cirsma Kvartāls Platība, Nogabals Krāja, m3 Cirtes veids,
cirsmas
numurs
ha
paņēmiens
nosacītā cena
9466 005 0243

Nr.1

1

0.39

1

19.34

kopšanas/krājas

308.47

9466 005 0244

9466 008 0141

9452 008 0246

9452 008 0351

Nr.2

1

0.59

1

12.31

galvenā/izlases

83.60

Nr.3

1

0.49

2;3

11.270

kopšanas/krājas

102.56

Nr.4

1

0.1

1

34.28

galvenā/kailcirte

600.72

Nr.5

1

1.61

2;3

345.10

galvenā/kailcirte

5383.85

Nr.6

6

0.36

1

109.51

galvenā/kailcirte

3290.10

Nr.7

6

2.43

3;4;5;6;

139.41

kopšanas/krājas

2284.92

Nr.8

6

0.34

7;8

98.95

galvenā/kailcirte

3790.47

Nr.9

7

1.13

1;2

51.78

kopšanas/krājas

369.14

Nr.10

7

3.83

3;4;5

289.21

kopšanas/krājas

5271.90

6. Cirsmu novērtējums un cenas aprēķins ir šo izsoles noteikumu 1.pielikumā.
7. Izsoles objektu apskate individuālā kārtībā, sīkāka informācija pa tālruni: +371 26280656.
8. Nosacītā sākumcena, nodrošinājuma nauda un izsoles solis: cirsmu izsoles nosacītā cena ir
21486.00 EUR, nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 2148,00 EUR,
izsoles solis – 500,00 EUR, reģistrācijas maksa dalībai izsolē 30.00 EUR.
9. Nodrošinājuma summa un reģistrācijas maksa atsevišķi jāieskaita Pašvaldības norēķinu kontā AS
„SEB banka", bankas kods: UNLALV2X, konts: LV16 UNLA 0050 0142 8313 4. Maksājuma mērķī
attiecīgi norādot: „Nodrošinājuma summa cirsmu izsolei Valkas novada Ērģemes un Kārķu
pagastos" vai “Reģistrācijas maksa par dalību cirsmu izsolē”.
II Izsoles dalībnieki
10. Par izsoles dalībnieku var būt jebkura maksātspējīga fiziska vai juridiska persona, arī
personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem var
iegūt kustamo mantu.
11. Persona nedrīkst būt parādā Pašvaldībai (t.sk. nodokļu maksājumi, kā arī citas saistības).
12. Izsolei var pieteikties no sludinājuma publicēšanas brīža Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis".
13. Izsolē var piedalīties persona, kura līdz 2020.gada 9.decembra plkst. 16:00 iesniegusi
dokumentus dalībai izsolē un samaksājusi nodrošinājuma summu. Dokumenti jāiesniedz
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, 16.kabinetā, vai jānosūta pa pastu ar norādi: Pieteikums
dalībai cirsmu izsolē Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastos, adrese: Beverīnas iela 3,
Valka, Valkas novads, LV-4701 vai ar elektronisko parakstu uz e-pastu: novads@valka.lv .
Nosūtot pieteikumu pa pastu vai e-pastu, jāņem vērā, lai pieteikumi tiktu saņemti
Pašvaldībā līdz šajā punktā norādītajam termiņam.
14. Lai piedalītos izsolē, juridiskām personām ir jāiesniedz šādi dokumenti:
14.1. Pašvaldībai adresēts pieteikums (pielikums nr.2) par piedalīšanos izsolē, kas apliecina
cirsmas pirkšanu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
14.2. juridiskās personas pārvaldes institūcijas lēmums par kustamās mantas iegādi;
14.3. nodrošinājuma summas samaksas apliecinošs dokuments;
14.4. pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi vai identifikācijas karti), ja izsolē
nepiedalās persona, kurai ir Komercreģistrā vai citos publiskos reģistros reģistrētas
pārstāvības tiesības.
15. Lai piedalītos izsolē, fiziskām personām ir jāiesniedz šādi dokumenti:
15.1. Pašvaldībai adresēts pieteikums (pielikums nr.2) par piedalīšanos izsolē, kas apliecina
cirsmas pirkšanu saskaņā ar izsoles noteikumiem;
15.2. nodrošinājuma summas samaksas apliecinošs dokuments;
15.3. notariāli apliecināta pilnvara pārstāvēt citu fizisku personu izsolē (uzrādot pasi vai
identifikācijas karti), ja pārstāv citu fizisku personu.
16. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisku
līgumu noteikumiem.
17. Pretendentu atbilstību izsoles noteikumiem izvērtē Komisija.
III Izsoles dalībnieku reģistrācija
18. Izsoles dalībniekus, kuri izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, reģistrē izsoles dalībnieku sarakstā
(pielikums nr.3).
19. Reģistrētam izsoles dalībniekam (uzrādot pasi vai identifikācijas karti) izsniedz reģistrācijas
apliecību (pielikums nr.4).
20. Izsoles dalībniekus reģistrē līdz sludinājumā norādītajam termiņam.
21. Izsoles dalībnieku nereģistrē, ja:
21.1. nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
21.2. sludinājumā norādītajā dalībnieku reģistrācijas vietā nav iesniegti visi šajos noteikumos
minētie dokumenti.

22. Gadījumā, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, cirsmu pārdod vienīgajam
reģistrētajam izsoles dalībniekam par izsoles sākuma cenu, kas ir paaugstināta vismaz par vienu
izsoles soli.
23. Izsoles rīkotājs nav tiesīgs līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar
informāciju par izsoles dalībniekiem.
24. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.
Minētās aizliegtās vienošanās dalībnieks apņemas segt visus izdevumus, kas Pašvaldībai jebkad
rastos saistībā ar šādu aizliegtu vienošanos.
25. Komisijai ir tiesības atstādināt pretendentu vai pārtraukt, un atcelt izsoli, ja konstatēti vienošanās
fakti.
IV Izsoles norise
26. Izsoli vada Komisijas vadītājs.
27. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpās uzrāda pasi vai identifikācijas karti un reģistrācijas
apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz reģistrācijas karti. Reģistrācijas kartes numurs atbilst
izsoles dalībnieku sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam dalībnieka kārtas numuram.
28. Ja persona nevar uzrādīt pasi vai identifikācijas karti un reģistrācijas apliecību, uzskata, ka izsoles
dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
29. Ar parakstu uz izsoles noteikumiem, dalībnieks apliecina, ka ar tiem ir iepazinies.
30. Pēc tam, kad izsoles vadītājs ir uzsācis izsoli, izsoles dalībnieks, kurš nav ieradies noteiktajā laikā,
skaitās izsolē nepiedalījies.
31. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo cirsmu un paziņo tās sākuma cenu, kā arī summu, par kādu
sākuma cena pieaug ar katru nākamo solījumu.
32. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ reģistrācijas karti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo
pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no mutiskās izsoles
dalībniekiem vairs nepārsola augstāko nosolīto cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
visaugstāk nosolīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Āmura piesitiens aizstāj izsolītāja
paziņojumu, ka viņš ir pieņēmis vairāksolījumu, un noslēdz pārdošanu.
33. Par izsoles norisi sastāda protokolu, kurā norādīta solīšanas gaitu un katra izsoles dalībnieka
pēdējo nosolīto cenu. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā
apliecina norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai.
34. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis cirsmu, neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tiek
uzskatīts, ka viņš atteicies no nosolītās cirsmas. Pēc Komisijas lēmuma to svītro no izsoles
dalībnieku saraksta un viņam neatmaksā nodrošinājuma naudu. Šajā gadījumā par cirsmas
nosolītāju uzskata izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo visaugstāko cenu, un viņam piedāvā
izsoles dalībnieku sarakstā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu (pielikums
nr.5).
35. Kustamā manta tiek pārdota izsoles dalībniekam, kurš nosola augstāko cenu, kura ir pirkuma
maksa.
V Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana
36. Komisija apstiprina izsoles protokolu 7 dienu laikā pēc izsoles.
37. Izsoles rezultātus apstiprina Pašvaldība ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc visas cirsmas pirkuma
summas samaksāšanas.
38. Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši cirsmu, septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas atmaksā nodrošinājuma summu ar pārskaitījumu izsoles dalībnieka norēķinu
kontā.
VI Nenotikušas izsoles
39. Ja izsolei nav pieteicies neviens dalībnieks, neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai
arī vienīgais nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu.
40. Ja izsole atzīta par nenotikušu, Komisija lemj par atkārtotas izsoles rīkošanu likumā un šo
noteikumu noteiktajā kārtībā.
VII Norēķini par cirsmu, maksāšanas līdzekļi un kārtība
41. Izsoles dalībnieks, kas atzīts par cirsmas nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas
starpniecību pēc izsoles protokola apstiprināšanas saņem rēķinu par izsolē iegūto cirsmu.
42. Par nosolīto cirsmu pircējs maksā tikai ar euro.
43. Piedāvātā augstākā cena jāsamaksā nedēļas laikā no rēķina izsūtīšanas dienas Pašvaldības
norēķinu kontā AS „SEB banka", bankas kods: UNLALV2X, konts: LV16 UNLA 0050 0142 8313
4. Maksājuma mērķī jānorāda „Pirkuma maksa par cirsmām Valkas novada Ērģemes un
Kārķu pagastos".
44. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.
45. Pašvaldība ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis cirsmu, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
domē, 30 dienu laikā paraksta cirsmas pirkuma līgumu.

46. Ja cirsmu nosolījušais izsoles dalībnieks noteikumos noteiktajā termiņā nav norēķinājies par
cirsmu šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz to. Nodrošinājuma summu
attiecīgajam dalībniekam neatmaksā.
47. Ja cirsmas nosolītājs atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņš zaudē tiesības uz nosolīto cirsmu.
Drošības nauda šādam dalībniekam neatmaksā.
48. Ja nosolījušais izsoles dalībnieks ir zaudējis tiesības uz nosolīto cirsmu, par to informē izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu
nedēļu laikā no Komisijas paziņojuma saņemšanas dienas rakstiski apliecināt izsoles rīkotājam
cirsmas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Pēc rakstiska apliecinājuma saņemšanas šim
izsoles dalībniekam izsniedz šo noteikumu 42. punktā minēto rēķinu. Pircējs par cirsmu norēķinās
un pirkuma līgumu slēdz likuma un šo noteikumu paredzētajā kārtībā.
49. Ja persona, kura uzaicināta slēgt pirkuma līgumu, rakstveidā atsakās to noslēgt vai 7 (septiņu)
dienu laikā nedod atbildi uz uzaicinājumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu. Tādā
gadījumā tiek rīkota atkārtota izsole likumā paredzētajā kārtībā.
VIII Nobeiguma noteikumi
50. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Pašvaldībai par Komisijas darbībām līdz izsoles
rezultātu apstiprināšanas dienai. Ja Komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās izsoles
noteikumos noteiktie termiņi.
51. Par šajos noteikumos nereglamentētiem jautājumiem lēmumus pieņem Komisija, par tiem izdarot
attiecīgu ierakstu izsoles protokolā.
Pielikumā:
1) Cirsmu novērtējums un cenas aprēķins un Valsts meža dienesta apliecinājums koku ciršanai;
2) Pieteikums dalībai izsolē;
3) Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts;
4) Reģistrācijas apliecība;
5) Cirsmas pirkuma līguma projekts.

1.pielikums

2.pielikums

Valkas novada domei
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701

_____________________________________________
(fiziskas personas vārds, uzvārds; juridiskas personas nosaukums)
_____________________________________________
(personas kods; reģistrācijas nr.)
_____________________________________________
(adrese, tālrunis)
PIETEIKUMS
Valkas novada domes cirsmu izsolei Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastos
Vēlos pieteikties Valkas novada domes organizētajai atklātai, mutiskai cirsmu, kas atrodas Kārķu un
Ērģemes pagastos uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 9466 005 0243, 9466 005 0244,
9466 008 0141, 9452 008 0246 un 9452 009 0351, izsolei ar augšupejošu soli.
Apliecinu, ka:
1. esmu iepazinies(-usies) ar izsoles noteikumiem, man pret tiem nav iebildumu, tie ir
saprotami un apņemos tos ievērot;
2. man nav pretenziju pret izsolāmās cirsmas faktisko stāvokli;
3. visa sniegtā informācija ir patiesa;
4. piekrītu pildīt pielikumā pievienotajā cirsmas pirkuma līguma projektā noteiktos
pienākumus;
5. pēc pirkuma līguma noslēgšanas neizvirzīšu pretenzijas attiecībā uz izsolāmo cirsmu.
Pievienotie dokumenti:

□
□
□
□
□
□

nodrošinājuma summas iemaksas apliecinošs dokuments
izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmums par kustamās mantas iegādi
pilnvara
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2020.gada ___.____________

__________________________________
(paraksts; paraksta atšifrējums)

3.pielikums
Izsoles dalībnieku saraksts Valkas novada domes cirsmu izsolei Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastos
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā 10.decembrī 2020. plkst. 10:00
Kartītes
numurs

Pieteikuma
iesniegšanas
datums

1

2

3

4

Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi

Izsoles dalībnieka rekvizīti

Pilnvaroto personu dati

Paraksts

Pēdējā solītā
cena

Paraksts

4.pielikums
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.___
Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskas personas pilns nosaukums, reģistrācijas
numurs
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dzīvesvietas vai juridiskā adrese, tālruņa numurs
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pilnvarotas personas vārds, uzvārds, personas kods
________________________________________________________________________________
ir nomaksājis (-usi) nodrošinājuma summu 2148,00 EUR (divi tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro, 00
cents), reģistrācijas maksu 30.00EUR apmērā un ieguvis (-usi) tiesības piedalīties izsolē, kura notiks Valkas
novada domes 1.stāva apspriežu telpā Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, 2020.gada 10.decembrī
plkst.10:00 un, kurā tiks izsolītas pašvaldībai piederošās cirsmas, kas atrodas zemes vienībās Kārķu un
Ērģemes pagastos ar kadastra apzīmējumiem: 9466 005 0243, 9466 005 0244, 9466 008 0141, 9452 008
0246 un 9452 009 0351 9466 008 0141, 9452 008 0246 un 9452 009 0351.
Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) ir 21 486.00 EUR (divdesmit viens tūkstotis četri simti
astoņdesmit seši euro, 00 centi).
Apliecība izdota 2020.gada __._____________, plkst._______.
Reģistrators ______________________________________________ ___________
(amats, vārds, uzvārds)
(paraksts)

5.pielikums

Valkā

Līgums Nr. VND/4-22/20/___
Par Valkas novada domes cirsmu pirkumu
Ērģemes un Kārķu pagastos
2020.gada ___._________

Valkas novada dome, reģistrācijas Nr.90009114839, juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas
novads, LV-4701, turpmāk - Pašvaldība, _________________ personā, kurš rīkojas uz Valkas novada
domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums" pamata kā
pārdevējs no vienas puses, turpmāk tekstā saukts - „PĀRDEVĒJS"
un
_______________, reģistrācijas nr.____________, adrese: ____________tās ____________ personā, kurš
darbojas uz ___________ pamata, kā pircējs no otras puses, turpmāk tekstā saukts - „PIRCĒJS",
PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS, turpmāk tekstā kopā saukti - „PUSES", pamatojoties uz 2020.gada
______________ apstiprinātajiem izsoles rezultātiem, noslēdz šo cirsmas pirkuma līgumu (turpmāk tekstā Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM izstrādei, bet PIRCĒJS pērk un pieņem izstrādei ar visām
tiesībām un pienākumiem 2020.gada ____________ izsolē nosolītās koku ciršanas tiesības izstrādei
pieņemtajā meža platībā zemes vienībās Kārķu un Ērģemes pagastos ar kadastra apzīmējumiem: 9466
005 0243, 9466 005 0244, 9466 008 0141, 9452 008 0246 un 9452 009 0351, turpmāk tekstā CIRSMA:
1.1.1.apliecinājumi koku ciršanai nr. 1313014,1314077,1313011,1314371,1315525,1315527
(pielikums nr.1);
1.1.2.CIRSMAS objekti:
Kadastra Cirsma Kvartāls Platība, Nogabals Krāja, m3
Cirtes veids,
numurs
ha
paņēmiens
9466 005 0243
9466 005 0244
9466 008 0141

9452 008 0246

9452 008 0351

1

19.34

kopšanas/krājas

Nr.1

1

0.39

Nr.2

1

0.59

1

12.31

galvenā/izlases

Nr.3

1

0.49

2;3

11.270

kopšanas/krājas

Nr.4

1

0.1

1

34.28

galvenā/kailcirte

Nr.5

1

1.61

2;3

345.10

galvenā/kailcirte

Nr.6

6

0.36

1

109.51

galvenā/kailcirte

Nr.7

6

2.43

3;4;5;6;

139.41

kopšanas/krājas

Nr.8

6

0.34

7;8

98.95

galvenā/kailcirte

Nr.9

7

1.13

1;2

51.78

kopšanas/krājas

Nr.10

7

3.83

3;4;5

289.21

kopšanas/krājas

1.1.3.CIRSMAS robežas tiek noteiktas atbilstoši ierādītajam ciršanas iecirkņiem dabā, ņemot vērā
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes 27.07.2020. Atzinumu attiecībā uz zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 9452 008 0351 esošajām cirsmām, kas pievienota šī līguma pielikumā.
1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka līdz Līguma noslēgšanai CIRSMA nav nevienam citam atsavināta, nav
ieķīlāta, par to nav strīdu, tai nav uzlikts aizliegums, kā arī nav nekādu citu šķēršļu, lai to pārdotu.
1.3. PIRCĒJAM ir zināms CIRSMAS faktiskais stāvoklis un tas apliecina, ka CIRSMAS robežas un
kokmateriālu krautuvju vietas, kokmateriālu pievešanas ceļi no cirsmas līdz kokmateriālu krautuvēm un
izvešanas ceļi dabā ir ierādīti, to stāvoklis viņam ir zināms, un par to PIRCĒJAM pret PĀRDEVĒJU nav
pretenziju.
2. Pirkuma maksa un apmaksas kārtība
2.1. CIRSMA tiek pārdota par izsolē PIRCĒJA nosolīto pirkuma cenu EUR _______ (summa vārdiem).
Pirkuma cena ir samaksāta līdz Līguma noslēgšanas dienai.
2.2. PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS apliecina, ka, slēdzot šo Līgumu, viņi apzinās Līguma priekšmeta vērtību un
atsakās celt viens pret otru prasības par Līguma atcelšanu nesamērīgu zaudējumu dēļ.
3. Tiesību pāreja un riski
3.1. Ar Līguma noslēgšanas brīdi, PIRCĒJS iegūst CIRSMAS koku izstrādes (koku ciršana, kokmateriālu
pievešana un izvešana no krautuves, cirsmas satīrīšana) tiesības līdz 2021.gada ______________.
3.2. Pēc Līguma 3.1.punktā norādītā termiņa beigām PIRCĒJS zaudē CIRSMAS izstrādes tiesības, ja Līguma
termiņš nav PUSĒM abpusēji pagarināts ar atsevišķu rakstisku vienošanos.
3.3. Pēc koku izstrādes tiesību zaudēšanas koki un kokmateriāli, kas atrodas CIRSMĀ, krautuvē vai posmā
starp ceļu un krautuvi, atsavināmi PIRCĒJAM bezstrīdus kārtībā un kļūst par PĀRDEVĒJĀ īpašumu.
3.4. Pēc Līguma noslēgšanas PIRCĒJS uzņemas risku par CIRSMAS nejaušu bojāeju.
3.5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
4. Soda sankcijas
Ja līdz Līguma termiņa beigām vai līguma pagarinājuma termiņa beigām cirsmas koku izstrāde nav pabeigta
un nav noslēgts starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU nodošanas - pieņemšanas akts PIRCĒJS maksā
PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,5 % no nosolītās cenas par katru kavēto dienu.
5. Pārdevēja tiesības un pienākumi
5.1. PĀRDEVĒJA tiesības:
5.1.1.apsekot CIRSMAS koku izstrādes gaitu tās izstrādes laikā tādā apjomā, lai pārliecinātos par
CIRSMAS izstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši šī līguma
nosacījumiem;
5.1.2.konstatējot nelikumīgas darbības vai šā līguma nosacījumu neizpildi, apturēt CIRSMAS tālāku
izstrādi līdz pretenzijas novēršanai vai zaudējumu segšanai;
5.1.3.ja izstrādes laikā cirsmā un pievešanas ceļos veidojas “rises”, dziļākas par 25 cm, PĀRDEVĒJAM ir
tiesības pārtraukt izstrādes darbus līdz atjaunojās augsnes nestspēja;
5.2. PĀRDEVĒJA pienākumi:

5.2.1.vienoties ar citu zemju īpašniekiem par kokmateriālu krautuvju izveidi un pievešanas ceļiem uz to
zemēm;
5.2.2.pēc PIRCĒJA rakstiska pieprasījuma saņemšanas pagarināt CIRSMAS izstrādes termiņu, bet ne
ilgāk kā līdz ciršanas apliecinājuma derīguma termiņa beigām;
5.2.3.pēc PIRCĒJA paziņojuma par izstrādes pabeigšanu pieņemt cirsmu ar nodošanas - pieņemšanas
aktu.
6. Pircēja tiesības un pienākumi
6.1. PIRCĒJAM ir tiesības rakstiski pieprasīt šī līguma cirsmas izstrādes termiņa pagarinājumu, bet ne ilgāk
kā līdz ciršanas apliecinājuma derīguma termiņa beigām;
6.2. PIRCĒJA pienākumi:
6.2.1.izstrādāt CIRSMU ievērojot Ministru kabineta noteikumus nr. 310 no 2012. gada 2. maija „Darba
aizsardzības prasības mežsaimniecībā" un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus;
6.2.2.ugunsgrēka gadījumā ar saviem līdzekļiem nodrošināt meža ugunsgrēku dzēšanu CIRSMĀ;
6.2.3.izstrādes laikā nodrošināt CIRSMĀ saglabājamo koku aizsardzību;
6.2.4.paziņot PĀRDEVĒJAM par CIRSMAS izstrādes pabeigšanu;
6.2.5.līdz CIRSMAS izstrādes pabeigšanai nodrošināt izmantoto krautuvju vietu satīrīšanu;
6.2.6.līdz CIRSMAS izstrādes pabeigšanai novērst pievešanas ceļiem un meliorācijas sistēmām radītos
bojājumus;
6.2.7.CIRSMAS izstrādes laikā PIRCĒJS ir atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
7. Vienošanās apjoms
7.1. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros.
7.2. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi uz __(___) lapām. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, un no
kuriem 1 (viens) eksemplārs glabājas pie PĀRDEVĒJA un 1 (viens) pie PIRCĒJA.
8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā
latviešu valodā un nododama adresātam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu vai saņemot rakstisku
atbildi par saņemšanu. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas brīža.
8.2. PUSES neatbild par zaudējumiem, kas saistīti ar neparedzētiem apstākļiem (force majour).
8.3. PUSES vienojas, ka jebkuru strīdu par ĪPAŠUMU, kas izriet no noslēgtā Līguma, un skar tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirs saskaņā ar Līgumu un normatīvajiem aktiem vai LR likumdošanā
noteiktajā kārtībā.
8.4. Līgumam ir pievienoti pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa: 1. pielikums - apliecinājumi koku
ciršanai; 2. pielikums - Cirsmu novērtējums.
PĀRDEVĒJS

9. PUŠU rekvizīti un paraksti
PIRCĒJS

Valkas novada dome
Reģ. Nr. 90009114839
Adrese: Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701
A/S “SEB banka“
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV16UNLA0050014283134
__________________________________

_____________________
Reģ. Nr. _____________
Adrese: ______________
Banka: ______________
Kods: _______________
Konta Nr. ___________

__________________________________

1.pielikums
ATZINUMS
Cēsīs
27.07.2020., Nr. NKMP/2020/14.4-09/3370
Uz 22.07.2020. Nr. B10.2.3-10/101
Reģ. 23.07.2020., Nr. 05517/2020
VMD Ziemeļvidzemes virsmežniecības
Valkas mežniecībai
valkas.meznieciba@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv
Par koku ciršanu Valkas novada
Ērģemes pagasta īpašumā “Pauguržēguri”
1. Iesniedzējs – VMD Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valkas mežniecība.
2. Paredzamā darbības vieta – īpašums “Pauguržēguri”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā.

3. Iesniedzēja prasījums – koku ciršana kopšanas cirtē 7. kvartāla 1. nogabalā 0.62ha, 7. kvartāla
2. nogabalā 0.50ha, 7. kvartāla 3. nogabalā 0.17ha, 7. kvartāla 4. nogabalā 2.95ha un 7. kvartāla
5. nogabalā 0.71ha platībās. Kadastra apzīmējums 9452 008 0351;
4. Faktu konstatējums: teritorija, kur paredzēts veikt koku ciršanu atrodas valsts nozīmes arheoloģiskā
pieminekļa “Ērģemes pilskalns (garais kalns)” (valsts aizsardzības Nr. 2367) aizsardzības zonā
(aizsargjoslā), tā teritorijas tiešā tuvumā.
5. Nolēmuma pamatojums – likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3., 17., 22. un 23. pants; MK
2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību,
izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 35. un 44. punkts.
6. Nolēmums – Neiebilst koku ciršanai iesniegumā norādītajos meža nogabalos, īpašuma “Pauguržēguri”
(kad. Nr. 9452 009 0125) sastāvā esošajā zemes vienībā ar kad. apz. 9452 008 0351, ja tiek ievērotas
šādas prasības:

6.1.30 metru rādiusā ap pieminekļa teritoriju nav pieļaujama smagās tehnikas izmantošana, darbus
jāveic ar rokas instrumentiem.
6.2.30 metru rādiusā ap pieminekļa teritoriju nav pieļaujams veidot koku krautuves, kā arī ierīkot
transporta un treilējamos ceļus.
Vienlaikus atgādinām, ka, pamatojoties uz likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 17. un 22. pantu,
mežizstrādes darbu laikā atsedzoties jaunām kultūrvēsturiskajām vērtībām, piemēram, kultūrslānim,
arheoloģiskajām senlietām vai apbedījumu akmens konstrukcijām u. c., darbi šajā vietā pārtraucami un, par
atradumiem nekavējoties jāziņo Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, paredzot vietas izpēti.
Pielikumā: Kartogrāfiskais materiāls – valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis “Ērģemes pilskalns (Garais
kalns)” (valsts aizsardzības Nr. 2367) atrašanās vieta; uz 1 lpp.
Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja –
galvenā valsts inspektore

(paraksts*)

Ilze Liekniņa
p.i. Sarmīte Dundure

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
J. Plūksnis, 64123834
vidzeme@mantojums.lv

Pielikums

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
Vidzemes reģionālās nodaļas
27.07.2020. atzinumam Nr. NKMP/2020/14.4-09/3370

Kartogrāfiskais materiāls – Kartogrāfiskais materiāls – valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis
“Ērģemes pilskalns (Garais kalns)” (valsts aizsardzības Nr. 2367) atrašanās vieta

“ – Ērģemes pilskalna (Garā kalna) atrašanās vieta - teritorija (valsts aizsardzības Nr. 2367)“
4.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada bāriņtiesa 2020.gada 7.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.1-6/23 “Par *** un *** ievietošanu ***
un *** audžuģimenē”, ar kuru nolēma ievietot ***, personas kods *** un ***, personas kods ***, *** un ***
audžuģimenē uz laiku, sākot no 2020. gada 14. oktobra līdz laikam, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē
vai, ja tas nebūs iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.
LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļa nosaka, ka vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas
stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt.
Pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no
vecākiem vai abiem vecākiem.
No minētā regulējuma izriet, ka vecākiem, kuriem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības un bērni
ievietoti ārpusģimenes aprūpē, jāmaksā par bērnu uzturēšanu.
Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” (turpmāk – Noteikumi) 5.punktā noteikts, ja bērns ievietots
pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē,
samaksu par pakalpojumu no bērna vecākiem pieprasa attiecīgā pašvaldība.

Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu Valsts institūcija vai pašvaldība mēneša laikā pēc pakalpojuma sniegšanas
uzsākšanas pieņem lēmumu par pakalpojuma samaksu, norādot katra bērna vecāka ikmēneša samaksas
apmēru, samaksas termiņu un maksājuma konta numuru, uz kuru pakalpojuma samaksa pārskaitāma.
Noteikumu 2.punkts nosaka, ka samaksas apmērs katram bērna vecākam mēnesī par bērnam sniegto
pakalpojumu ir naudas summa, kas vienāda ar Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru
bērnam.
Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.punktam katra vecāka pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos
uzturlīdzekļus šādā apmērā:
2.1. katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25 % apmērā no Ministru
kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
2.2. katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30 % apmērā no
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša
darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu
minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 430 euro.
Ņemot vērā to, ka *** un *** ir vecuma kategorijā līdz 7 gadiem, tad *** un *** mātei *** ir jāmaksā par viņu
uzturēšanos audžuģimenē 25% apmērā no minimālās darba algas, t.i., 107,50 euro par katru bērnu.
2020.gada 12.novembrī *** sasniegs 7 gadu vecumu, tādēļ no šī datuma *** mātei *** būs jāmaksā par viņas
uzturēšanos audžuģimenē 30% apmērā no minimālās darba algas, t.i., 129,- euro.
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta 3.daļas 5.punkts nosaka, ka no samaksas par bērna
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem bērna vecāks tiek atbrīvots, ja pašvaldības sociālais dienests ir sniedzis
motivētu atzinumu par vecāka iesaistīšanos savu problēmu risināšanā. *** un *** tēvs *** iesaistās problēmu
risināšanā un vēlas atjaunot aizgādības tiesības pār bērniem, tādēļ viņš no samaksas par ārpusģimenes
aprūpes pakalpojumiem tiek atbrīvots.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2020.gada 15.oktobra lēmumu (sēdes
protokols Nr.5, 1.§), Finanšu komitejas 2020.gada 16.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 4.§) un
pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142
„Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”
2.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt samaksu ***, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, par bērna:
1.1. ***, personas kods ***, uzturēšanos audžuģimenē 107,50 EUR (viens simts septiņi euro un 50 centi)
mēnesī;
1.2. ***, personas kods ***, uzturēšanos audžuģimenē 107,50 EUR (viens simts septiņi euro un 50 centi)
mēnesī par laika periodu no 14.10.2020.līdz 11.11.2020. un 129,- EUR mēnesī no 12.11.2020.
2. Noteikt, ka samaksa pārskaitāma katru mēnesi, līdz mēneša pēdējam datumam, Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā Nr.
LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

5.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 17.septembrī ar Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces S.Lauciņas
vienpersonisko lēmumu Nr. 1-6/16 *** un *** pārtrauktas aizgādības tiesības pār dēlu *** un bērns nogādāts
drošos apstākļos *** audžuģimenē. Ar Valkas novada bāriņtiesas 2020.gada 1.oktobra lēmumu Nr. 1-6/20 tika
nolemts neatjaunot ***, personas kods ***, un *** pārtrauktās aizgādības tiesības pār dēlu ***, personas kods
***,
LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļa nosaka, ka vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas
stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt.
Pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu
no vecākiem vai abiem vecākiem.

No minētā regulējuma izriet, ka vecākiem, kuriem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības un bērni
ievietoti ārpusģimenes aprūpē, jāmaksā par bērnu uzturēšanu.
Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” (turpmāk – Noteikumi) 5.punktā noteikts, ja bērns ievietots
pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē,
samaksu par pakalpojumu no bērna vecākiem pieprasa attiecīgā pašvaldība.
Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu Valsts institūcija vai pašvaldība mēneša laikā pēc pakalpojuma sniegšanas
uzsākšanas pieņem lēmumu par pakalpojuma samaksu, norādot katra bērna vecāka ikmēneša samaksas
apmēru, samaksas termiņu un maksājuma konta numuru, uz kuru pakalpojuma samaksa pārskaitāma.
Noteikumu 2.punkts nosaka, ka samaksas apmērs katram bērna vecākam mēnesī par bērnam sniegto
pakalpojumu ir naudas summa, kas vienāda ar Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru
bērnam.
Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.punktam katra vecāka pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos
uzturlīdzekļus šādā apmērā:
2.1. katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25 % apmērā no Ministru
kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
2.2. katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30 % apmērā
no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša
darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu
minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 430 euro.
Ņemot vērā to, ka *** ir vecuma kategorijā no 7 līdz 18 gadiem, tad *** mātei *** ir jāmaksā par viņu
uzturēšanos audžuģimenē 30% apmērā no minimālās darba algas, t.i., 129,- euro.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2020.gada 15.oktobra lēmumu (sēdes
protokols Nr.5, 3.§), Finanšu komitejas 2020.gada 16.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 5.§) un
pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142
„Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”
2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt samaksu ***, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, par dēla ***, personas kods ***,
uzturēšanos audžuģimenē 129,- EUR (viens simts divdesmit deviņi euro) mēnesī.
2. Noteikt, ka samaksa pārskaitāma katru mēnesi, līdz mēneša pēdējam datumam, Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā Nr.
LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

6.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)
2020.gada 17.septembrī ar Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces S. Lauciņas
vienpersonisko lēmumu Nr. 1-6/16 *** un *** pārtrauktas aizgādības tiesības pār dēlu *** un bērns nogādāts
drošos apstākļos *** audžuģimenē. Ar Valkas novada bāriņtiesas 2020.gada 1.oktobra lēmumu Nr. 1-6/20 tika
nolemts neatjaunot *** un ***, personas kods ***, pārtrauktās aizgādības tiesības pār dēlu ***, personas kods
***,
LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļa nosaka, ka vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas
stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt.
Pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu
no vecākiem vai abiem vecākiem.
No minētā regulējuma izriet, ka vecākiem, kuriem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības un bērni
ievietoti ārpusģimenes aprūpē, jāmaksā par bērnu uzturēšanu.
Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” (turpmāk – Noteikumi) 5.punktā noteikts, ja bērns ievietots

pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē,
samaksu par pakalpojumu no bērna vecākiem pieprasa attiecīgā pašvaldība.
Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu Valsts institūcija vai pašvaldība mēneša laikā pēc pakalpojuma sniegšanas
uzsākšanas pieņem lēmumu par pakalpojuma samaksu, norādot katra bērna vecāka ikmēneša samaksas
apmēru, samaksas termiņu un maksājuma konta numuru, uz kuru pakalpojuma samaksa pārskaitāma.
Noteikumu 2.punkts nosaka, ka samaksas apmērs katram bērna vecākam mēnesī par bērnam sniegto
pakalpojumu ir naudas summa, kas vienāda ar Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru
bērnam.
Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.punktam katra vecāka pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos
uzturlīdzekļus šādā apmērā:
2.1. katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25 % apmērā no Ministru
kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
2.2. katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30 % apmērā
no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša
darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu
minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 430 euro.
Ņemot vērā to, ka *** ir vecuma kategorijā no 7 līdz 18 gadiem, tad *** tēvam *** ir jāmaksā par viņu
uzturēšanos audžuģimenē 30% apmērā no minimālās darba algas, t.i., 129,- euro.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2020.gada 15.oktobra lēmumu (sēdes
protokols Nr.5, 4.§), Finanšu komitejas 2020.gada 16.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 6.§) un
pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142
„Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”
2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt samaksu ***, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, par dēla ***, personas kods ***,
uzturēšanos audžuģimenē 129,- EUR (viens simts divdesmit deviņi euro) mēnesī.
2. Noteikt, ka samaksa pārskaitāma katru mēnesi, līdz mēneša pēdējam datumam, Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā Nr.
LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

7.§
Par grozījumu Valkas novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumā
“Par atbalstu skolēnu ēdināšanai 2020./2021. mācību gadā”
(sēdes protokols Nr.10, 16.§)
_________________________________________________________________
(R.Rastaks)
2020.gada 27.augustā tika pieņemts Valkas novada domes lēmums par dažādiem atbalsta lielumiem
skolēnu ēdināšanā Valkas novada izglītības iestādēs. Izvērtējot faktiskās ēdināšanas izmaksas Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas sporta klases skolēniem, nepieciešams palielināt pašvaldības atbalsta lielumu uz EUR
3,50 par pusdienām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada 16.oktobra
lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 2.§), Finanšu komitejas 2020.gada 16.oktobra lēmumu (sēdes protokols
Nr.11, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izteikt Valkas novada domes 2020.gada 27.augusta lēmuma “Par atbalstu skolēnu ēdināšanai
2020./2021. mācību gadā” (sēdes protokols Nr.10, 16.§) 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt Valkas novada 10.klases skolēniem, kuri mācās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā sporta
programmā, pašvaldības līdzmaksājumu 3.50 euro par pusdienu reizi mācību laikā.”
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktors.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
8.§
Par saistošo noteikumu Nr.22
“Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(A.Golubovs, V.Zariņš, V.A.Krauklis)
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumiem un lūgumu pārskatīt Valkas
novada domes 2020.gada 30.jūlija saistošos noteikumus Nr.16 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi
Valkas novadā”, nepieciešams apstiprināt atkārtoti jaunus saistošos noteikumus par nekustamo īpašumu
uzturēšanu Valkas novadā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2020.gada 15.oktobra lēmumu
(protokols Nr.8, 1.§), Finanšu komitejas 2020.gada 16.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 10.§) un
vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt saistošos noteikumus Nr.16 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Valkas novadā”.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā”.
3. Saistošos noteikumus Nr.22 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā” triju dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
4. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 29.oktobrī

Nr.22
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 29.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.14,8.§)
Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama Valkas novada
administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas
sakoptību un aizsardzību.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. apstādījumi – ar augiem apaudzētas un koptas platības, kurās neiegūst produkciju pārtikai;
2.2. iebrauktuve (nobrauktuve) – attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transporta
piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz nekustamajam īpašumam, tajā skaitā brauktuve
daudzdzīvokļu namu pagalmos, tuneļi, caurtekas, atbalstsienas u.c.;
2.3. nekustamais īpašums – nekustamā īpašuma objekts (zemes vienība vai būve) vai šo objektu kopība
(zemes vienība un būve);

2.4. piegulošā teritorija – teritorija, kura robežojas ar ielu vai ceļu līdz ietvei, veloceliņam vai brauktuvei
(ja nav ietves), bet ne vairāk kā 5 m no nekustamā īpašuma robežas;
2.5. sabiedriskā transporta pieturvieta – vieta, kas aprīkota ar attiecīgu sabiedriskā transporta pieturas
zīmi un paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru izkāpšanai, iekāpšanai sabiedriskajā transporta līdzeklī
un tā uzgaidīšanai;
2.6. koplietošanas telpas – kāpņu telpas, gaiteņi, vestibili, pagrabtelpu gaiteņi u.t.t.;
2.7. teritorijas uzturēšana – rūpes par teritorijas labiekārtojumu, vizuālo kopskatu, koku nobiru, sniega un
atkritumu novākšana, zāles pļaušana, stādījumu kopšana;
2.8. zāliens – platība, kas nosegta ar zemu augošu zālienaugu zelmeni no agra pavasara līdz pirmajam
sniegam, un tiek regulāri pļauta un kopta ap dzīvojamām un sabiedriskām ēkām Valkas pilsētas teritorijā
un pagastu ciemu teritorijās.
II. Nekustamo īpašumu un piegulošo teritoriju uzturēšana
3. Valkas novadā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem un lietotājiem jānodrošina īpašumu:
3.1. piegulošās teritorijas kopšana;
3.2. iebrauktuvju tīrīšana, zāles nopļaušana gar tām;
3.3. zālienu pļaušana (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm);
3.4. zemes uzturēšanas pasākumu veikšana (zāles pļaušana, lapu, zaru un tiem pielīdzināmo atkritumu
novākšana), lai novērstu kūlas un citu ugunsnedrošu situāciju veidošanos;
3.5. apstādījumu uzturēšana, dzīvžogu kopšana gar ietvēm un brauktuvēm, īpašuma teritorijā esošu koku,
krūmu un to zaru apzāģēšanu vietās, kur tiek traucēta gājēju un autotransporta pārvietošanās;
3.6. pie sabiedriskajām ēkām sīkajiem atkritumiem paredzētu nedegoša materiāla urnu novietošana un
iztukšošana, kā arī atkritumu urnu savlaicīga krāsošana;
3.7. nekustamajiem īpašumiem pieguļošo gājēju ietvju (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas)
attīrīšana no lapām, zariem un tiem pielīdzināmiem atkritumiem, un sniega, ledus, parādoties apledojumam
– pretslīdes materiālu kaisīšana katru dienu (arī brīvdienās un svētku dienās) līdz plkst. 8:00;
3.8. automašīnu īpašnieki, lietotāji nodrošina piekļuvi speciālajai ielu kopšanas tehnikai, ja transporta
līdzeklis tiek turēts uz ielas, pagalmā vai citā teritorijā, veic apkārtējās teritorijas (3m platā joslā ap
transportlīdzekli) tīrīšanu, apkārtējās teritorijas nepiesārņošanu;
3.9. sniega un ledus notīrīšana no ēku jumtiem, balkoniem, lodžijām, lāsteku nolaušana, lai nepieļautu
sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm, balkoniem, lodžijām;
3.10. situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju drošība un iespējama transporta līdzekļu bojāšana - bīstamo
vietu norobežošana, nekavējoši veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai.
4. Iebrauktuvju un māju ceļu pieslēgumu pilsētas ielu tīklam uztur namīpašumu, ēku un būvju īpašnieks,
valdītājs, lietotājs vai apsaimniekotājs.
5. Tirdzniecības un pakalpojumu, t.sk., sabiedrisko pakalpojumu, sfēras objektos papildus Noteikumu 3.punktā
minētajiem teritorijas uzturēšanas darbiem jānodrošina objekta skatlogu, durvju un fasādes tīrība.
6. Neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un dzīvokļos:
6.1. jānoslēdz vai jāaiznaglo logus un ieejas durvis, lai novērstu nepiederošo personu iekļūšanu un
uzturēšanos tur;
6.2. nepieļaut atkritumu uzkrāšanos šajās ēkās vai pie tām.
7. Valkas novada teritorijā nav atļauts:
7.1. daudzdzīvokļu namu, sabiedrisko ēku balkonos un lodžiju atklātās (redzamās) daļās novietot
saimniecības priekšmetus, žāvēt veļu;
7.2. daudzdzīvokļu namu koplietošanas telpās veikt darbus, kuru dēļ tiek būtiski traucēti mājas iedzīvotāji,
un novietot, uzglabāt dažādus priekšmetus (piemēram, dzīvokļu remonta rezultātā radītos būvgružus,
vecās durvis, logus u.c.);
7.3. izveidot sniega vaļņus apstādījumu zonā un vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos un transporta
plūsmu;
7.4. tīrot gājēju ietvi, mest vai novietot sniegu vai saslaukas uz brauktuvēm;
7.5. kaisīt ietves ar izdedžiem;
7.6. tīrot ietves, bojāt to segumu;
7.7. nekustamo īpašumu redzamajā daļā radīt vai pieļaut būvju stāvokli, kas neatbilst vispārējām
estētiskajām un sanitārajām normām;
7.8. pieguļošās teritorijās izgāzt vai uzkrāt būvgružus, zarus, lapas, zāli.
III. Atvieglojumi
8. Atvieglojumi īpašumam piegulošās teritorijas kopšanai (turpmāk tekstā – atvieglojums) var tikt piešķirti
viendzīvokļa māju, kuras netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašniekam vai valdītājam, kas ir
pensionāri ar 1. vai 2. grupas invaliditāti un personas ar 1. grupas invaliditāti, un kuriem nav kopīgas deklarētās
dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām.
9. Lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atvieglojumu pieņem pašvaldības
izpilddirektors.

10. Lai saņemtu atvieglojumu, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu un dokumentus, kas apliecina
apstākļus, kas ir par pamatu atvieglojuma piešķiršanai. Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi, kas ir
par pamatu atvieglojuma saņemšanai, tam ir pienākums 5 darba dienu laikā par to paziņot pašvaldībai.
IV. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība
11. Par Noteikumu neievērošanu personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.
12. Noteikumu izpildes kontroli veic Valkas novada Pašvaldības policija un Valkas novada domes Pilsētas
teritorijas apsaimniekošanas nodaļa.
13. Kontrolēt Noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanai ir tiesīgas Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
14. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga Valkas novada domes
Administratīvā komisija.
15. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no Noteikumu pildīšanas.
16. Par Noteikumu prasību, izņemot Noteikumu 3.4.apakšpunktu, neievērošanu piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 14 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 20 naudas soda vienībām.
17. Par Noteikumu 3.4.apakšpunkta neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām
no 10 līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 20
līdz 300 naudas soda vienībām.
V. Noslēguma jautājumi
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošos noteikumus Nr.41
“Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”.
19. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Valkas novada pašvaldības bezmaksas
izdevumā “Valkas Novada Vēstis”.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.22
“Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas lūgumu pārskatīt Valkas novada domes 2020.gada
30.jūlija saistošos noteikumus Nr.16 “Nekustamo īpašumu
uzturēšanas noteikumi Valkas novadā”, nepieciešams atkārtoti
apstiprināt jaunus saistošos noteikumus par nekustamo īpašumu
uzturēšanu Valkas novadā.
Jaunizstrādāto saistošo noteikumu uzdevums ir aizsargāt personu
un to īpašumu tiesības Valkas novadā, tāpēc noteikumos papildus
tiek iekļauti citos normatīvajos aktos neiekļauti punkti:
1) 3.4.punkts “zemes uzturēšanas pasākumu veikšana, lai novērstu
kūlas veidošanos”.
Šis punkts tiek ieviests ar mērķi mazināt risku kūlas ugunsgrēkiem
pavasara sezonā, jo ne Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa
noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, ne citi normatīvie
akti neparedz administratīvo atbildību par kūlas jeb pērnās zāles
veidošanos, un Valkas novada domes ieskatā, ar 3.4.punkta
iekļaušanu saistošajos noteikumos tiek nodrošināta labāka
nekustamo īpašumu uzturēšana un tiek aizsargāta pārējo personu
un to īpašumu drošība. Ņemot vērā, ka minētā punkta pārkāpšana
var radīt būtisku kaitējumu personām, to īpašumam un apkārtējai
videi, saistošo noteikumu 17.punkts paredz atsevišķu
administratīvās atbildības apmēru - naudas sods fiziskajām
personām no 14 līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskajām
personām naudas sods no 20 līdz 300 naudas soda vienībām.
2) 6.punkts “Neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai
neizmantotās ēkās un dzīvokļos:
6.1. jānoslēdz vai jāaiznaglo logus un ieejas durvis, lai novērstu
nepiederošo personu iekļūšanu un uzturēšanos tur;
6.2. nepieļaut atkritumu uzkrāšanos šajās ēkās vai pie tām.”
Šis punkts nepieciešams administratīvās atbildības noteikšanai par

šī punkta apakšpunktos minēto darbību neveikšanu, jo vienīgais
kontrolējošais veids kā pašvaldība var šādas darbības likt pildīt
neapdzīvojamo vai saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku
īpašniekiem ir aplikt “būvi ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3%
apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības (būvei
piekritīgā zeme ir zemes gabals, uz kura atrodas ēka, ja ar
pašvaldības lēmumu nav noteikta platība ēkas uzturēšanai), sākot
ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju
kategorijā” saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada
28.novembra saistošo noteikumu Nr. 45 “Kārtība, kādā novērtē un
ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas būves”
10.punktu. Bet minēto punktu var piemērot tikai tad, ja, piemēram,
būves logu ailas ir vaļējas, bez stikliem un/vai rāmjiem.
3) 7.1.punkts “daudzdzīvokļu namu, sabiedrisko ēku balkonos un
lodžiju atklātās (redzamās) daļās novietot saimniecības
priekšmetus, žāvēt veļu”.
Šis punkts tiek ieviests ar mērķi personām ievērot vides estētiskās
vērtības, jo neviens normatīvais akts neparedz administratīvo
atbildību par to. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 2.panta
pirmās daļas 4.punkts tikai skaidro vienu no likuma mērķiem –
“saglabāt un attīstīt dzīvojamo māju kā vides objektu estētiskās
vērtības un līdz ar to arī attiecīgās vides estētiskās vērtības”.
Definīcija “estētiskās vērtības” netiek skaidrota normatīvajos aktos,
tomēr ņemot vērā sabiedrībā vispārēji pieņemtās normās,
estētiskās vērtības var nosaukt lietas, priekšmetus, stāvokļus un
parādības, kas var izraisīt cilvēka pozitīvu vai negatīvu reakciju
estētiskajā vērtējumā.
4) 7.3.punkts “daudzdzīvokļu namu koplietošanas telpās veikt
darbus, kuru dēļ tiek būtiski traucēti mājas iedzīvotāji, un novietot,
uzglabāt dažādus priekšmetus (piemēram, dzīvokļu remonta
rezultātā radītos būvgružus, vecās durvis, logus u.c.)”.
Šis punkts tiek ieviests ar mērķi ierobežot daudzdzīvokļu mājās
iedzīvotājiem būtiski traucēt citus iedzīvotājus, kaimiņus, veicot
jebkādus iepriekš nesaskaņotus, vibrāciju, skaņu un smakas
pastiprinošus darbus (remonta, saimnieciskos u.c.), jo ne
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, ne Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.906 “Dzīvojamās mājas
sanitārās apkopes noteikumi”, ne citi normatīvie akti neparedz
administratīvo atbildību par to.

2. Īss projekta satura izklāsts

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

Definīciju “piegulošā teritorija” normatīvajos aktos pielieto saistībā
ar konkrētā normatīvā akta būtību, tāpēc saistošajos noteikumos šī
definīcija nosaka konkrētu teritoriju, kura robežojas ar ielu vai ceļu
līdz ietvei, veloceliņam vai brauktuvei (ja nav ietves), bet ne vairāk
kā 5 m no nekustamā īpašuma robežas un kuras kopšana
jānodrošina Valkas novadā esošo nekustamo īpašumu
īpašniekiem (ieskaitot pašvaldību) un lietotājiem.
Pārskatot Valkas novada domes 2020.gada 30.jūlija saistošos
noteikumus Nr.16 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi
Valkas novadā”, tika atkārtoti izstrādāti jauni saistošie noteikumi
“Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā”.
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

9.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā
“Par atļauju pieņemt un pārdot Valkas novadpētniecības muzejā dažāda veida ar novada
kultūrvēsturisko mantojumu un simboliku saistītus informatīvos
materiālus un preces (suvenīrus)” (sēdes protokols Nr.1, 5.§)
_________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
2014.gada 27.janvāra sēdē Valkas novada dome apstiprināja lēmumu “Par atļauju pieņemt un pārdot
Valkas novadpētniecības muzejā dažāda veida ar novada kultūrvēsturisko mantojumu un simboliku saistītus
informatīvos materiālus un preces (suvenīrus)” (protokols Nr.1, 5.§), kurā atļāva pieņemt un pārdot Valkas
novadpētniecības muzejā informatīvos materiālus un preces un noteica pārdošanā pieņemtajām precēm
piecenojumu.
Tā kā Tūrisma informācijas birojā arī tiek tirgotas gan līdzīgas, gan arī tādas pašas informātīvās preces un
materiāli, bet ar atšķirīgu piecenojumu, ir nepieciešams veikt grozījumus novada domes 2014.gada 27.janvāra
sēdes lēmumā “Par atļauju pieņemt un pārdot Valkas novadpētniecības muzejā dažāda veida ar novada
kultūrvēsturisko mantojumu un simboliku saistītus informatīvos materiālus un preces (suvenīrus)”, lai
izlīdzinātu piecenojuma likmes un nerastos situācijas, kad vienādām precēm tiek noteikta atšķirīga pārdošanas
cena.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 16.oktobra lēmumu (sēdes
protokols Nr.11, 13.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
10.punkta, 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs,
S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmuma “Par atļauju pieņemt un pārdot Valkas
novadpētniecības muzejā dažāda veida ar novada kultūrvēsturisko mantojumu un simboliku saistītus
informatīvos materiālus un preces (suvenīrus)” (sēdes protokols Nr.1, 5.§) 2.punktā, aizstājot 15%
piecenojumu ar 6% piecenojumu.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novadpētniecības muzeja direktors.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

10.§
Par Valkas mežaparka publiskās apspriešanas rezultātiem
(A.Golubovs, U.Ozoliņa, V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis)
Saskaņā ar Valkas novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumu (protokols Nr.10, 5.§) “Par Valkas
mežaparka publisko apspriešanu” Valkas novada Tūrisma un informācijas birojā no 2020.gada 1.septembra
līdz 30.septembrim tika rīkota Valkas Mežaparka publiskā apspriešana, kuras laikā no iedzīvotāju puses tika
iesniegtas 17 anketas (publiskās apspriešanas rezultāti un ieteikumi pielikumā). Publiskās apspriešanas
rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.
Valkas novada pašvaldības nolikuma 105.punkta otrā daļa nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas
jānodrošina pausto viedokļu apkopošana, domes lēmuma, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti, un
informatīvā ziņojuma (kopsavilkuma) par apspriešanas rezultātiem publicēšana vietējā laikrakstā.
Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumu Nr.123 “Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu
mežā un to apsaimniekošanu” 4.punkts nosaka, ka par ieceri mežā izveidot parku vai mežaparku pašvaldība
rīko publisko apspriešanu un par to informē Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts meža dienestu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2020.gada 15.oktobra lēmumu
(protokols Nr.8, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punkta, Valkas novada pašvaldības nolikuma 105.punkta otrās daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi,
V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Valkas mežaparka publiskās apspriešanas rezultātus un ieteikumus (pielikumā).
2. Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam un sabiedrisko attiecību speciālistam sagatavot un iesniegt
informatīvo materiālu par Valkas Mežaparka publiskās apspriešanas rezultātiem publicēšanai Valkas
novada domes laikrakstā „Valkas Novada Vēstis" un pašvaldības tīmekļvietnē www.valka.lv.
3. Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot Valkas novada domes saistošo noteikumu “Par
Valkas mežaparka apsaimniekošanu un aizsardzību” projektu (izvērtējot notikušās publiskās apspriešanas
rezultātus) iesniegšanai Valkas novada domes 2020.gada novembra mēneša Finanšu komitejā.
4. Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam informēt Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts meža dienestu
par notikušo Valkas mežaparka publisko apspriešanu un tās rezultātiem.
5. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums Valkas novada domes 2020.gada 29.oktobra
lēmumam (sēdes protokols Nr.14,10.§)
Valkas mežaparka publiskās apspriešanas (2020.gadā) ieteikumu apkopojums
Valkas Mežaparka publiskās apspriešanas laikā, kas notika no 01.09.2020. līdz 30.09.2020., kopumā tika
iesniegtas 17 anketas ( 16 iedzīvotāji un viena kopīga anketa no Valkas Jauniešu domes 14 personām).
Anketu kopvērtējums: Par: 15, Pret: 2
A zona
 Divās anketās minēts par veloparka izbūvēšanu, jeb asfalta velo trasi (“Velosolutions pumptrack”),
 Disku golfa laukums,
 Sajūtu taka,
 Atbalsta ieceri par Dabas klases izveidi,
 Izbūvēt stadionu sporta nodarbībām,
 Atstāt un uzlabot meža gabalu aiz estrādes sporta vajadzībām,
 Noraida A zonas izveidi,
 Strautu ielā aizliegt autotransportu vai ierobežot ātrumu,
 Nebūvēt autostāvietu blakus Strautu ielas privātmājām un mazdārziņiem,
 Saglabāt Strautu ielas mazdārziņus,
 Aizliegt pamatskolai pavadīt sporta vai dabaszinības stundas uz Strautu ielas braucamās daļas,
 Meža klasi izvietot pamatskolas teritorijā,
 Šajā zonā iedzīvotāja novērojusi ārstniecības augus un augus, kuri iekļauti “Sarkanajā grāmatā”, kā arī
dažādus dzīvniekus, iesaka izpētīt šo informāciju un pēc iespējas iekļaut projektos,
 Noņemt betona plāksnes starp abiem dīķiem,
 Daļa taku vajadzīgas ar cieto segumu (asfalts),
 Parka elementiem (galdiem u.c.) jābūt neizkustināmiem un neiznīcināmiem,
 Tiltiņš mežā
B zona, B1 zona
 Izveidot “Dižakmens taku”, uzstādīt soliņus, atkritumu urnas,
 Sajūtu taka,
 Sakārtot un izveidot Dabas taku gar objektiem “Sarkanās klintis” un “Dižakmens”,
 Izvietot norādes zīmi uz Dižakmeni,
 Veidot putnu un zvēru novērošanas vietas,
 Ierīkot atpūtas vietu
C zona
 Uzstādīt soliņus, atkritumu urnas,
 Panākt, lai īpašnieki ezera krastā sakārto ēkas,
 “zaļajā” pludmalē uzstādīt 2-3 laipas ūdenī,
 Atjaunot un sakārtot “Zāģavotu”,
 Disku golfa laukums,
 Sajūtu taka
D zona
 2 viedokļi par to, ka šo zonu izbūvēt atbilstoši A.Blūma jau izstrādātajam objektam. (“Dieva dārzs”),
 “Dieva dārzu” nosaukt par “Imanta dārzs”
E zona
 Citi ierosinājumi
 Sakārtotas teritorijas pilsētā ir vajadzīgas, svarīgi, lai arī tās arī būtu sakoptas un uzturētas;
 Valkai ir vajadzīgs šāds projekts;







~ 15 gadus atpakaļ, tika izstrādāts projekts dabas takas iekārtošanai no Igaunijas robežas līdz
Zāģezeram. Projekts tika īstenots tikai līdz Sēlijas ielas tiltam. A,B,C zonās varētu izmantot kādus
elementus no šī projekta;
Visās zonās vajadzīgas velo novietnes un takas ar labu, stabilu segumu, lai nav jābrauc pa dubļiem;
Jāsaglabā mežs;
Saglabājot dabiskumu, kokus un meža sajūtu, vairākums atbalsta sakārtošanu, iztīrīšanu, pielāgošanu;
Kādā zonā izveidot pastaigu vietu ar mājdzīvniekiem, zīmes un atkritumu urnas.

NOVĒROJUMI pieņemot aptaujas lapas:
Mutiski izteiktie priekšlikumi ietver patiku ne tikai vietējiem iedzīvotājiem par meža saglabāšanu, bet arī tūristi
izteica atzinību, ka Valkas pilsētā ir mežs. Vairākums uzskata, ka Mežaparks ir vajadzīgs, bet ir nobažījušies
par to, kurš uzturēs un regulāri apsaimniekos šīs teritorijas.

11.§
Par Valkas novada Vijciema sākumskolas likvidēšanu
_________________________________________________________________
(R.Rastaks, A.Simulis)
Lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu ilgtspējīgu vispārējās izglītības tīklu un lai nodrošinātu pašvaldības
finanšu līdzekļu un materiālo resursu racionālu un efektīvu izmantošanu, nepieciešams pārstrukturizēt Valkas
novada skolu tīklu.
Izvērtējot Vijciema pagasta demogrāfisko situāciju, ir konstatēts, ka izglītojamo skaits turpinās
samazināties. 2018. gadā Vijciema pamatskola tika reorganizēta par sākumskolu, nodrošinot pirmsskolas
grupu darbu un sākumskolas (1.-6.klases) izglītības programmu īstenošanu. 2019.gada 1.septembrī Vijciema
sākumskolai tika pievienota likvidētās Ozolu sākumskolas pirmsskolas grupa ar programmas īstenošanas
adresi Mierkalna tautas nams, Zvārtavas pagasts.
2020./2021.mācību gadā Vijciema sākumskolā mācījās 25 skolēni sākumskolas izglītības programmā.
Vijciema pirmsskolas grupiņā 17 bērni, no tiem 2 obligātajā pirmsskolas izglītības vecumā, Mierkalna
pirmsskolas grupiņā 13 bērni, no tiem 5 obligātajā pirmsskolas izglītības vecumā.
Pedagoģisko procesu nodrošina 7 sākumskolas pedagogi (no tiem 2 ar pilnu slodzi), 4 pirmsskolas
izglītības skolotāji Vijciema grupiņā (no tiem 2 ar pilnu slodzi) un 2 Mierkalna grupiņā (no tiem 1 ar pilnu slodzi).
2020.gada 24.augustā Būvniecības valsts kontroles birojs sastādīja aktu, kurā konstatēja skolas ēkā
bīstamus bojājumus un liedza ēkas ekspluatāciju, atļaujot līdz mācību gada beigām izmantot tikai noteiktas
telpas.
2020.gada 27.augustā skolas vecāku sapulcē tika sniegta informācija par mācību procesa organizēšanu
šajā mācību gadā un ieskats nākotnes iespējās, tajā skaitā skolas likvidēšanu.
Nepietiekamais izglītojamo skaits un nepiemērotas mācību telpas ir pamats uzsākt Vijciema sākumskolas
reorganizāciju, pārtraucot sākumskolas (1.-6.klases) izglītības programmu īstenošanu Vijciemā. Vienlaikus
nodrošinot jaunāka vecuma izglītojamiem izglītību tuvāk dzīves vietai, saglabājot pirmsskolas izglītības
programmas realizēšanas adreses Vijciemā un Mierkalnā. Plānots administratīvi pirmsskolas grupas pievienot
Valkas pirmsskolas izglītības iestādei.
Uzsākot sākumskolas reorganizāciju, nepieciešams plānot visu skolēnu pārvadāšanu uz Valku. Valkā, kas
atrodas 24 km no Vijciema, šobrīd jau mācās Vijciema pagasta 9 skolēni sākumskolas vecumā, 8 skolēni 7.9.kl., 8 vidusskolēni. Lai nodrošinātu pirmsskolas bērnu ēdināšanu Vijciemā, nepieciešams izbūvēt prasībām
atbilstošu ēdnīcu ēkā, kurā šobrīd darbojas pirmsskolas grupa.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada 16.oktobra
lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 8.punkta un Izglītības likuma 26.panta 1. un 4. daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.jūniju likvidēt Vijciema sākumskolu, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4411903242,
juridiskā adrese "Druvas", Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733.
2. Vijciema sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas to licencētās pirmsskolas izglītības programmas,
izglītības programmas kods 11011111, realizēšanas adresēs ”Druvas”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas
novads un „Mierkalna Tautas nams”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads pārņemt Valkas pirmsskolas
izglītības iestādei, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4401903356, juridiskā adrese Ausekļa iela 44, Valka,
Valkas novads.
3. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram izveidot Vijciema sākumskolas likvidācijas komisiju, kas līdz
2021.gada 1.jūnijam nodrošina iestādes materiālo vērtību, finanšu līdzekļu, personāla lietu, dokumentu
nodošanu normatīvajos dokumentos paredzētajā kārtībā atbildīgajām personām vai iestādēm.

4. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar likvidācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no Valkas novada
pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.
5. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
12.§
Par saistošo noteikumu Nr.23
“Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)
Saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā” projekts (turpmāk - Noteikumi)
izstrādāts ar mērķi apvienot un papildināt nodrošināmos sociālos pakalpojumus Valkas novadā vienotos
saistošajos noteikumos. Šobrīd vienīgie no Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem, kas izdoti
saistībā ar sociālo pakalpojumu nodrošināšanu Valkas novadā ir Valkas novada domes 2018.gada 31.maija
saistošie noteikumi Nr.10 “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Valkas novadā”.
Noteikumi tiek izdoti, lai noteiktu valsts, Eiropas Savienības un pašvaldības finansētos/līdzfinansētos
sociālos pakalpojumus – sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu veidus,
apjomu un pašvaldības finansēto/līdzfinansēto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību.
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešajai daļai kārtību, kādā saņemami
pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos, savukārt Ministru
kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6.punkts
nosaka, ka pašvaldība atbilstoši finansiālajām iespējām var noteikt klientam citu (labvēlīgāku) samaksas
kārtību par pakalpojumu.
Ar jaunu saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā” spēkā stāšanos spēku
zaudēs Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošie noteikumi Nr.10 ‘Par sociālā pakalpojuma
“Aprūpe mājās” nodrošināšanu Valkas novadā’’.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2020.gada 15.oktobra (sēdes protokols
Nr.5, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkta, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešās daļas, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija
noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR
– 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš,
K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23 “Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā”.
2. Saistošos noteikumus Nr.23 “Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā” triju dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 29.oktobrī

Nr.23
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 29.oktobra sēdes lēmumu
( protokols Nr.14, 12.§)
Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7.punktu,
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu

1. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Valkas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
finansētos sociālo pakalpojumu (turpmāk – sociālais pakalpojums) veidus, apjomu, piešķiršanas, atteikšanas,
saņemšanas, pārtraukšanas un samaksas kārtību.
2. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personai:
2.1. kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Valkas novada administratīvajā teritorijā,
2.2. krīzes situācijā ģimenei (personai), kura uzturas Valkas novada administratīvajā teritorijā (4.3., 4.5.,
4.6.apakšnodaļā minētos pakalpojumus);
2.3. personai bez noteiktas dzīvesvietas (4.3., 4.5., 4.6.apakšnodaļā minētos pakalpojumus);
2.4. personai, kuras pēdējā pamata deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Valkas novada administratīvā teritorija.
3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā persona vai tās likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, pieprasa pakalpojumu, iesniedzot iesniegumu Pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk –
Sociālais dienests) vai saskaņā ar noteikumos noteikto, vēršoties pie sociālo pakalpojumu sniedzēja.
2. Sociālo pakalpojumu veidi Deinstitucionalizācijas projektā
4. Sociālie pakalpojumi Deinstitucionalizācijas projektā ir sociālie pakalpojumi, kurus Pašvaldība ir apņēmusies
sniegt Eiropas Sociālā fonda projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros.
5. Deinstitucionalizācijas projektā finansētie sociālie pakalpojumi:
5.1. aprūpes pakalpojums bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kuram izsniegts Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk šajā nodaļā – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem:
5.1.1. līdz 4 (četru) gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 50 (piecdesmit) stundas nedēļā;
5.1.2. no 5 (piecu) līdz 17 (septiņpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 (desmit) stundas
nedēļā;
5.2. atelpas brīža pakalpojums 5.1.apakšpunktā minēto bērnu likumiskajiem pārstāvjiem;
5.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kuri ir noteikti individuālajā sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas plānā:
5.3.1. bērnam ar funkcionālajiem traucējumiem;
5.3.2. bērna ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem.
5.4. dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
6. Pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi un kalendārajā gadā
netiek nodrošināti vienlaicīgi ar pašvaldības vai citu institūciju finansētajiem sociālajiem pakalpojumiem.
3. Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidi
7. Pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi dzīvesvietā:
7.1. pakalpojums "Aprūpe mājās";
7.2. ģimenes asistenta pakalpojums;
7.3. sociālā darba pakalpojums;
7.4. transporta pakalpojums;
7.5. higiēnas pakalpojums;
7.6. zupas virtuves pakalpojums.
8. Pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi institūcijā:
8.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

8.2. īslaicīga sociālā aprūpe pilngadīgām personām institūcijā;
8.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem.
4. Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtība
4.1. Aprūpe mājās
9. Pakalpojuma "Aprūpe mājās" mērķis ir pakalpojuma sniegšana dzīvesvietā, nodrošinot pamatvajadzību
apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personīgajā aprūpē personām, kuras vecuma vai
funkcionālo spēju ierobežojumu dēļ nevar sevi aprūpēt un kurām nav apgādnieku vai tie slimības, funkcionālo
traucējumu, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.
10. Pakalpojumu "Aprūpe mājās" ir tiesīga saņemt:
10.1. pensijas vecuma persona;
10.2. pilngadīga persona ar invaliditāti ar fiziska rakstura traucējumiem vai garīga rakstura traucējumiem;
10.3. persona darbspējīgā vecumā, kura pēc traumas vai slimības laikā nespēj veikt ikdienas mājas darbus
un personisko aprūpi, un kurai nav apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ (vecums, veselības stāvoklis,
nodarbinātība) nespēj sniegt nepieciešamo aprūpi.
11. Pakalpojumu "Aprūpe mājās" pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā
iesniedz:
11.1.iesniegumu;
11.2.iztikas līdzekļu deklarāciju;
11.3.ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko
kontrindikāciju neesamību, kā arī rekomendācijas personas sociālajai aprūpei;
11.4.psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo kontrindikāciju neesību, ja personai ir
garīga rakstura traucējumi.
12. Pakalpojumu "Aprūpe mājās" tiek piešķirts, izvērtējot personas individuālās vajadzības un resursus un
nosakot veicamo darbu apjomu saskaņā ar noteikto aprūpes līmeni atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem:
12.1. 1. aprūpes līmenis līdz 16 stundām mēnesī;
12.2. 2. aprūpes līmenis līdz 24 stundām mēnesī;
12.3. 3. aprūpes līmenis līdz 40 stundām mēnesī;
12.4. 4. aprūpes līmenis līdz 60 stundām mēnesī.
13. Gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ klientam nevar nodrošināt pakalpojumu "Aprūpe mājās", tiek
piešķirts pabalsts pakalpojuma nodrošināšanai.
14. Pabalstu pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanai piešķir pensijas vecuma personai vai personai ar
invaliditāti, kuras vecuma vai invaliditātes pensija ir mazāka par 80% no valstī apstiprinātās minimālās darba
algas;
14.1.pirmā un otrā aprūpes līmeņa pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanai pabalsts ir 28.46 EUR,
14.2.trešā un ceturtā aprūpes līmeņa pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanai pabalsts ir 56.91 EUR
mēnesī.
15. Pakalpojumu "Aprūpe mājās" piešķir Sociālais dienests 2019.gada 2.aprīļa Ministra kabineta noteikumu
Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteiktajā kārtībā, pieņemot
lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu.
16. Pakalpojumu "Aprūpe mājās" nepiešķir:
16.1. ja personai ir medicīniskās un speciālās kontrindikācijas pakalpojuma "Aprūpe mājās" saņemšanai;
16.2. ja personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis, izņemot gadījumus, ja apgādnieki vai
ģimenes locekļi, vai citas atbalsta personas iesaistās personas aprūpē;
16.3. ja ģimenes loceklis vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ var nodrošināt nepieciešamo
aprūpi;
16.4. ja izvērtējot personas fiziskās un garīgās spējas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem
kritērijiem, ir konstatēts, ka persona pašaprūpi un ikdienas mājas darbus spēj veikt patstāvīgi un citu
personu praktiska palīdzība nav nepieciešama.
17. Pakalpojumu "Aprūpe mājās" samaksas kārtība:
17.1. Aprūpes mājās pakalpojums ir maksas pakalpojums. Vienas stundas apmaksa par pakalpojumu ir
vienāda ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi attiecīgajā kalendārajā gadā.
17.2. Gadījumos, kad persona nespēj veikt samaksu par aprūpes mājās pakalpojumu – to veic viņa
apgādnieki, saskaņā ar MK noteikumiem.
17.3. Aprūpes pakalpojumi par pašvaldības līdzekļiem tiek sniegti personām, kurām nav likumīgo
apgādnieku un ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu.
18.Pakalpojumu "Aprūpe mājās" pārtrauc, ja:
18.1.klients atgūst pašaprūpes spējas;
18.2.klients izbraucis uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā vai uz ārzemēm;
18.3.iestājas klienta nāve;
18.4.klients tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;
18.5.klients rakstiski atteicies no aprūpes pakalpojumiem;

18.6.klients ir noslēdzis uzturlīgumu, kurā jau ir paredzēta pakalpojumam “Aprūpe mājās” līdzvērtīga
aprūpe;
18.7.klients atkārtoti necienīgi izturas pret aprūpētāju (fiziski aizskar viņu, morāli pazemo vai rupji lamājas,
apzināti traucē sniegt pakalpojumu) un to apliecina Sociālā dienesta vadītāja atzinums pēc aprūpētāja
ziņojuma un Sociālā dienesta darbinieku pārbaudes rezultātu izvērtēšanas.
19. Ja personai piešķirts pakalpojums "Aprūpe mājās", bet nepieciešamība pēc Pakalpojuma apjoma mainās,
persona atkārtoti iesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta izziņu.
4.2. Ģimenes asistenta pakalpojums
20. Ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ģimenei (personai), kurai ar Sociālā dienesta
sociālā darbinieka izvērtējumu ir konstatēts sociālo prasmju trūkums bērnu audzināšanā un aprūpē,
mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā.
21. Tiesības saņemt pakalpojumu līdz 8 stundām nedēļā ir ģimenei, kurai ir konstatēts sociālo prasmju trūkums
bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā.
22. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka
izvērtējumu un saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu.
23. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem.
24. Pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu un Sociālā dienesta lēmumu, Pakalpojuma saņemšanas
termiņu vai apjomu var palielināt.
25. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem un Eiropas Sociālā fonda projekta
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”.
4.3. Sociālā darba pakalpojums
26. Sociālā darba pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) tiek sniegts, lai nodrošinātu profesionālu
darbību ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot
spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un
riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās, kā arī klientu
iesaistīšanu sociālās rehabilitācijas/korekcijas programmās noteiktām klientu grupām (turpmāk šajā nodaļā Pakalpojums).
27. Pakalpojums ietver:
27.1. individuālas sociālā darbinieka konsultācijas;
27.2. sociālo gadījumu risināšanu;
27.3. sociālo pakalpojumu organizēšanu personas sociālo problēmu risināšanai;
27.4. uzvedības, sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādi un individuālo sociālās
korekcijas plānu realizēšanu nepilngadīgām personām, kuras ir izdarījušas likumpārkāpumu;
27.5. starpprofesionālo atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā.
28. Pakalpojumu sniedz Sociālais dienests un to var saņemt klientu apkalpošanas punktos novada pagastu
pārvaldēs.
29. Pakalpojuma nodrošināšanai Sociālais dienests ir tiesīgs apsekot personu tās dzīvesvietā. Personas
apsekošana dzīvesvietā var tikt veikta, Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam vienojoties par
apsekošanas laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības apsekošanu veikt, iepriekš nebrīdinot personu.
30. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem
4.4. Transporta pakalpojums
31. Transporta pakalpojums ir atbalsta pakalpojums personai, nokļūšanai uz un no ārstniecības iestādēm,
valsts vai pašvaldības institūcijām (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).
32. Transporta pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība ir noteikta 2017.gada 25.maija Valkas novada
domes noteikumos N.3 “Kārtība, kādā tiek sniegti transporta pakalpojumi Sociālā dienesta klientiem”.
4.5. Higiēnas pakalpojums
33. Higiēnas pakalpojums ietver mazgāšanos dušā, veļas mazgāšanu ar mērķi nodrošināt pakalpojumu
personām, kurām sociālo apstākļu vai sociālo prasmju trūkuma vai citu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt
savu un savu ģimenes locekļu personisko higiēnu (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).
34. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir ģimenēm (personām), kurām ir grūtības veikt personisko aprūpi vai kurām
dzīvesvietā nav veļas mazgāšanas un mazgāšanās iespēju.
35. Pakalpojumu var saņemt Pakalpojuma saņemšanas vietā.
36. Līdzdalības maksājums tiek noteikts ar Pašvaldības domes lēmumu.

4.6. Zupas virtuves pakalpojums
37. Zupas virtuves pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā - Pakalpojums) ir bezmaksas siltā ēdiena izsniegšana
pamatvajadzību – ēdiena nodrošināšanai.
38. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir ģimenei (personai), kura nonākusi krīzes situācijā – uz laiku līdz 1
mēnesim.
39. Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai viņas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu
par Pakalpojuma nepieciešamību.
40. Lēmumu piešķirt vai atteikt Pakalpojumu pieņem Sociālais dienests.
41. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, slēdzot līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju.
4.7. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām
42. Pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma (turpmāk
– ilgstošs pakalpojums institūcijā) mērķis ir sniegt diennakts sociālo aprūpi pensijas vecuma personai vai
pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.
43. Ilgstošu pakalpojumu institūcijā ir tiesīga saņemt pilngadīga persona, kurai tiek noteikts trešais vai ceturtais
aprūpes līmenis, un tā ir:
43.1. pensijas vecuma persona;
43.2. persona ar I vai II grupas invaliditāti.
44. Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:
44.1. iesniegumu;
44.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;
44.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto
medicīnisko kontrindikāciju neesamību;
44.4. nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas
neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
45. Sociālais dienests:
45.1. rindas kārtībā izsniedz personai nosūtījumu uz Pakalpojuma sniedzēja institūciju;
45.2. saglabā personai vietu rindā Pakalpojuma saņemšanai, ja persona atsakās saņemt Pakalpojumu,
šajā gadījumā Pakalpojumu piedāvājot nākamajai rindā uzņemtajai personai;
45.3. atkārtoti izvērtē personas vajadzības pēc Pakalpojuma, ja persona, kura uzņemta rindā, trīs reizes
atliek Pakalpojuma saņemšanu.
46. Sociālais dienests izvērtē personas iespējas samaksāt par saņemto Pakalpojumu, pamatojoties uz iztikas
līdzekļu deklarāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam:
46.1. persona veic maksājumu par Pakalpojumiem normatīvajos aktos noteiktajā apjomā no pensijas vai
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem;
46.2. personas rīcībā esošā naudas summa pēc pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāka par
normatīvajos aktos noteikto.
47. Pakalpojumu apmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteikumos noteiktajos
gadījumos.
48. Veicot samaksu par pakalpojumu, Pašvaldība apmaksā starpību no veiktā līdzmaksājuma daļas līdz pilnai
Pakalpojuma maksai Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos.
49. Lēmumu piešķirt vai atteikt Pakalpojumu personai pieņem Sociālais dienests Ministru kabineta noteikumos
noteiktajā kārtībā.
50. Maksa par Pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar noslēgto līgumu starp pakalpojuma sniedzēju un
Pašvaldību.
4.8. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem
51. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem (turpmāk šajā nodaļā - Pakalpojums)
tiek sniegta, lai bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar invaliditāti
nodrošinātu pastāvīgu uzturēšanos, ja bērna aprūpi un audzināšanu nav iespējams nodrošināt audžuģimenē
vai pie aizbildņa.
52. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, audzināšanu un izglītību,
sociālo aprūpi un rehabilitāciju.
53. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir:
53.1. bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam no 2 līdz 18 gadu vecumam, kura
vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, sasniedzot pilngadību, līdz mācību gada
beigām, ja bērns turpina mācības un ievēro institūcijas iekšējās kārtības noteikumus;
53.2. bērnam, kurš nonācis krīzes situācijā.
54. Bērnam tiek nodrošināta mājas vide, tuvināta ģimenes modelim, kur bērns jūtas drošs, saprasts, uzklausīts
un mīlēts; katram ir savi pienākumi un tiesības; tiek veidoti labvēlīgi apstākļi vispusīgai attīstībai; nodrošināta

iespēja piedalīties sabiedriskajā dzīvē, apmeklēt kultūras, sporta pasākumus un aktivitātes; svinēt svētkus un
jubilejas; apgūt pašapkalpošanās iemaņas un darba prasmes.
55. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.
5. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
56. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt Valkas novada domē.
57. Domes lēmumu (administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
6. Noslēguma jautājumi
58. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valkas
Novada Vēstis’’.
59. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošie
noteikumi Nr.10 “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Valkas novadā”.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.23
“Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi “Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas
novadā” izstrādāti ar mērķi apvienot un papildināt nodrošināmos
sociālos pakalpojumus Valkas novadā vienotos saistošajos
noteikumos. Šobrīd vienīgie no Valkas novada domes saistošajiem
noteikumiem, kas izdoti saistībā ar sociālo pakalpojumu
nodrošināšanu Valkas novadā ir Valkas novada domes 2018.gada
31.maija saistošie noteikumi Nr.10 “Par sociālā pakalpojuma
“Aprūpe mājās” nodrošināšanu Valkas novadā”.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai noteiktu valsts, Eiropas
Savienības un pašvaldības finansētos/līdzfinansētos sociālos
pakalpojumus – sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un
sociālā darba pakalpojumu veidus, apjomu un pašvaldības
finansēto/līdzfinansēto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību.

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

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.

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

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras

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

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

13.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu
Zvārtavas pagastā “Jaunkurpnieki”
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Atbilstoši Valkas novada domes 2020. gada 30.jūlija sēdes lēmumam “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma Zvārtavas pagastā “Jaunkurpnieki” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols
Nr.9, 16.§), 2020.gada 18.septembrī plkst.9.00 notika nekustamā īpašuma mutiska izsole, kuras gaita tika
protokolēta noformējot izsoles protokolu Nr.1, kopumā uz divām lapām.
Tika izsolīts Izsoles objekts: nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Jaunkurpnieki”, kadastra numurs
9496 006 0116, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0116, platība 0.1246ha un
uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0116 001 un palīgēkas ar
kadastra apzīmējumu 9496 006 0116 002.
Nosacītā cena (sākotnējā cena) 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro).
Sludinājumi par iepriekš minētā nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanu tika publicēti
11.08.2020. laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 07.08.2020. „Ziemeļlatvija”, kā arī Valkas novada mājas lapā
www.valka.lv, sadaļā “pašvaldība – sludinājumi - izsoles”.
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēta viena persona – ***, kurš savā iesniegumā kā zemes vienības
turpmākās izmantošanas mērķi ir norādījis – dzīvojamās mājas uzturēšana.
Pretendents iesniedzis Izsoles noteikumu 4.2.punktā minētos dokumentus un tika reģistrēts Izsoles
dalībnieku sarakstā.
Pretendents iemaksājis drošības naudu 700.00 EUR (septiņi simti euro) un reģistrācijas maksu 30.00 EUR
apmērā.
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr.1, augstākā nosolītā cena par minēto nekustamo īpašumu ir: 7100.00 EUR
(septiņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi), kuru nosolīja vienīgais izsoles dalībnieks ***.
Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda 700.00 EUR.
Ņemot vērā to, ka pircējs ir izvēlējies veikt pilnas pirkuma summas apmaksu izsoles noteikumu 7.1.1.punktā
noteiktajā kārtībā “maksāt ar tūlītēju samaksu”, Pircējam mēneša laikā no Rēķina izsūtīšanas dienas ir
jāsamaksā par nosolīto objektu, saskaņā ar Valkas novada domes piestādīto rēķinu.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Valkas novada domē 2020.gada 24.septembrī ir saņemts *** maksājums 6400.00 EUR apmērā, kas
apliecina, ka ir veikta pilna izsoles objekta apmaksa.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 1.§) un vadoties no 2020.gada 18.septembra
Izsoles protokola Nr.1, Izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Valkas novada domes 2020.gada 30.jūlija sēdes
lēmumu (protokols Nr.9, 16.§)), Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta 2.daļas, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Jaunkurpnieki”, kadastra numurs 9496 006 0116,
izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju ***, kurš izsoles objektu nosolīja par 7100.00 EUR (septiņi
tūkstoši viens simts euro un 00 centi).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar ***, par nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Jaunkurpnieki”, kadastra
numurs 9496 006 0116, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0116, platība
0.1246ha un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 9496 006 0116 001 ar
palīgēku, kadastra apzīmējums 9496 006 0116 002.
3. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma
līgumu, ņemot vērā, ka *** līdz pirkuma līguma noslēgšanai ir veicis 100% apmaksu par lēmuma 2.punktā
minēto Pirkuma objektu.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.
pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā
(Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).

14.§
Par nekustamā īpašuma Valkas pagasts, Lugaži, „Rozes” atsavināšanas uzsākšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada domē ir saņemts *** pilnvarotās personas ***, personas kods ***, dzīvo: ***, iesniegums ar
lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru zemes vienības Valkas pagasta Lugažos “Rozes”, kadastra
apzīmējums 9488 006 0235, atsavināšanai.
Zemes reformas laikā minētais zemes gabals bijis piešķirts lietošanā ***. Ar 2009.gada 10.februāra Valkas
pagasta padomes sēdes lēmumu (protokols Nr.2,1.§) tika izbeigtas *** zemes lietošanas tiesības uz zemes
gabalu Valkas pagasta Lugažos “Rozes”, kadastra apzīmējums 9488 006 0235.
Zemes gabals Valkas pagasta Lugažos, “Rozes”, kadastra apzīmējums 9488 005 0235, platība 0.5ha,
saskaņā ar Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10.,15.§) ir atzīts, kā
pašvaldībai piekrītošs īpašums.
Starp Valkas novada domi, un *** 2009.gada 21.augustā tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.83. Nomas
līguma termiņš noteikts līdz 2029.gada 31.decembrim.
Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta.
Uz zemes vienības atrodas *** piederošs ēku īpašums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu, pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi
tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu
iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.pantu, darījumus var veikt tikai ar īpašumu,
uz kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to, pirmkārt, ir jāveic augstāk minētā zemes
gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas darbības, kas saistītas
ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 2.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punkta; 5.panta 4.daļas, 37.panta 4.daļas un 44.panta; likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļas, 28.panta 1.daļas; likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2.punkta; Ministru
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā Lugažos „Rozes”, kadastra
numurs 9488 006 0235, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0235, platība
0.2ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā, atsavināšanas procedūru
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

15.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Rozītes”,
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Objekts: nekustamais īpašums Zvārtavas pagastā “Rozītes”, kadastra numurs 9496 009 0020, sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 009 0020, platība 5.78ha.
Minētais nekustamais īpašums reģistrēts Zvārtavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.10000 0059
6981, uz Valkas novada domes vārda.

Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Valkas novada teritorijas plānojuma
(no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar Valkas novada
domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 6.§), publicēts „Latvijas Vēstnesis”
17.01.2017., minētā zemes vienība atrodas lauksaimniecības zemes teritorijā.
Ar Valkas novada domes 2020.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 13.§), tika nolemts
uzsākt nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Rozītes”, kadastra numurs 9496 009 0020, atsavināšanas
procedūru.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, pašvaldības mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas
sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie
kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus
sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas
komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas
funkcijas veic dome.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu, ir jāņem vērā:
1) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punkts, kas cita starpā noteic, ka publiskām personām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka publiskas personas mantu aizliegts atsavināt
par acīmredzami pazeminātu cenu;
2) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka līdz
brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par
zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību
2007.gada 31.decembrī;
3) Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1) Saskaņā ar SIA „LVKV”, reģistrācijas Nr.44103009697, 2020.gada 15.oktobrī sagatavotā nekustamā
īpašuma tirgus cenas novērtējuma – zemes vienība Zvārtavas pagastā “Rozītes”, kadastra apzīmējums
9496 009 0020, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: 15 000.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro un 00
centi);
2) Valsts zemes dienesta noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2020. ir 2467.- EUR (divi
tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro);
3) nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc datiem uz 01.01.2020, ir: 1408.64 EUR (viens tūkstotis četri
simti astoņi euro un 64 centi).
Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda 663.90 EUR (seši simti
sešdesmit trīs euro 90 centi):
1) maksa par zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu – 555.00 EUR, saskaņā ar 2019.gada 22.novembra
kadastrālās uzmērīšanas veicējas Aidas Indusas piestādīto Rēķinu Nr.G-11-2/19;
2) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „LVKV”, reģistrācijas Nr.4410300969, pakalpojums
zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2020.gada oktobrī sagatavoto Rēķinu ir 108.90
EUR ar PVN.
Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, atsavināmā zemes gabala nosacītā cena – izsoles sākumcena tiek
noteikta 15 700.- EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti euro).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 3.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas, 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas;
10.panta, 13.panta, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmās daļas un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Rozītes”, kadastra numurs 9496
009 0020, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 009 0020, platība 5.78ha,
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam Zvārtavas pagastā “Rozītes”,
kadastra numurs 9496 009 0020:
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) 15 700,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti euro);
2.2. nodrošinājuma apmēru 1570.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit euro);
2.3. atsavināšanas izsoles soli 500,00 EUR (pieci simti euro);
2.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 (trīsdesmit euro).
2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu.
3. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2020.gada 10.decembrī, plkst. 11.00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
zālē.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona
tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
Valkā,
2020.gada 29.oktobrī
Pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 29.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.14, 15.§)
Nekustamā īpašuma
“Rozītes”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads
IZSOLES N OTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Valkas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma “Rozītes”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads (turpmāk – objekts) izsole, atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumam un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”.
1.2. Izsoli organizē Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

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

2. Objekta raksturojums
Objekta adrese, kadastra numurs
“Rozītes”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads
kadastra numurs 9496 009 0020
Objekta sastāvs
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9496 009 0020,
platība 5.78ha.
Nekustamā
īpašuma
tiesību Lēmuma datums: 23.01.2020., Zvārtavas pagasta
nostiprināšana zemesgrāmatā
zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0059 6981
Ziņas par personām, kuras nomā vai Nav
lieto objektu vai tā daļu, un šo nomas
vai citu līgumu termiņiem
Iesniegti prasījumi attiecībā uz objektu Nav
Pirmpirkuma tiesības
Nav
Lietu tiesības, kas apgrūtina īpašumu
Nav
3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
Izsoles datums, laiks, vieta
2020.gada 10.decembrī, plkst. 11:00, Beverīnas ielas 3,
Valkā, Valkas novads, 1.stāva zālē.
Izsoles veids
Mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas 100% euro
Izsoles sākumcena
15 700.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti euro)
500,00 EUR (pieci simti euro)
Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs
1570.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit
euro)
30.00 EUR (trīsdesmit euro)
Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas termiņi
3.8.1. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama
līdz pieteikuma pieņemšanas termiņa beigām.

un

3.9.

Nodrošinājuma
maksājumi

3.10.

dalībnieku reģistrācija

3.8.2. Maksa par izsolē iegūto nekustamo īpašumu,
nosolītā
summa
(atrēķinot
iemaksāto
nodrošinājumu) jāsamaksā izsoles noteikumu
7.1.punktā noteiktajā kārtībā atkarībā no izvēlētā
maksāšanas termiņa
reģistrācijas Maksājumi jāieskaita atsevišķi Valkas novada domes reģ.
Nr.90009114839, norēķinu kontā
LV16UNLA0050014283134, AS ”SEB BANKA”, kods
UNLALV2X, norādot
iemaksas mērķi, attiecīgi:
“Reģistrācijas maksa dalībai izsolē” un “Nodrošinājums
par dalību izsolē”.
līdz 2020.gada 9.decembra plkst.16.00

4.
Izsoles priekšnoteikumi
4.1. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, Objektu pārdod vienīgajam reģistrētajam izsoles
dalībniekam par Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu soli, saskaņā ar Noteikumu 5.7.punktu.
4.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošiem
normatīviem aktiem var iegūt objektu īpašumā, ir izpildījusi izsoles priekšnoteikumus. Izsoles dalībnieki
pirms izsoles, līdz 3.10.punktā norādītajam termiņam, iesniedz pieteikumu (1., 2.pielikumi) dalībai izsolē,
kam pievienoti dokumenti, kas apliecina nodrošinājuma un reģistrācijas maksas apmaksu noteiktajā
apmērā. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir
ieskaitīta šo noteikumu 3.9.punktā norādītajā bankas kontā. Pieteikumu (2.pielikums) un attiecīgās
institūcijas lēmumu par objekta iegādi. Ja juridiskā persona vai personālsabiedrība nosolīšanas gadījumā
ir nolēmusi izvēlēties nomaksas pirkumu, tai jāiesniedz dokumenti par to, ka tā ir samaksājusi likumā
paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās apdrošināšanas maksājumus, kā arī tā nedrīkst būt
parādā Valkas novada pašvaldībai.
4.3. Fiziskā persona reģistrējoties uzrāda personu apliecinošu dokumentu, tā nedrīkst būt parādā Valkas
novada pašvaldībai (t.sk. nodokļu maksājumi un citas saistības).
4.4. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā un tai
izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.5. Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona.
4.6. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek
atdoti.
4.7. Pieteikumu dalībai izsolē reģistrē to iesniegšanas secībā. Pēc šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto
dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek piešķirts kārtas numurs un izsniegta reģistrācijas apliecība.
4.8. Ja izsoles dalībnieks nav izpildījies izsoles priekšnoteikumus, tam netiek izsniegta reģistrācijas apliecība
un tas netiek pielaists izsolei.
4.9. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir
sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku
zaudējušu tam izsniegtā reģistrācijas apliecība. Tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē. Par
reģistrācijas apliecības atzīšanu par spēku zaudējušu, ja pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas,
pieteicējam tiek paziņots rakstveidā.
4.10. Ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta,
izsoles dalībnieks netiek pielaists dalībai izsolē.
4.11. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā,
Valkas novadā, 16.telpā no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 3.10.punktā
norādītajam termiņam.
4.12. Objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni +371 29145365

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

5.
Izsoles process
Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles
dalībnieka reģistrācijas apliecības.
Izsoli vada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs.
Izsole tiek protokolēta.
Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarota persona izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un personu
apliecinošu dokumentu, pēc kā paraksta izsoles noteikumus. Dalībniekam izsniedz dalībnieka numuru,
kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā uzrādītajam kārtas numuram.
Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt reģistrācijas apliecību vai
personu apliecinošu dokumentu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja izsoles
vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis izsoles
dalībnieks nepiedalās izsolē un tam neatmaksā drošības naudu.
Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo objektu, paziņo izsoles sākuma cenu un izsoles soli.
Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.

Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem augstāku
cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura
piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz objekta pārdošanu.
5.10. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja to neizdara,
viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
5.11. Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem neatmaksā
nodrošinājumu.
5.12. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu.
5.13. Pēc protokola parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem Izziņu (3.pielikums),
kurā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma nosolītā cena un samaksas kārtība.
5.9.

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
6.1. Piecu darba dienu laikā pēc izsoles dienas, personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības tiek izsūtīts
paziņojums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
6.2. Termiņš pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanai ir divas nedēļas no šo noteikumu
6.1.punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas.
6.3. Gadījumā, ja noteiktajā termiņā netiek saņemts pirmpirkuma tiesīgo personu pieteikums pirmpirkuma
tiesību izmantošanai, piecu darba dienu laikā tiek sagatavots rēķins un nosūtīts Izsoles uzvarētājam.
6.4. Izsoles rezultātus apstiprina ar Valkas novada domes sēdes lēmumu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
7.1.punktā noteikto maksājumu saņemšanas.
6.2. Pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Valkas novada dome 10 darba dienu laikā uzaicina Izsoles
uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu.
6.3. Objekta pirkuma līgums Izsoles uzvarētajam jāparaksta 10 darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu
apstiprināšanas Valkas novada domes sēdē.
6.4. Ja izsoles uzvarētājs šo noteikumu 7.1.punktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis nosolīto
cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu, un tas nozīmē, ka tiesības nopirkt
nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas nosolītājam.
6.5. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas
dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu, norādot, ka Objektu pērk ar tūlītēju
samaksu vai uz nomaksu.
6.6. Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo par Objekta pirkšanu un ir
veicis 7.1.punktā noteikto pirkuma maksājumu, Valkas novada dome atzīst par izsoles uzvarētāju jauno
izsoles uzvarētāju un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu.
6.7. Objekta pirkuma līgums Jaunajam izsoles uzvarētājam jāparaksta Noteikumu 6.3.punktā noteiktajā
termiņā.
6.8. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 6.6.punktā piešķirtās tiesības, izsole
atzīstama par nenotikušu.
6.9. Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē vai skaitās neieradušies uz izsoli, saņem atpakaļ iemaksāto
nodrošinājumu viena mēneša laikā. Lai saņemtu nodrošinājumu, izsoles dalībnieki iesniedz izsoles
rīkotājam iesniegumu ar norādi par bankas norēķinu kontu, uz kuru nodrošinājums ir jāpārskaita.
6.10. Izsoles dalībnieki samaksāto reģistrācijas maksu atpakaļ nesaņem.
7. Maksājumu veikšana
7.1. Izsoles uzvarētājam (turpmāk – Pircējs) nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas pirkuma gadījumā
avanss, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto objektu viena mēneša laikā
no Rēķina saņemšanas dienas, bet Jaunajam izsoles uzvarētājam – divu nedēļu laikā no Paziņojuma
saņemšanas dienas.
7.1.1. Objekta pirkuma ar tūlītēju samaksu gadījumā, maksa par Objektu jāpārskaita Valkas novada domes
reģ. Nr.90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, AS”SEB BANKA”, kods
UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Rozītes”,
pirkuma maksa”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā, ja persona iegūst tiesības
pirkt objektu ar tūlītēju samaksu.
7.1.2. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% apmērā no nosolītās augstākās cenas, jāpārskaita
Valkas novada domes reģ. Nr.90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, AS”SEB
BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā
“Rozītes”, pirkuma avanss”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma avansa maksājumā, ja
persona iegūst tiesības pirkt objektu uz nomaksu.
7.2. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem,
maksājumus sadalot proporcionāli pa mēnešiem. Pircējam katru mēnesi papildus pirkuma maksai
jāmaksā procenti par atlikto maksājumu. Procenti par atlikto maksājumu ir 0.5% mēnesi jeb 6% gadā no
vēl nesamaksātās kopējās pirkuma summas. Procentus par atlikto maksājumu aprēķina, sākot ar otro
pilno kalendāro mēnesi, pēc Objekta nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas. Šis maksājums vienlaicīgi
ar kārtējo pirkuma maksas maksājumu jāveic Valkas novada domes reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu
kontā LV16UNLA0050014283134, AS ”SEB BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot:

“Nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Rozītes”, pirkuma maksa par 20___.gada _______
(mēnesi)”.
7.3. Pirkuma maksas maksājumi un procenti par atlikto maksājumu maksājami saskaņā ar maksājumu grafiku,
kas ir Objekta nomaksas līguma neatņemama sastāvdaļa.
Par pirkuma maksas maksājumu termiņu neievērošanu Pircējs maksā nokavējuma procentus 0.1%
apmērā no kavētās summas par katru nokavēto dienu.
7.4. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā Valkas novada domei tiek nodibināta ķīlas tiesība – pirmā hipotēka
uz Objektu par nesamaksāto pirkuma maksu un procentiem par atlikto maksājumu 0.5% mēnesī par visu
nomaksas pirkuma līguma termiņu - kā galveno prasījumu, kā arī par to saistītajiem blakus prasījumiem.
Valkas novada dome piešķir Pircējam tiesības, un Pircējam ir pienākums nostiprināt savas īpašuma
tiesības uz Objektu zemesgrāmatā, vienlaikus zemesgrāmatā nostiprinot ķīlas tiesību par labu Valkas
novada domei.
7.5. Ja Objekta pircējam ir maksājumu parāds, tad kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu bez
īpaša paziņojuma vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma maksas
pamatparādu.
7.6. Pircējam ir tiesības samaksāt Objekta nomaksas pirkuma maksājumus pirms termiņa, tad procenti par
atlikto maksājumu tiks aprēķināti līdz dienai, kad pirkuma maksājums tiks saņemts Valkas novada domes
norēķinu kontā.
7.7. Valkas novada domei ir tiesības prasīt visu atlikušo Objekta maksas samaksu pirms Objekta nomaksas
pirkuma līgumā pielīgtā samaksas termiņa, ja kopējais pirkuma maksas parāda apmērs pārsniedz trīs
mēnešu pamatsummas maksājumu kopējo apmēru. Šai gadījumā Valkas novada domei ir tiesības piedzīt
maksājumu parādu un visu atlikušo Objekta pirkuma maksu saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas
kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas Civilprocesa likumu.
8. Nenotikusi izsole
8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
8.1.1. izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks;
8.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
8.1.4. Nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.
9. Citi noteikumi
9.1. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada Domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
PIELIKUMI:
1. pielikums: Fiziskas personas pieteikums dalībai izsolē;
2. pielikums: Juridiskas personas pieteikums dalībai izsolē;
3. pielikums: Izziņa par izsolē iegūto objektu
1.pielikums
Izsoles noteikumiem

Valkas novada domes
Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai
no
___________________________
(vārds, uzvārds)
___________________________
(personas kods.)
___________________________
(adrese)
___________________________
(adrese)
___________________________
(tel./e-pasts)
PIETEIKUMS
dalībai izsolē
Ar šo pieteikumu piesakos dalībai izsolē, kur tiek izsolīts Objekts: nekustamais īpašums “Rozītes”,
Zvārtavas pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9496 009 0020, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9496 009 0020, platība 5.78ha.

Pēc īpašuma iegādes plānoju veikt šādas darbības Objektā (izmantošanas mērķis):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Apliecinu, ka:
 Esmu iepazinies ar Izsoles noteikumiem un tiem piekrītu.
 Man nav parādu Valkas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām;
 Man nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu par Valkas novada administratīvajā
teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa dienu;
 Valkas novada dome pēdējo trīs gadu laikā ar mani nav vienpusēji lauzusi jebkādu līgumu manu
saistību nepienācīgas izpildes dēļ;
 Esmu samaksājis izsoles dalības maksu un nodrošinājuma summu;
 Visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa.
Valkā, 2020.gada ___.____________
____________
/paraksts/
2.pielikums
Izsoles noteikumiem
Valkas novada domes
Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai
no
______________________________________________________
(nosaukums)
______________________________________________________
(reģistrācijas nr.)
______________________________________________________
( juridiskā adrese)
Kura vārdā saskaņā ar ____________________________________
Rīkojas ________________________________________________
Bankas rekvizīti, konta Nr.__________________________________
Elektroniskā pasta adrese, tālruņa Nr._________________________
_______________________________________________________

PIETEIKUMS
dalībai izsolē
Ar šo pieteikumu piesakos dalībai izsolē, kur tiek izsolīts Objekts: nekustamais īpašums “Rozītes”,
Zvārtavas pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9496 009 0020, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9496 009 0020, platība 5.78ha.
Pēc īpašuma iegādes plānoju veikt šādas darbības Objektā (izmantošanas mērķis):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Apliecinu, ka:
 Esmu iepazinies ar Izsoles noteikumiem un tiem piekrītu.
 Man nav parādu Valkas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām;






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

Valkā, 2020.gada ___.____________
____________
/paraksts/
3.pielikums
Izsoles noteikumiem

IZZIŅA
par izsolē iegūto objektu
Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums
__________________________________________________________________________________
adrese un tālruņa numurs
__________________________________________________________________________________
izsolē, kas notika 2020.gada 10.decembrī, Valkā, Beverīnas ielā 3,
ieguva īpašumā nekustamo īpašumu:
“Rozītes”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9496 009 0020, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9496 009 0020, platība 5.78ha.
.
Objekta sākumcena: 15 700,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti euro);
Iemaksāts nodrošinājums: 1570.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit euro, 0 centi);
Nosolītā cena:_____________ EUR (____________________________________ euro).
Summa apmaksai (nosolītā cena, atņemot iemaksāto drošības naudu): jāveic saskaņā
__________________________________________________________________________________

ar

__________________________________________________________________________________
Izziņai ir informatīvs raksturs, maksājumi jāveic pēc Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas
piesūtītā rēķina

Izsoles komisijas priekšsēdētājs _____________________________________

Protokoliste _____________________________________________________
16.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
________________________________________________
(A.Dainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2020.gada 14.oktobra 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. un 15.panta, atklāti vārdiski

balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe), PRET - nav,
ATTURAS – 1 deputāts (D.Bašķe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
P i e š ķ i r t ***, deklarēta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas dzīvokli Zvārtavas
pagastā, „Dzērvītes” dz. 3, kopējā platība 51,3 m 2, dzīvojamā platība 19,7 m 2, 2 stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – krāsns apkure, aukstais ūdens, sausā tualete.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas novada Zvārtavas
pagasta pārvadi.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu dzīvokli
Rūjienas ielā 4-12, Valkā, kopējā platība 53,2 m 2, dzīvojamā platība 32,3 m2, 5 stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Raiņa ielā 18-35, Valkā, kopējā platība 33,7 m 2, dzīvojamā platība 18,2 m 2, 2 stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Rīgas ielā 35-9, Valkā, kopējā platība 24,4 m2, dzīvojamā platība 13,0 m 2, 2 stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots, malkas apkure.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
1.

5. Atļaut pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim Tirgus ielā 14-14, Valkā, uz dzīvoklī deklarētā *** vārda, jo viņa
māte ***, ar kuru noslēgts dzīvokļa īres līgums, ir mirusi.
6. Atļaut pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim Varoņu ielā 38 - 2, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo viņas
vīrs ***, ar kuru noslēgts dzīvokļa īres līgums, ir miris.
7. 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).
17.§
Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkā, “Celtnieks 78” nosacītās cenas
apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Saskaņā ar 2020.gada 24.septembra Valkas novada domes lēmumu “Par nekustamā īpašuma Valkā,
“Celtnieks 78” atsavināšanas uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.11,12.§), ar kuru tika nolemts uzsākt pašvaldībai
piederošās zemes vienības Valkā, “Celtnieks 78”, atsavināšanas procedūru, tika veikta zemes vienības tirgus
vērtības noteikšana un konstatēts sekojošais:
Zemes gabals Valkā, “Celtnieks 78”, kadastra apzīmējums 9401 008 0547, platība 0.0603ha, pieder Valkas
novada domei, ko apliecina ieraksts, Vidzemes rajona tiesas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.1000 0056 9973.
Zemes reformas laikā minētais zemes gabals bijis piešķirts lietošanā ***. Ar 2010.gada 29.aprīļa Valkas
pilsētas domes sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 33.§) tika izbeigtas *** zemes lietošanas tiesības uz zemes
gabalu Valkā, “Celtnieks 78”, kadastra apzīmējums 9401 008 0547.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu, pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi
tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Starp Valkas novada domi un *** 2011.gada 12.maijā tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.
VND/2011/155. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 31.decembrim.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļas 4.punktu, ja nekustamo
īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas
sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie
kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus
sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas

komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas
funkcijas veic dome.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu, ir jāņem vērā:
1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punkts, kas cita starpā noteic, ka publiskām personām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka publiskas personas mantu aizliegts atsavināt
par acīmredzami pazeminātu cenu;
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka līdz
brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par
zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību
2007.gada 31.decembrī;
3. Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1) saskaņā ar SIA “LVKV” reģistrācijas Nr.44103009697, 2020.gada 21.oktobrī sagatavotā nekustamā
īpašuma tirgus cenas novērtējuma - zemes vienības Valkā, “Celtnieks 78”, kadastra apzīmējums 9401
008 0547, platība 603m 2, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: 800.00 EUR (astoņi simti euro un 00
centi);
2) Valsts zemes dienesta noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība ir 597.00 EUR (pieci simti deviņdesmit
septiņi euro);
3) nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2020.gada 1.janvāri ir
594.76 EUR (pieci simti deviņdesmit četri euro un 76centi).
Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda 108.90 EUR (viens
simts astoņi euro 90 centi).
1) maksa par zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu – nav aprēķināma, jo to sedza nomas pirmtiesīgā
persona;
2) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA “LVKV”, reģistrācijas Nr.44103009697, pakalpojums
zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2020.gada 21.oktobrī sagatavoto Rēķinu ir 108.90
EUR.
Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, atsavināmā zemes gabala nosacītā cena tiek noteikta 908.90 EUR
(deviņi simti astoņi euro un 90 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta
5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta 1.daļas 4.punkta un 44.panta piektās un
septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas noteikumu 12.punkta; Ministru
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”;
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punkta un 7.panta pirmās daļas un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Valkā, “Celtnieks 78”, kadastra numurs 9401
008 0547, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0547, platība 0.0603ha,
nosacīto cenu: 908.90 EUR (deviņi simti astoņi euro un 90 centi).
2. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu ar lūgumu četru mēnešu laikā izvērtēt atsavināšanas
iespējas.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

18.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.24
„Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________________
(V.Boša)
Saskaņā ar Valkas novada komiteju pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un struktūrvienību
iesniegumiem un faktisko izpildi, Pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumu
priekšlikumi:
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi,
V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada
20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” triju dienu laikā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Administratīvi juridiskajai nodaļai nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Valkas novada domes ēkā
Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 29. oktobrī

Nr.24
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 29. oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14, 18.§)

„Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punktu un 46.pantu un likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 16. un 30.pantu
1. Apstiprināt 2020.gada Valkas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus
(1.pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2.pielikums).

1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 29. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.24

2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 29. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.24
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.24 „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam””.
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2020.gada budžeta
grozījumos apkopoti šādi grozījumu priekšlikumi:




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

1.Ieņēmumi
1. Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem, kā
arī izvērtējot maksas pakalpojumu faktisko izpildi – ieņēmumi palielināti par 50680.00 EUR, tajā skaitā :
1.1. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta un pārējie projektu ieņēmumi 14503.00EUR;
1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi un ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem
atbilstoši faktiskai izpildei 36177.00 EUR.
2.Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par 50680.00 EUR, tajā skaitā :
2.1 Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par 8410.00 EUR, tajā skaitā:
2.1.1. Valkas novada administrācijai palielināti izdevumi dezinfekcijas un aizsarglīdzekļu iegādei
sakarā ar Covid – 19 izplatību valstī par 6998.00 EUR;
2.1.2. Vijciema pagasta pārvaldei palielināts finansējums darba algām, sociālajām iemaksām, slimības
lapu samaksai un pabalstiem par 1827.00 EUR;
2.1.3. 415.00 EUR no Kārķu pagasta pārvaldes budžeta novirzīti Kārķu pagasta ceļu uzturēšanai.
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par 34504.00 EUR, tajā skaitā:
2.2.1. Finansējums 1265.00 EUR no Kārķu pagasta autotransporta budžeta novirzīts Kārķu komunālās
saimniecības izdevumu segšanai;
2.2.2. Finansējums 1586.00 EUR no Ērģemes autotransporta budžeta novirzīts Ērģemes dzīvokļu
saimniecības izdevumu segšanai;
2.2.3..Projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” realizācijai
piešķirts papildus
finansējums 21387.00 EUR;
2.2.4. Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizācijai saņemts finansējums
no Valsts izglītības satura centra, kas paredzēts darba algu izmaksai un sociālo iemaksu veikšanai
14003.00 EUR;
2.2.5. Projektam “NVA pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem” izdevumi palielināti par 1965.00 EUR.
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par 7266.00 EUR, tajā
skaitā :
2.3.1. Kārķu komunālai saimniecībai izdevumi palielināti (pārdalot starp struktūrvienībām) par 1680.00
EUR;
2.3.2. Ērģemes dzīvokļu saimniecībai un ūdens saimniecībai (pārdalot finansējumu starp
struktūrvienībām) izdevumi kopā palielināti par 1586.00 EUR;
2.3.3. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai palielināti izdevumi nodokļu un nodevu
maksājumiem par 4000.00 EUR.
2.4. Veselībai izdevumi palielināti par 500.00 EUR, tajā skaitā
2.4.1. Vijciema feldšeru punktam izdevumi darba algai un sociālajām iemaksām palielināti par
500.00 EUR, finansējums saņemts no VSAA.

19.§.
Par pabalsta piešķiršanu ***
(V.Zariņš)
2020.gada 30.jūlijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***” (protokols
Nr.9, 5.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu 428,95 EUR apmērā *** kā bijušajam Kārķu
pagasta padomes priekšsēdētājam, kas nostrādājis divus sasaukumus. Uz *** attiecināms Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹pants, kas nosaka, ka tiesības saņemt
ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija vienā
pašvaldībā bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes
priekšsēdētājs divus sasaukumus. Gadījumos, kad šai personai vienlaicīgi ir tiesības arī uz vecuma
pensiju, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru.
Vadoties no 2020.gada 19.oktobra Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras Valmieras reģionālās
nodaļas izziņas Nr.20/2123204 secināms, ka *** kopš 2020.gada 1.oktobra saņem vecuma pensiju: 447,25
EUR pēc nodokļu nomaksas.
Saskaņā ar 2015.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās
mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes
aprēķināšanu", 2.punktu minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 430 euro. Līdz ar to
divu minimālo algu summa ir 860,- EUR.
Vadoties no augstākminētā secināms, ka *** no 2020.gada 1.oktobra ir tiesības saņemt pašvaldības
pabalstu pēc aprēķina: 860 – 447,25 = 412,75 EUR.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹panta 4.daļa nosaka, ka
personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri izraisa
pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ***, dzīvo ***, pašvaldības ikmēneša pabalstu 412,75 EUR (četri simti divpadsmit euro un 75
centi) par periodu no 2020.gada 1.oktobra.
2. Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1.punktā minēto pabalstu līdz
nākamā mēneša, kas seko aprēķina mēnesim, 10.datumam.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2020.gada 30.jūlija lēmumu „Par pabalsta
piešķiršanu ***” (protokols Nr.9, 5.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
20.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2019.gada 31.oktobrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***”
(protokols Nr.14, 23.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu 439,10 EUR apmērā *** kā
bijušajai Valkas pilsētas domes priekšsēdētājai, kas nostrādājusi divus sasaukumus. Uz *** attiecināms
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹pants, kas nosaka, ka tiesības
saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija
vienā pašvaldībā bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes
priekšsēdētājs divus sasaukumus. Gadījumos, kad šai personai vienlaicīgi ir tiesības arī uz vecuma
pensiju, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru.
Vadoties no 2020.gada 19.oktobra Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās
nodaļas izziņas Nr.20/2124053 secināms, ka *** kopš 2020.gada 1.oktobra saņem vecuma pensiju: 407,54
EUR un piemaksu pie vecuma pensijas 37,74 EUR, kas kopumā sastāda 445,28 EUR.
Saskaņā ar 2015.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās
mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes
aprēķināšanu", 2.punktu minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 430 euro. Līdz ar to
divu minimālo algu summa ir 860,- EUR.

Vadoties no augstākminētā secināms, ka *** no 2020.gada 1.oktobra ir tiesības saņemt pašvaldības
pabalstu pēc aprēķina: 860 – 445,28 = 414,72 EUR.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹panta 4.daļa nosaka, ka
personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri izraisa
pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ***, dzīvo ***, pašvaldības ikmēneša pabalstu 414,72 EUR (četri simti četrpadsmit euro un 72
centi) par periodu no 2020.gada 1.oktobra.
2. Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1.punktā minēto pabalstu līdz
nākamā mēneša, kas seko aprēķina mēnesim, 10.datumam.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2019.gada 31.oktobra lēmumu „Par pabalsta
piešķiršanu ***” (protokols Nr.14, 23.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
21.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
_________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.Vesingi, V.A.Krauklis)
2019.gada 31.oktobrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***”
(protokols Nr.14, 24.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu 480,11 EUR ***, dzīvo ***, kā
bijušam pagasta padomes priekšsēdētājam, kas nostrādājis divus sasaukumus. Uz *** attiecināms
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹pants, kas nosaka, ka tiesības
saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija
vienā pašvaldībā bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes
priekšsēdētājs divus sasaukumus. Gadījumos, kad šai personai vienlaicīgi ir tiesības arī uz vecuma
pensiju, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru.
Vadoties no 2020.gada 27.oktobra Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās
nodaļas izziņas Nr.20/2186653 secināms, ka *** no 2020.gada 1.oktobra saņem vecuma pensiju: 361,07
EUR un piemaksu pie vecuma pensijas 41,07 EUR, kas kopumā sastāda 402,14 EUR.
Saskaņā ar 2015.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās
mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes
aprēķināšanu" 2.punktu minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 430 euro. Līdz ar to
divu minimālo algu summa ir 860,- EUR.
Vadoties no augstākminētā secināms, ka *** no 2020.gada 1.oktobra ir tiesības saņemt pašvaldības
pabalstu pēc aprēķina: 860 – 402,14 = 457,86 EUR.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹panta 4.daļa nosaka, ka
personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri izraisa
pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne,
A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ***, dzīvo ***, pašvaldības ikmēneša pabalstu 457,86 EUR (četri simti piecdesmit septiņi
euro un 86 centi) no 2020.gada 1.oktobra.
2. Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1.punktā minēto
pabalstu līdz nākamā mēneša, kas seko aprēķina mēnesim, 10.datumam.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2019.gada 31.oktobra lēmumu „Par pabalsta
piešķiršanu ***” (protokols Nr.14, 24.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.

6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.
22.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Golubovs, U.Ozoliņa)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem” ar Valkas novada domes lēmumu (28.05.2020., Nr.6,20.§) 2020./2021.
studiju gadā apstiprinātas 10 atbalstāmās studiju programmas.
2020.gada 14.oktobrī stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja pretendentu pieteikumus un nolēma, ka
*** pieteikums atbilst stipendijas saņemšanas nosacījumiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2020. gada 14. oktobra
sēdes lēmumu un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes stipendiju 100,- EUR (viens simts euro) mēnesī ***, personas kods ***,
dzīvo ***.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī
apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7 “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem
novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2020.gada 1.oktobra.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts Administratīvajā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
23.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Golubovs, U.Ozoliņa)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem” ar Valkas novada domes lēmumu (28.05.2020., Nr.6,20.§) 2020./2021.
studiju gadā apstiprinātas 10 atbalstāmās studiju programmas.
2020.gada 14.oktobrī stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja pretendentu pieteikumus un nolēma, ka
*** pieteikums atbilst stipendijas saņemšanas nosacījumiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2020. gada 14. oktobra
sēdes lēmumu un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes stipendiju 100,- EUR (viens simts euro) mēnesī ***, personas kods ***,
dzīvo ***.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī
apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7 “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem
novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2020.gada 1.oktobra.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts Administratīvajā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
24.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Golubovs, U.Ozoliņa)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem” ar Valkas novada domes lēmumu (28.05.2020., Nr.6,20.§) 2020./2021.
studiju gadā apstiprinātas 10 atbalstāmās studiju programmas.
2020.gada 14.oktobrī stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja pretendentu pieteikumus un nolēma, ka
*** pieteikums atbilst stipendijas saņemšanas nosacījumiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2020. gada 14. oktobra
sēdes lēmumu un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes stipendiju 100,- EUR (viens simts euro) mēnesī ***, personas kods ***,
dzīvo ***.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī
apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7 “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem
novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2020.gada 1.oktobra.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts Administratīvajā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
25.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Golubovs, U.Ozoliņa)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem” ar Valkas novada domes lēmumu (28.05.2020., Nr.6,20.§) 2020./2021.
studiju gadā apstiprinātas 10 atbalstāmās studiju programmas.
2020.gada 14.oktobrī stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja pretendentu pieteikumus un nolēma, ka
*** pieteikums atbilst stipendijas saņemšanas nosacījumiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2020. gada 14. oktobra
sēdes lēmumu un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes stipendiju 100,- EUR (viens simts euro) mēnesī ***, personas kods ***,
dzīvo ***.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī
apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7 “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem
novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2020.gada 1.oktobra.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts Administratīvajā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
26.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Golubovs, U.Ozoliņa)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem” ar Valkas novada domes lēmumu (28.05.2020., Nr.6,20.§) 2020./2021.
studiju gadā apstiprinātas 10 atbalstāmās studiju programmas.
2020.gada 14.oktobrī stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja pretendentu pieteikumus un nolēma, ka
*** pieteikums atbilst stipendijas saņemšanas nosacījumiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2020. gada 14. oktobra
sēdes lēmumu un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes stipendiju 150,- EUR (viens simts piecdesmit euro) mēnesī ***, personas
kods ***, dzīvo ***.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī
apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7 “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem
novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2020.gada 1.oktobra.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts Administratīvajā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
27.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Golubovs, U.Ozoliņa)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem” ar Valkas novada domes lēmumu (28.05.2020., Nr.6,20.§) 2020./2021.
studiju gadā apstiprinātas 10 atbalstāmās studiju programmas.
2020.gada 14.oktobrī stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja pretendentu pieteikumus un nolēma, ka
*** pieteikums atbilst stipendijas saņemšanas nosacījumiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2020. gada 14. oktobra
sēdes lēmumu un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes stipendiju 150,- EUR (viens simts piecdesmit euro) mēnesī ***, personas
kods ***, dzīvo ***.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī
apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7 “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem
novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2020.gada 1.oktobra.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts Administratīvajā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
28.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Golubovs, U.Ozoliņa)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem” ar Valkas novada domes lēmumu (28.05.2020., Nr.6,20.§) 2020./2021.
studiju gadā apstiprinātas 10 atbalstāmās studiju programmas.
2020.gada 14.oktobrī stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja pretendentu pieteikumus un nolēma, ka
*** pieteikums atbilst stipendijas saņemšanas nosacījumiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2020. gada 14. oktobra
sēdes lēmumu un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes stipendiju 150,- EUR (viens simts piecdesmit euro) mēnesī ***, personas
kods ***, dzīvo ***.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī
apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7 “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem
novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2020.gada 1.oktobra.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts Administratīvajā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
Sēde slēgta 2020.gada 29.oktobrī, plkst.11:30.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

