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
2019.gada 28.novembrī

Nr.15

Sēde sasaukta 2019.gada 28.novembrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2019.gada 28.novembrī plkst.10:00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas juriste Līga Čukure.
Piedalās deputāti:
Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ,
Andris DAINIS, Maruta STABULNIECE, Jānis ANŽE, Vilmārs VESINGI, Viesturs ZARIŅŠ, Sandra
PILSKALNE, Aivars GAILIS, Dace BAŠĶE.
Nepiedalās deputāti:
Evija MIŠKA – aizņemta pamatdarbā;
Kristaps SULA – aizņemts pamatdarbā;
Aivars SJADEME– 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;
Antra Ķīkule – Iekšējās kontroles galvenā speciāliste;
Viktors Kaņepe - Finanšu analītiķis;
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece;
Ivo Leitis – Sabiedrisko attiecību speciālists;
Ainārs Zābers – Izpilddirektors;
Guntis Bašķis - Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs;
Ligita Sīmane – Valkas pagasta pārvaldes vadītāja;
Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs;
Pēteris Pētersons – Ērģemes un Kārķu pagastu pārvalžu vadītājs;
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs;
Diāna Aņina - Tūrisma un informācijas biroja vadītāja;
Līga Pandalone - Valkas pilsētas Kultūras nama direktora vietniece.
Uzaicināti: nav.
Domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj domes sēdi un lūdz iesniegto darba kārtību
papildināt ar papildināt ar 16.lēmuma projektu „Par sastāva izmaiņām Dzīvokļu komisijā”; 17.lēmuma
projektu „Par vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkas pagastā, Sēļi,
“Māja 3”””; 18.lēmuma projektu „Par Valkas novada domes kārtējo sēdi decembrī”; 19.lēmuma projektu
Par saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu; 20.lēmuma

projektu „Par Valkas novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas vadītājas atbrīvošanu”; 21.lēmuma projektu
„Par Valkas novada Valkas pagasta bibliotēkas vadītājas iecelšanu”; 22.lēmuma projektu „Par SIA
“Vidzemes slimnīca” dalībnieku skaita palielināšanu”; 23.lēmuma projektu (Par Valkas novada domes
viedokli attiecībā uz likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”). Deputāti atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS –
nav, nobalso iekļaut iepriekš minētos domes lēmumu projektus domes sēdes darba kārtībā.
Atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada domes 2019.gada 28.novembra sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Ziemassvētku labdarības tirgus tirdzniecības vietas maksas apstiprināšanu.
2. Valgas pagasta pašvaldības iesnieguma izskatīšana.
3. Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu
amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 1.§) 57.pielikumā.
4. Par telpu nomas tiesību izsoli uz noliktavas telpu “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Ērģemes pagasts.
5. Par zemes gabala Valkā, “Cepļa pļavas”, daļas ar kadastra apzīmējumu 940100403258001, apbūves
tiesību izsoles organizēšanu.
6. Par zemes gabala Valkā, Zvaigžņu ielā 7 daļas ar kadastra apzīmējumu 940100103198003, apbūves
tiesību izsoles organizēšanu auto stāvlaukuma izbūvei.
7. Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 27.jūlija nolikumā Nr.7 “Valkas novada Bērnu –
jaunatnes sporta skolas nolikums”.
8. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.oktobra nolikumā Nr.10 “Valkas novada Sociālā
dienesta nolikums” un nolikumā Nr.11 “Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas
nolikums”.
9. Par sociālo palīdzību personām, kuras īrē dzīvojamo platību biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”
sociālās aprūpes centrā “Valka””.
10. Par saistošo noteikumu Nr.___ “Par Valkas novada domes 2009.gada 23.decembra saistošo
noteikumu Nr.14 “Par Valkas novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem” atzīšanu par spēku
zaudējušiem” apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma Beverīnas iela 23, Valkā atsavināšanas uzsākšanu.
12. Par vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkas pagastā, Sēļi, “Māja
4”.
13. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Alieši 85” atsavināšanas uzsākšanu.
14. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes vienības Valkā, Varoņu ielā 25A, nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
15. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
16. Par sastāva izmaiņām Dzīvokļu komisijā.
17. Par vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkas pagastā, Sēļi, “Māja
3”.
18. Par Valkas novada domes kārtējo sēdi decembrī.
19. Par saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
20. Par Valkas novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas vadītājas atbrīvošanu.
21. Par Valkas novada Valkas pagasta bibliotēkas vadītājas iecelšanu.
22. Par SIA “Vidzemes slimnīca” dalībnieku skaita palielināšanu.
23. Par viedokli saistībā ar likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.
1.§
Par Ziemassvētku labdarības tirgus tirdzniecības vietas maksas apstiprināšanu
_______________________________________________________________________________________________

(D.Aņina)
Dome izskata Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja vadītājas Diānas Aņinas iesniegto
izcenojumu par tirdzniecības maksu dalībniekiem Ziemassvētku labdarības tirgū:
- Valkas novadā reģistrētajiem uzņēmumiem dalības maksu nepiemērot, saistībā ar pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.g. projektu ‘’No hobija uz biznesu’’ LV-RU-009;
- dalības maksa par vienu tirdzniecības vietu – 7,00 EUR;
- par elektroenerģijas izmantošanu – 5,00 EUR.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 13.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.12, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,

U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izcenojumus par tirdzniecību Ziemassvētku labdarības tirgū Valkas pilsētā 2019.gada
21.decembrī:
1.1. Dalības maksa par vienu tirdzniecības vietu – 7,00 EUR (septiņi euro, 00 centi);
1.2. Par elektroenerģijas izmantošanu – 4,13 EUR (četri euro, 13 centi) bez PVN.
2. Valkas novadā reģistrētajiem uzņēmumiem dalības maksu nepiemērot, saistībā ar pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.g. projektu ‘’No hobija uz biznesu’’ LV-RU-009
3. Pievienotās vērtības nodokli 1.2.punktā piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
4. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2.§
Valgas pagasta pašvaldības iesnieguma izskatīšana
_________________________________________________________________
(L.Pandalone, S.Pilskalne, V.A.Krauklis)
Dome izskata 2019.gada 11.novembrī saņemto Valgas pagasta pašvaldības vadītāja Margusa Lepik
iesniegumu ar lūgumu ļaut bez maksas (vai piemērojot atvieglojumus) 2019.gada 6.decembrī Valgas
pagasta pašvaldībai izmantot Valkas pilsētas Kultūras nama telpas un tehniku Valgas pašvaldības rīkotā
pasākuma norisei.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 13.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.12, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut Valgas pagasta pašvaldībai 2019.gada 6.decembrī izmantot Valkas pilsētas Kultūras
nama telpas un tehniku Valgas pašvaldības rīkotā pasākuma norisei.
2. Par lēmuma 1.punktā minēto telpu un tehnikas izmantošanu piešķirt Valgas pagasta pašvaldībai
50% atlaidi no noteiktās telpu un tehnikas nomas cenas.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pilsētas Kultūras nama direktors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt
apstrīdēts Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV - 4201).
3.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā
“Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(sēdes protokols Nr. 2, 1.§) 57.pielikumā
_________________________________________________________________
(R.Rastaks)
2019./2020. mācību gadā Mierkalnā uzsāka darbu Vijciema sākumskolas Mierkalna pirmsskolas
grupa. Sakarā ar ēdināšanas bloka izveidi nepieciešama jauna amata vieta “Pavārs – strādnieks”, kura
darba pienākumos būtu nodrošināt 3 reizes dienā siltu ēdināšanu un uzturēt kārtībā inventāru, telpas.
Darba laiks grupai ir no 8.00 līdz 16.00. Grupā ir 12 jaukta vecuma bērni. Lai nodrošinātu bērnu drošību
un apmācību dažāda vecuma bērniem, nepieciešami divi darbinieki grupiņā, kas veic pedagoģisko darbu
un pedagoga palīga (aukles) darbu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 13.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.12, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Izdarīt Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu
sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 57.pielikumu “Vijciema sākumskolas darbinieku amata vietu un darba samaksas
saraksts” jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Uzdot iestādes vadītājam sagatavot grozījumus vai noslēgt jaunus darba līgumus vai izbeigt darba
attiecības atbilstoši amatu sarakstam.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai veikt attiecīgos grozījumus iestādes budžetā.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.decembrī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 28.novembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.15, 3.§)
57.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 14.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2., 1.§)

Vijciema sākumskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits
Pedagogi

Algas likme par pilnu slodzi
(EUR mēnesī)
1003.00

1.

Direktors

0.51
2.7

2.

Pirmsskolas izglītības
skolotājs
t.sk. Vijciema grupai
Mierkalna grupai

3.

Sākumizglītības
skolotājs

1.54
1.16

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

0.3
Tehniskie
1.5
1.5

4.

Apkopējs
t.sk. Vijciema grupai

5.

Lietvedis

6.

Pavārs

7.

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs
t.sk. Vijciema grupai
Mierkalna grupai

8.

Virtuves strādnieks

1

430.00

9.

Pavārs - strādnieks
(Mierkalna grupai)

1

475.00

430.00

0.7

450.00

1

485.00

1.5
1
0.5

475.00

4.§
Par telpu nomas tiesību izsoli uz noliktavas telpu
“Ērģemes veikals”, Ērģeme, Ērģemes pagasts
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada domes īpašumā esošajā ēkā “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas
novads, kadastra numurs 9452 008 0257 001, ir sekojošas telpas, kuras Valkas novada dome neizmanto:
1. 1.stāvā, noliktavas telpas Nr.3 (34.3m²), Nr.4 (2.0m²), Nr.5 (2.5m²) un Nr.6 (1.9m²), daļa no telpu
grupas Nr.9452 008 0257 001 001;

2. 2.stāvā, dzīvojamo telpu grupa 9452 008 0257 001 004, ar kopējo platību 40.8m 2, ar palīgtelpām
pagrabstāvā;
3. 2.stāvā, dzīvojamo telpu grupa 9452 008 0257 001 005, ar kopējo platību 54.8m 2, ar palīgtelpām
pagrabstāvā.
Kopējā nomā nododamā palīgtelpu platība pagrabstāvā – 130m2.
Pagraba telpas šobrīd ir sliktā stāvoklī, aizkrāmētas, ir nepieciešami ieguldījumi to sakopšanai.
Par telpu nomu interesi ir izrādījusi ***, personas kods ***, dzīvo: ***, ar ieceri telpās iekārtot ražotni.
Ministru kabineta 2018. gada 20.februāra noteikumi Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” regulē rakstiskas nomas tiesību izsoles kartību.
Nomas objekta nosacītā nomas maksa mēnesī ir 35.00 EUR bez PVN (PVN tiek aprēķināts atbilstoši
normatīvajiem aktiem), tajā skaitā apsaimniekošanas maksa.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 13.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.12, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta un Ministru kabineta 2018. gada
20.februāra noteikumi Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 23.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ
1. Apstiprināt nomas objekta Ērģemē, “Ērģemes veikals”, nosacīto nomas maksu mēnesī 35.00 EUR bez
PVN. Nomas objekts sastāv no:
1) noliktavas telpas ar kopējo platību 40.7m 2 (daļa no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9452
008 0257 001 001), kas sastāv no telpām Nr.3 (34.3m²), Nr.4 (2.0m²), Nr.5 (2.5m²) un Nr.6
(1.9m²);
2) dzīvojamo telpu grupas 2.stāvā, 9452 008 0257 001 004, ar kopējo platību 40.8m 2, ar
palīgtelpām pagrabstāvā;
3) dzīvojamo telpu grupas 2.stāvā, 9452 008 0257 001 005, ar kopējo platību 54.8m 2, ar
palīgtelpām pagrabstāvā.
2. Uzdot Valkas novada domes Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai rīkot
atklātu, rakstisku nomas objekta nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar izsoles
noteikumiem (pielikumā).
3. Noteikt izsoles laiku – 2019.gada 13.decembrī plkst.9.15.
4. Publicēt sludinājumu par izsoli pašvaldības mājaslapā www.valka.lv un izvietot publiski pieejamā vietā
Valkas novada domes ēkā, Valkā, Beverīnas ielā 3.
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).
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 28.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.15. 4.§)
Nekustamā īpašuma
“Ērģemes veikals”, Ērģeme,
telpu nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
I Vispārīgie noteikumi
1. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz 2018. gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi.
2. Izsoles organizētājs – Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija), Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
3. Izsoles mērķis – noteikt Valkas novada domes (turpmāk testā - iznomātājs) īpašumā esošo telpu
Valkas novada Ērģemes pagasta, Ērģemē, “Ērģemes veikals”, -1.stāvs, daļas no telpu grupas ar
kadastra apzīmējumu 9452 008 0257 905, noliktavas telpas ar sanitāro mezglu, izdevīgāko nomas
piedāvājumu.

II Izsoles objekta raksturojums
4. Izsoles objekts Valkas novada Ērģemes pagasta, Ērģemē, “Ērģemes veikals”, sastāv no sekojošām
telpām:
1) noliktavas telpas ar kopējo platību 40.7m 2 (daļa no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9452 008
0257 001 001), kas sastāv no telpām Nr.3 (34.3m²), Nr.4 (2.0m²), Nr.5 (2.5m²) un Nr.6 (1.9m²);
2) dzīvojamo telpu grupas 2.stāvā, 9452 008 0257 001 004, ar kopējo platību 40.8m 2, ar palīgtelpām
pagrabstāvā;
3) dzīvojamo telpu grupas 2.stāvā, 9452 008 0257 001 005, ar kopējo platību 54.8m 2, ar palīgtelpām
pagrabstāvā,
turpmāk tekstā - nomas objekts.
5. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, atsevišķas sanitārās telpas
ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.
6. Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāju Pēteri
Pētersonu, mob.tel.26280656.
III Izsoles noteikumi un nosacītā cena
7. Nomas objekta nosacītā cena: nosacītā nomas maksa mēnesī 35.00 EUR. Nomas maksa noteikta
bez PVN (PVN tiek aprēķināts atbilstoši normatīvajiem aktiem). Nomas maksā iekļauta nomas
objekta apsaimniekošanas maksa.
8. Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iemaksā reģistrācijas maksu 5.00 EUR (pieci euro un 00 centi),
Valkas novada domes norēķinu kontā: Valkas novada dome, reģ. Nr.90009114839, AS SEB banka,
Kods: UNLALV2X, Konta Nr. LV16UNLA0050014283134. Dokumentu, kas apliecina reģistrācijas
maksas iemaksu Valkas novada norēķinu kontā, oriģinālu izsoles dalībnieks iesniedz kopā ar
pieteikumu dalībai izsolē.
9. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta
10. Minētajās telpās nedrīkst nodarboties ar šādu komercdarbību:
10.1. jebkādu lietotu preču tirdzniecību un uzglabāšanu;
10.2. rūpnieciski ražotu alkoholisku produktu tirdzniecību un uzglabāšanu, izņemot lietošanai uz
vietas (kafejnīca u.tml.);
10.3. svaigas gaļas un zivju produktu tirdzniecību un uzglabāšanu.
11. Pieteikumu atvēršana notiks 2019.gada 13.decembrī plkst.9.15, Valkas novada domes telpās,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, pirmajā stāvā – apspriežu telpā.
12. Tiek rīkota nomas objekta pirmā izsole - atklāta, rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
13. Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos
noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
14. Piedaloties izsolē, izsoles dalībnieks iesniedz šajos noteikumos paredzēto pieteikumu, kurā
piedāvātais nomas maksas apmērs (mēnesī) nav zemāks par nomas objekta nosacīto cenu.
Pieteikumam jābūt parakstītam.
IV Izsoles dalībnieki un tās norise
15. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, nomas tiesību pretendentam līdz 2019.gada 12.decembra
plkst.16.00 jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē, kam pievienots dokuments, kas apliecina
reģistrācijas maksas apmaksu, Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai jāatsūta pa pastu uz
adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu
saņemts līdz šajā punktā norādītajam termiņam.
Pieteikumā norāda:
15.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska
persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
15.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
15.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
15.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību;
15.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
15.6. piedāvāto nomas maksas apmēru.
16. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas un, ja tiek atklāts, ka
izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no dalībnieku saraksta un nepieļauj dalību
izsolē. Atkārtotas izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.
17. Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.
18. Nomas tiesību pretendents iesniedz pieteikumu slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums
tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra
numuru un nomas tiesību pretendentu.
19. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un
laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.
20. Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā par
nomas tiesību izsoli norādītajā termiņā.

21. Pieteikumu atvēršanu publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā datumā, laikā un vietā rīko
izsoles komisija.
22. Izsoles komisija publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu atvēršanas datumā, laikā
un vietā klātesošajiem paziņo, ka sākusies izsole un pieteikumu pieņemšana ir pabeigta.
23. Pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā.
24. Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 15.punktā minētā informācija vai nomas pieteikumā
piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksas
apmēru, izsoles komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības
rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskata.
25. Izsoles komisijas loceklis pēc pieteikumu atvēršanas nosauc nomas tiesību pretendentu, pieteikuma
iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru
un parakstās uz pieteikuma (parakstās arī pārējie komisijas locekļi). Nomas pieteikumu atvēršanu
protokolē. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.
26. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem iznomāšanas
nosacījumiem, pēc pieteikumu atvēršanas paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskas izsoles
rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas paziņo, ka
rakstiskā izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nomas maksu un nomas tiesību pretendentu,
kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanu
protokolē.
27. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu
augstāko nomas maksu, izsoles komisija veic vienu no šādām darbībām:
27.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no nomas tiesību pretendentiem vai to
pārstāvjiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās pieteikumu
atvēršanā, un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu;
27.2. rakstiski lūdz nomas tiesību pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu,
izteikt rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot piedāvājumu
iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.
28. Ja neviens no nomas tiesību pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu,
neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu,
iznomātājs pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā minētajiem pretendentiem slēgt nomas
līgumu atbilstoši to nosolītajai nomas maksai.
29. Iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu
paziņošanas publicē minēto informāciju pašvaldības mājaslapā internetā.
30. Ja publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas
tiesību pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt nosacīto nomas maksu un rīkot
atkārtotu izsoli.
V Nomas līguma noslēgšana un tā nosacījumi
31. Par izsoles uzvarētāju kļūst nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu.
32. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko
nomas maksu. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles
rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas
līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz
attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir
atteicies.
33. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu,
iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš piedāvāja
nākamo augstāko nomas maksu. Iznomātājs divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma
nosūtīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā
internetā.
34. Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo noteikumu
30.punktā minēto piedāvājumu sniedz vienas nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas
tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, septiņu
darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Iznomātājs ne
vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina minētās
informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
35. Gadījumā, ja arī nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu,
neizmanto tiesības noslēgt nomas līgumu, izsole atzīstama par nenotikušu.
36. Nomas līgumu slēgs Valkas novada dome.
37. Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.
38. Par komunālajiem pakalpojumiem, ēkas apsaimniekošanas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem
nomnieks slēdz līgumus ar Valkas novada domi un citiem pakalpojumu sniedzējiem.
39. Nomniekam atsevišķi jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši maksājuma paziņojumam.

VI Noslēguma jautājums
40. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
1. Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 28.novembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.15, 4.§)
Nomas objekta izvietojums ēkā
“Ērģemes veikals”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads

Nomas objekta izvietojums ēkā
“Ērģemes veikals”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads
2.stāvs

Nomas objekta izvietojums ēkā
“Ērģemes veikals”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads
-1.stāvs

5.§
Par zemes gabala Valkā, “Cepļa pļavas”, daļas ar
kadastra apzīmējumu 940100403258001, apbūves tiesību izsoles organizēšanu
_________________________________________________________________
(L.Engere, V.Vesingi, V.A.Krauklis)
Dome izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TOLKA”, reģistrācijas numurs 40103541406,
juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 77-60, Rīga, 2019.gada 8.februāra iesniegumu (saņemts un
reģistrēts 08.02.2019. Nr.3.1.1/19/298), kurā izteikts lūgums nodot nomā ar apbūves tiesībām daļu no
pašvaldībai piederošās zemes vienības Valkā, “Cepļa pļavas”, aptuveni 4ha platībā, kas nepieciešama
serveru datu centra būvniecībai un saules paneļu elektroenerģijas ražošanai.
Saskaņā ar ierakstu zemesgrāmatā (Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0055 9277)
nekustamā īpašuma „Cepļa pļavas”, kadastra numurs 9401 004 0325, īpašnieks ir Valkas novada dome.
Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 13.4387ha.
Zemes vienībai noteikti sekojoši nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 10.5219ha kopplatībā noteikt
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
un 2.9168ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
Ņemot vērā augstāk minēto, ir secināms, ka pirms zemes vienības daļas nodošanas apbūves tiesību
izsoles procesam, ir jāveic attiecīgi grozījumi Valkas novada Teritorijas plānojumā, kas dos iespēju
minētajā zemes vienībā veikt plānotās darbības.
Ar Valkas novada domes 2019.gada 28.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 13.§) tika nolemts
uzdot Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai gatavot nepieciešamos dokumentus zemes
vienības daļas (1.pielikums) nodošanai nomas tiesību ar apbūves tiesībām izsolei, izsoles noteikumos
paredzot, ka zemes vienības daļa tiek nodota nomas tiesību izsolei kā lauksaimniecības zeme un
potenciālajam nomniekam būs jāveic lauksaimniecības zemes transformācija atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajai kārtībai, no pašvaldības puses garantējot to, ka pašvaldības teritorijas plānojuma
grozījumos tiks iestrādāta atbilstoša zemes vienības atļautā izmantošana.
Civillikuma 1129.2 pants nosaka, ka piešķirot apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas
apbūves tiesība, apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par
apbūves tiesību un tās maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par
apbūves tiesību jānoteic naudā. Ja nav norunāts citādi, tad maksai par apbūves tiesību attiecīgi
piemērojami noteikumi par nomas līgumu. Apbūvei nepieciešamais zemes gabals tiek noteikts, ievērojot
būvniecības un citu likumu prasības.
Ir noteikts un izdalīts zemes gabals, kā zemes vienības daļa 3.0806ha platībā, kurai piešķirts kadastra
apzīmējums 9401 004 0325 8001.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktam, apbūves tiesīgo personu noskaidro rakstiskā vai mutiskā
izsolē.
Tas nozīmē, ka ir jāorganizē Apbūves tiesības izsole un jāizstrādā izsoles noteikumi, kuru mērķis ir
nodrošināt Apbūves tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju zemes nomas tiesību
iegūšanu uz Valkas novada pašvaldībai piederošu Apbūves tiesību objektu, kā arī nodrošināt pretendentu
izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot “Iespējami augstāku cenu” likuma “Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu novēršanu” izpratnē.
Apbūves tiesību maksa ir noteikta atbilstoši 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 33.2. punktam, 62.00 EUR gadā
(sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Valgundas Razminovičas vērtējums, 16.10.2019. Nr.1510/2).
Apbūves tiesībai nodalītā zemes vienības daļa šobrīd ir ar krūmiem aizaugusi lauksaimniecības zeme,
kurai nepieciešama transformācija uz apbūves zemi, ņemot vērā, ka pēc attiecīgu grozījumu veikšanas
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā šī zemes vienība būs iekļauta rūpnieciskās apbūves teritorijā.
Zemes gabala daļas ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325 8001 kadastrālā vērtība uz 01.09.2019. 1639.00 EUR.
Likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1pants
nosaka, “ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav
ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12
gadiem”.
Apbūves tiesību līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.
Zemes gabala īpašniekam ir pienākums atļaut apbūves tiesīgajam lietot apbūvei nodoto zemes gabalu,
ciktāl tas nepieciešams apbūves tiesības izlietošanai, un tiesības saņemt no apbūves tiesīgā maksu, ja
tāda ir noteikta (Civillikuma 1129.6 pants).
Apbūves tiesīgajam ir jāņem vērā, ka apbūves tiesību līgums tiks sagatavots balstoties uz sekojošiem
noteikumiem:
1. saskaņā ar Civillikuma 1129.3 pantu, no apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un

spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatās.
2. Apbūves tiesības spēkā esamības laikā apbūves tiesīgajam ir pienākums kā krietnam un
rūpīgam saimniekam rūpēties par apbūvei nodoto zemes gabalu un atbildēt kā īpašniekam pret
visām trešajām personām, līdz ar to visas uz apbūvei nodoto zemes gabalu un uz apbūves
tiesību gulošās nastas, apgrūtinājumi un tā uzturēšanai vajadzīgie izdevumi jānes apbūves
tiesīgajam (Civillikuma 1129.4 pants).
3. Civillikuma 1129.7 pants paredz, ka apbūves tiesība izbeidzas pati no sevis līdz ar zemes
grāmatā reģistrētā apbūves tiesības termiņa notecējumu. Izbeidzoties apbūves tiesībai,
izbeidzas visas trešo personu lietu tiesības, kas nodibinātas uz apbūves tiesību. Savukārt pirms
zemesgrāmatā reģistrētā apbūves tiesības termiņa beigām apbūves tiesība izbeidzas ar tiesību
sakritumu vienā personā, tiesas spriedumu vai savstarpēju vienošanos.
4. Civillikums paredz, ka zemes gabala īpašniekam ir tiesība pēc apbūves tiesības izbeigšanas
prasīt atlīdzināt visus zaudējumus, kurus apbūves tiesīgais viņam nodarījis, lietojot apbūvei
nodoto zemes gabalu.
5. Civillikuma 1129.9 pants nosaka, ka uz apbūves tiesības pamata uzceltā nedzīvojamā ēka
(inženierbūve) pēc apbūves tiesības izbeigšanās kļūst par zemes gabala būtisku daļu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 13.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.12, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punkta, un 14.panta otrās daļas 3.punkta, Civillikuma 1129.1 – 1129.9 pantiem,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 12.punkta, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, ievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.,3. un 6.5 pantu,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Rīkot izsoli par apbūves tiesību uz pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas
(kadastra apzīmējums 9401 004 0325 8001) 3.0806ha platībā, kas atrodas uz pašvaldībai piederošas
zemes vienības “Cepļa pļavas”, Valka Valkas novads.
2. Nekustamā īpašuma apbūves tiesības nodibināšanas mērķis – lauksaimniecības zemes
transformācija uz apbūves zemi ar tiesībām izbūvēt uz zemes vienības daļas nedzīvojamas ēkas, kā
pastāvīga īpašuma objektus.
3. Apbūves tiesības termiņš – 30 gadi no Līguma noslēgšanas brīža.
4. Noteikt lēmuma 1.punktā minētā objekta apbūves tiesību izsoles sākumcenu atbilstoši neatkarīga
vērtētāja noteiktajai apbūves tiesību maksai - 62 EUR gadā bez PVN.
5. Noteikt, ka papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesīgais maksā pievienotās vērtības nodokli un
nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
6. Izsoles organizēšanu uzdot rīkot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.
7. Izsoles noteikumos paredzēt šādus nosacījumus:
7.1. apbūves tiesība stājas spēkā pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā;
7.2. pēc apbūves tiesību izbeigšanās dome nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par būves
iegūšanu īpašumā;
7.3. dome ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais nav uzsācis apbūvi 3
gadu laikā pēc apbūves tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.
8. Noteikt izsoles datumu un laiku – 2019.gada 13.decembrī, plkst. 10.00.
9. Publicēt sludinājumu par izsoli laikrakstā „Ziemeļlatvija” un Valkas novada domes mājaslapā:
www.valka.lv.
10. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas pilsētas domes izpilddirektoram.
11. 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).
Valkas novada domei piederošā zemes vienības
Valkā, “Cepļa pļavas
daļas ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325 8001,
APBŪVES TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI
Valkā,

2019.gada 28.novembrī
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes

2019.gada 28.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.15, 5.§)

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

1.
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek rīkota pirmreizēja mutiskā atklātā apbūves tiesību izsole
Valkas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - zemes gabala Valkā, “Cepļa pļavas”,
daļas ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325 8001 (turpmāk tekstā OBJEKTS) apbūves tiesību
ieguvēja noteikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.
Izsoles mērķis ir noteikt apbūves tiesīgo, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu apbūves
tiesības nodibināšanai.
OBJEKTA apbūves tiesību izsoli veic Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisija (turpmāk tekstā – Komisija).
Informācija par OBJEKTU, un izsoles noteikumi tiek publicēti Valkas novada domes mājas lapā
www.valka.lv.
Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles OBJEKTU tā atrašanās vietā – “Cepļa pļavas”,
Valka, Valkas novadā, iepriekš saskaņojot laiku (mob.tel. 26432490, izpilddirektors Ainārs Zābers).
Komisijas locekļi nedrīkst būt apbūves tiesību pretendenti, kā arī tieši vai netieši ieinteresēti
attiecīgā procesa iznākumā.
Izsoles veids – pirmreizēja atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
Apbūves tiesību izsole notiks 2019.gada 13.decembrī plkst. 10.00, Valkas novada domē,
Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.
Izsoles dalībniekam, lai piedalītos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā dalības maksa par piedalīšanos
izsolē EUR 10,- (desmit euro), tai skaitā PVN. Dalības maksa jāmaksā Valkas novada domes kasē
vai jāieskaita bankas kontā Nr.LV16UNLA0050014283134, AS”SEB BANKA”, kods UNLALV2X,
Valkas novada dome, reģ.Nr.90009114839. Izsoles dalības maksa netiek atmaksāta.
2.
IZSOLES OBJEKTS
Ziņas par izsoles OBJEKTU:
2.1.1. OBJEKTS – pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004
0325, kopējā platība 13.4387ha (Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.1000 0055
9277), daļas ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325 8001, 3.0806ha platībā, kas atrodas
“Cepļa pļavas”, Valka Valkas novads, apbūves tiesības.
2.1.2. OBJEKTA lietošanas mērķis – līdz apbūves veikšanai – lauksaimniecība, pēc apbūves
veikšanas zemes lietošanas mērķis tiks pārskatīts un mainīts, ņemot vērā, ka zemes vienība
tiks iekļauta ražošanas apbūves teritorijā.
Apbūves tiesību līguma termiņš: 30 gadi.
OBJEKTA nosacītās apbūves tiesību maksas apmērs 62,- EUR (sešdesmit divi euro un 00 centi),
bez pievienotās vērtības nodokļa, gadā.
Papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesību ieguvējs maksā normatīvajos aktos paredzētos
nodokļus (PVN, nekustamā īpašuma nodokli);
Izsoles solis – 15,00 EUR (piecpadsmit euro,00 centi).

3.
APBŪVES TIESĪBAS NOSACĪJUMI
3.1. Apbūves tiesības ilgums 30 (trīsdesmit) gadi, skaitot no apbūves tiesības ierakstīšanas
zemesgrāmatā.
3.2. Pretendentam jābūt finansiāli un organizatoriski spējīgam uzsākt un realizēt uzņēmējdarbību
izsoles objektā, lai 5 (piecu) gadu laikā ieguldītu investīcijas izsoles objekta attīstībā vismaz
500000,00 EUR apmērā.
3.3. Pretendents 1 (viena) gada laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Valkas novada Būvvaldē
būvprojektu minimālā sastāvā, 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas izstrādā
būvprojektu un saņem atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
3.4. Pretendents 4 (četru) gadu laikā, pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas
būvatļaujā, nodod uzbūvētās ēkas un būves ekspluatācijā un labiekārto teritoriju.
3.5. Objekta apbūves tiesību mērķis pēc zemes transformācijas: rūpnieciskās apbūves teritorija.
3.6. Apbūves tiesīgā pienākums ir veikt nepieciešamās dokumentācijas sakārtošanu zemes
transformācijas veikšanai;
3.7. Dome ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais nav uzsācis apbūvi 3
gadu laikā pēc apbūves tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.
3.8. Apbūves tiesīgajam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības, Objektu vai tā daļu apakšnomā bez
Iznomātāja piekrišanas;
3.9. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par Objektu.
3.10. Citi nosacījumi – saskaņā ar Apbūves tiesības līgumu.

4.
IZSOLES DALĪBNIEKI UN TO REĢISTRĀCIJA
Par Izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kā arī personālsabiedrība, kura
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē
un iegūt apbūves tiesību.
4.2. Lai piedalītos izsolē, personām noteiktajā termiņā un kārtībā ir jāreģistrējas, kā arī jāiesniedz
noteikumu 4.4. punktā minētie dokumenti.
4.3. Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valka,
Valkas novads, 16.kabinets, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Valkas novada domes
mājas lapā www.valka.lv līdz 2019.gada 12.decembra plkst.16:00.
4.4. Lai piedalītos izsolē:
4.4.1. Fiziskā persona, reģistrējoties dalībai izsolē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz
šādus dokumentus:
4.4.1.1. Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Apbūves tiesību izsoles noteikumu 1.pielikumu);
4.4.1.2. Pretendenta rakstisku apliecinājumu, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts
maksātnespējas process;
4.4.1.3. Pretendenta rakstisku apliecinājumu par gatavību un spēju izpildīt Apbūves tiesības izsoles
noteikumu 3.sadaļas “Apbūves tiesības nosacījumi” prasības;
4.4.1.4. informāciju par dalības maksas samaksu.
4.4.2. Latvijā reģistrēta juridiska persona (pārstāvim uzrādot personu apliecinošu dokumentu),
reģistrējoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:
4.4.2.1. Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Apbūves tiesību izsoles noteikumu 2.pielikumu);
4.4.2.2. Pretendenta rakstisku apliecinājumu, ka tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas
likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav pārtraukta, vai nav
uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
4.4.2.3. Pretendenta rakstisku apliecinājumu par gatavību un spēju izpildīt Apbūves tiesības izsoles
noteikumu 3.sadaļas “Apbūves tiesības nosacījumi” prasības;
4.4.2.4. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav
paraksta tiesību;
4.4.2.5. informāciju par dalības maksas samaksu.
4.4.3. Latvija nereģistrēta juridiska persona (pārstāvim uzrādot personu apliecinošu dokumentu),
reģistrējoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:
4.4.3.1. Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Apbūves tiesību izsoles noteikumu 2.pielikumu);
4.4.3.2. Starptautiskajos līgumos noteiktā kārtībā ārvalstī izsniegtu apliecinātu komersanta reģistrācijas
dokumentus, kā arī dokumentu, kas apliecina, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu,
neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav pārtraukta, vai
nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par
paraksts tiesīgām personām;
4.4.3.3. Pretendenta rakstisku apliecinājumu par gatavību un spēju izpildīt Apbūves tiesības izsoles
noteikumu 3.sadaļas “Apbūves tiesības nosacījumi” prasības;
4.4.3.4. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē;
4.4.3.5. informāciju par dalības maksas samaksu.
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 4.4. apakšpunktos
minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek piešķirts kārtas numurs un izsniegta izsoles
reģistrācijas apliecība.
4.8. Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus, tam netiek izsniegta izsoles
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 izsoles 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.
4.1.

5.1.
5.2.

5.
IZSOLES NORISE
Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles
dalībnieka reģistrācijas apliecības.
Izsole notiek 2019.gada 13.decembrī plkst. 10.00, Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valka,
Valkas novads, 1.stāva apspriežu telpā.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

5.13.

5.14.

6.1.
6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Pirms apbūves tiesību izsoles sākšanas izsoles dalībnieki uzrāda personu apliecinošu dokumentu
un reģistrācijas apliecību, kā arī parakstās izsoles dalībnieku sarakstā par to, ka ir iepazinušies ar
izsoles kārtību.
Izsole tiek protokolēta.
Izsoli vada un kārtību tās laikā nodrošina izsoles vadītājs.
Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos un
paziņo par Izsoles atklāšanu. Izsoles vadītājs īsi paskaidro izsoles noteikumus, atbild uz
pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
Izsolei apbūves tiesības vairāksolīšanā tiek pielaisti tikai tie pretendenti, kas ar Komisijas lēmumu
tiek pielaisti dalībai solīšanā.
Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz izsoli šo
noteikumu 5.2.punktā noteiktajā vietā un laikā, Komisija nepielaiž viņu izsolei. Ja uz izsoli 15
minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas neviens no reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek
uzskatīta par nenotikušu.
Izsoles vadītājs informē par izsoles objektu un paziņo izsoles sākumcenu, kā arī nosauc izsoles
soli.
Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību izsolīt apbūves tiesības par nosacīto maksu,
apbūves tiesību maksa palielinās par vienu izsoles soli.
Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viņa pēdējā solītā apbūves tiesību
maksa tiek apstiprināta ar izsoles dalībnieka parakstu izsoles dalībnieku sarakstā.
Izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem nosola visaugstāko maksu, izsole
tiek izsludināta par pabeigtu, kā arī Komisijas priekšsēdētājs nosauc visaugstāko nosolīto maksu
un apbūves tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt Apbūves tiesību līgumu.
Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko maksu par apbūves tiesībām, pēc nosolīšanas nekavējoties ar
savu parakstu protokolā apstiprina nosolīto maksu par apbūves tiesībām. Ja tas netiek izdarīts,
uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no apbūves tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku
saraksta.
Komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno izsoles dalībnieku
sarakstu.
6.
IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA
Izsoles protokolu apstiprina Komisija.
Izsoles rezultātus pēc Izsoles rezultātu paziņošanas apstiprina kārtējā mēneša Valkas novada
domes sēdē. Komisija divu darbadienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas publicē Valkas
novada domes mājas lapā www.valka.lv izsoles rezultātus.
7.APBŪVES TIESĪBAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA
Apbūves tiesību līgums tiek slēgts ar to apbūves tiesību pretendentu, kurš nosolījis visaugstāko
maksu, 30 dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdē. Izsoles uzvarētājam
atteikums slēgt līgumu jāiesniedz rakstiski septiņu darba dienu laikā no Izsoles rezultātu
paziņošanas dienas.
Ja apbūves tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko maksu, atsakās slēgt līgumu, secīgi tiek
piedāvāts līgumu slēgt tam pretendentam, kurš nosolīja nākamo augstāko maksu, un Komisija divu
darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Valkas novada domes
mājas lapā www.valka.lv.
Apbūves tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko maksu, atbildi par piedāvājumu slēgt
līgumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt parakstīt līgumu
par paša nosolīto augstāko maksu, divu nedēļu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš
paraksta nomas līgumu. Komisija ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma
parakstīšanas publicē minēto informāciju Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv.
Apbūves tiesības līgums tiek slēgts atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā pievienotajam līguma
projektam. Puses ir tiesīgas, līguma slēgšanas laikā vienoties par nebūtiskiem līguma redakcijas
grozījumiem.

8. NENOTIKUŠAS, SPĒKĀ NEESOŠAS UN ATKĀRTOTAS IZSOLES
8.1. Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu, ja:
8.1.1. nav pieteicies neviens pretendents;
8.1.2. nav pārsolīta izsoles sākumcena.
8.2. Valkas novada dome var atzīt izsoli par spēkā neesošu, ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš
atzīts par nosolītāju, nenoslēdz apbūves tiesības līgumu noteiktajā termiņā.
8.3. Pēc izsoles atzīšanas par nenotikušu, izsoles komisija var pagarināt piedāvājumu iesniegšanas
termiņu vai paziņot par atkārtotu izsoli.
8.4. Valkas novada dome var atzīt izsoli par spēkā neesošu, ja:
8.4.1. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīts kāda dalībnieka piedāvājums;

8.5.
8.6.

9.1.
9.2.
9.3.

8.4.2. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanas izsolē;
8.4.3. piedāvājumu iesniegšana notikusi citā vietā vai laikā, nekā bijis noteikts izsoles noteikumos.
Ja izsole, pamatojoties uz šo noteikumu 8.3.punktu, atzīta par spēkā neesošu, Valkas novada
dome nedēļas laikā paziņo par to visiem izsoles dalībniekiem.
Ja izsole, pamatojoties uz šo noteikumu 8.3.punktu, atzīta par spēkā neesošu Izsoles komisijas
vainas dēļ, izsoles dalībniekiem vienas nedēļas laikā tiek atmaksāta dalības maksa.
9. IZSOLES KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Izsoles komisijai ir tiesības pieaicināt komisijas darbā speciālistus un ekspertus ar padomdevēja
tiesībām.
Katram komisijas loceklim ir viena balss. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir komisijas
priekšsēdētājam.
Izsoles komisijas sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 4 komisijas locekļi.
10. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

10.1. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
PIELIKUMI:
1. Fiziskas personas pieteikums dalībai izsolē;
2. Juridiskas personas pieteikums dalībai izsolē;
3. Apbūves tiesību līguma projekts.
1.pielikums
Apbūves tiesības izsoles noteikumiem
Valkas novada domes
Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai
no
___________________________
(vārds, uzvārds)
___________________________
(personas kods)
___________________________
(adrese)
___________________________
(adrese)
___________________________
(tel./e-pasts)
Pieteikums
dalībai apbūves tiesību izsolē
Ar šo pieteikumu piesakos dalībai apbūves tiesību izsolē, kur tiek izsolīts Objekts: zemes vienības
daļa (kadastra apzīmējums 9401 004 0325 8001) 3.0806ha platībā, kas atrodas “Cepļa pļavas”, Valka
Valkas novads.
Apbūves tiesību līguma darbības laikā plānoju veikt šādas darbības Objektā (izmantošanas mērķis):
_________________________________________________________________________________
Apliecinu, ka:
 Esmu iepazinies ar Apbūves tiesības izsoles noteikumiem un tiem piekrītu.
 Apliecinu, ka nosacījumi apbūvei ir skaidri un saprotami, tie tiks iekļauti līgumā kā būtiski
nosacījumi, kas neizpildīšanas gadījumā būs par pamatu līguma izbeigšanai.
 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;
 Visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa.

Valkā, 2019.gada ___.____________
____________
/paraksts/
2.pielikums
Apbūves tiesības 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, telefona Nr._________________________

Pieteikums
dalībai apbūves tiesību izsolē
Ar šo pieteikumu piesakos dalībai apbūves tiesību izsolē, kur tiek izsolīts Objekts: zemes vienības
daļa (kadastra apzīmējums 9401 004 0325 8001) 3.0806ha platībā, kas atrodas “Cepļa pļavas”, Valka
Valkas novads.
Apbūves tiesību līguma darbības laikā plānoju veikt šādas darbības Objektā (izmantošanas mērķis):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Apliecinu, ka:
 Esmu iepazinies ar Apbūves tiesības izsoles noteikumiem un tiem piekrītu.
 Apliecinu, ka nosacījumi apbūvei ir skaidri un saprotami, tie tiks iekļauti līgumā kā būtiski
nosacījumi, kas neizpildīšanas gadījumā būs par pamatu līguma izbeigšanai.
 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;
 Visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa.
Valkā, 2019.gada ___.____________
____________
/paraksts/
3.pielikums
Apbūves tiesības izsoles noteikumiem
LĪGUMS PAR APBŪVES TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU
Valkā

2019.gada __._________

Valkas novada dome, reģistrācijas Nr.90009114839, tās priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu un Valkas
novada pašvaldības Nolikumu, turpmāk tekstā saukts - Īpašnieks, un
__________________, (personas kods/reģistrācijas Nr. ___________________), turpmāk tekstā saukts
Apbūves tiesīgais, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta – Puse un abas Līdzēji, ņemot vērā:
2019.gada ____________________ Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr._____),
saskaņā, ar kuru Apbūves tiesīgais ir atzīts par izsoles uzvarētāju, (pievienots šim Līgumam kā
1.pielikums),
noslēdz šo līgumu, turpmāk saukts Līgums, par sekojošu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Īpašnieks piešķir Apbūves tiesīgajam apbūves tiesības uz zemes vienības daļu (kadastra
apzīmējums 9401 004 0325 8001) 3.0806ha platībā, kas atrodas “Cepļa pļavas”, Valka Valkas
novads, turpmāk tekstā – Zemesgabals. Ar šī līguma noslēgšanu Īpašnieks piešķir par samaksu
Apbūves tiesīgajam lietu tiesību – būvēt un lietot uz Īpašniekam piederoša zemes gabala būvi šīs
lietu tiesības spēkā esamības laikā.
1.2. Zemes vienības daļas robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns ir Līguma neatņemama sastāvdaļa
(2.Pielikums).
1.3. Īpašnieka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – zemes gabalu Valkā, “Cepļa pļavas”, kadastra
apzīmējums 9401 004 0325, kopējā platība 13.4387ha reģistrētas Vidzemes rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0055 9277.
1.4. Apbūves tiesīgais ir informēts, ka uz Līgums noslēgšanas brīdi Zemesgabalam ir zemes vienības
daļas robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānā atzīmētie un noteiktie Zemesgabala lietošanas
tiesību ierobežojumi un apgrūtinājumi.
1.5. Zemesgabala faktiskais stāvoklis Apbūves tiesīgajam ir zināms un robežas ierādītas dabā.
1.6. Apbūves tiesības mērķis - līdz apbūves veikšanai – lauksaimniecība, pēc apbūves veikšanas zemes
lietošanas mērķis tiks pārskatīts un mainīts, ņemot vērā, ka zemes vienība tiks iekļauta ražošanas
apbūves teritorijā.
1.7. Zemesgabals tiek nodots apbūvei saskaņā ar Apbūves tiesīgā iesniegto piedāvājumu ______________________ (3.Pielikums)
1.8. No Apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības
ierakstīšanas zemesgrāmatā.
1.9. Pēc Apbūves tiesību ierakstīšanas zemesgrāmatā, Apbūves tiesīgais ir tiesīgs veikt būvniecības un
teritorijas labiekārtošanas darbus, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.
1.10. Līdzēji garantē, ka ir tiesīgi un pilnvaroti slēgt šo līgumu.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas tā parakstīšanas.
2.2. No apbūves tiesības izrietoša lietu tiesība ir nodibināta un spēkā pēc saskaņā ar šo Līgumu
nodibinātās apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā.
2.3. Līdzēji vienojas, ka Apbūves tiesīgajam piešķirtais Zemesgabala apbūves tiesības termiņš ir 30 gadi,
skaitot no apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā.
3. Maksājumi un norēķinu kārtība
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

Apbūves tiesīgais maksā Īpašniekam maksu par apbūves tiesību gadā ________ EUR. Maksājumi
jāveic ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām pēc Valkas novada domes
piesūtīta rēķina.
Apbūves tiesīgajam ir pienākums papildus apbūves tiesības maksai maksāt likumā noteiktos
nodokļus – nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar Iznomātāja
piestādītiem rēķiniem.
Apbūves tiesīgais maksā maksu no Līguma noslēgšanas dienas par apbūves tiesību līdz Apbūves
tiesības nodalījuma slēgšanas zemesgrāmatā dienai.
Apbūves tiesīgajam ir pienākums savlaicīgi saņemt rēķinus un veikt maksājumus. Ja Apbūves
tiesīgais nav saņēmis Īpašnieka nosūtīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu maksas par apbūves
tiesību nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.
Apbūves tiesīgais apņemas apbūves tiesību maksas samaksas kavējuma gadījumā maksāt
Īpašniekam līgumsodu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru maksājuma
nokavējuma dienu. Kavējuma naudas apmaksa neatbrīvo Apbūves tiesīgo no pārējo ar Līgumu
uzņemto vai no tā izrietošo saistību izpildes.

Īpašniekam ir tiesības, nosūtot Apbūves tiesīgajam attiecīgu paziņojumu, paaugstināt maksu par
apbūves tiesību, piemērojot koeficientu 1.5, līdz attiecīgo apstākļu novēršanai, ja:
3.6.1. Apbūves tiesīgais ir veicis nelikumīgu būvniecību Zemesgabalā;
3.6.2. Apbūves tiesīgais nepilda Līguma 4.3. apakšpunktā noteiktās saistības.
3.7. Īpašniekam ir tiesības vienpusēji grozīt maksu, neslēdzot par to atsevišķu vienošanos, bet, par to
nosūtot attiecīgu paziņojumu, ja mainās Zemesgabala lietošanas mērķis, zemes kadastrālā vērtība,
ja ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par maksas aprēķināšanas kārtību vai izdoti jauni
normatīvie akti par maksas par apbūves tiesību noteikšanas kārtību. Šādas Īpašnieka noteiktas
izmaiņas ir saistošas Apbūves tiesīgajam ar brīdi, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
3.8. Apbūves tiesīgais nesaņem no Īpašnieka nekādu atlīdzību par visiem izdevumiem, kas radušies,
sagatavojot Zemesgabalu apbūvei, uzturot Zemesgabalu un atbrīvojot Zemesgabalu, Līgumam
beidzoties.
3.9. Izdevumus par apbūves tiesības ierakstīšanu un dzēšanu zemesgrāmatā sedz Apbūves tiesīgais.
3.10. Īpašnieka maksājumu dokumenti (rēķini) tiek sagatavoti elektroniski un tie ir derīgi bez paraksta.
3.6.

4. Apbūves tiesības nosacījumi
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi un tā reģistrāciju zemesgrāmatā Apbūves tiesīgais iegūst
apbūves tiesību uz Zemesgabalu Civillikuma 1129.1 panta izpratnē.
Izlietojot Līguma 4.1.punktā noteikto tiesību Apbūves tiesīgais ievēro būvniecības un citu normatīvo
aktu prasības.
Apbūves tiesības reģistrācija zemesgrāmatā jāveic ne ilgāk kā 6 mēnešu laikā no šī Līguma
noslēgšanas dienas.
Apbūves tiesīgajam ir jāizpilda sekojoši nosacījumi:
4.4.1. Pretendents 1 (viena) gada laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Valkas novada Būvvaldē
būvprojektu minimālā sastāvā, 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas
izstrādā būvprojektu un saņem atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
4.4.2. Pretendents 4 (četru) gadu laikā, pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi
saņemšanas būvatļaujā, nodod uzbūvētās ēkas un būves ekspluatācijā un labiekārto
teritoriju.
4.4.3. Objekta apbūves tiesību mērķis pēc zemes transformācijas: rūpnieciskās apbūves teritorija.
4.4.4. Apbūves tiesīgā pienākums ir veikt nepieciešamās dokumentācijas sakārtošanu zemes
transformācijas veikšanai.
5. Līdzēju tiesības un pienākumi

5.1. Īpašnieks apliecina, ka tam ir tiesības noslēgt Līgumu ar tajā minētajiem nosacījumiem, un
Zemesgabals Līguma noslēgšanas brīdī nav atsavināts, iznomāts, vai kā citādi apgrūtināts un tas
nav strīda objekts.
5.2. Īpašnieks apņemas:
5.2.1. Nodot Apbūves tiesīgajam Zemesgabalu saskaņā ar Līguma noteikumiem;
5.2.2. Līguma darbības laikā tīši nepasliktināt Zemesgabala vai tā daļas lietošanas tiesības;
5.2.3. Atlīdzināt Apbūves tiesīgajam radušos zaudējumus, ja Īpašnieka prettiesiskas rīcības dēļ
pārkāpti Līguma 5.2.2.punktā minētie nosacījumi;
5.2.4. Izpildīt citas Līgumā uzņemtās saistības pret Apbūves tiesīgo.
5.3. Īpašniekam ir tiesības:
5.3.1. kontrolēt, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma nosacījumiem, veicot
Zemesgabala apsekošanu dabā;
5.3.2. prasīt Apbūves tiesīgajam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma
nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus;
5.3.3. pēc apbūves tiesības izbeigšanās prasīt atlīdzināt visus zaudējumus, kurus Apbūves tiesīgais
viņam nodarījis, lietojot apbūvei nodoto Zemesgabalu.
5.4. Apbūves tiesīgais, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka pret Zemesgabala stāvokli tam nav pretenziju.
5.5. Apbūves tiesīgais apņemas:
5.5.1. Noteiktajā termiņā un apmērā maksāt Līgumā noteikto maksu;
5.5.2. izmantot Zemesgabalu tikai šajā Līgumā noteiktajam mērķim, ievērojot ārējo normatīvo aktu
prasības;;
5.5.3. par saviem līdzekļiem veikt Zemesgabala apbūvi, saskaņojot to normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
5.5.4. ievērot būvju, autoceļu, kabeļu, cauruļvadu, gaisa elektropārvades līniju un sakaru līniju
aizsardzības un ekspluatācijas noteikumus;
5.5.5. nodrošināt Zemesgabala uzkopšanu (atkritumu savākšanu, sniega tīrīšanu, zāles pļaušanu
u.tml.);
5.5.6. ar savu darbību netraucēt citu zemes lietotāju vai īpašnieku likumīgās intereses un nepieļaut
darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju vai īpašnieku zemes kvalitāti;

5.5.7. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā rakstveidā paziņot Īpašniekam, ja tiek gatavots
iesniegt vai iesniegts Apbūves tiesīgā maksātnespējas procesa pieteikums vai ierosināta
tiesiskās aizsardzības procesa lieta, vai uzsākta Apbūves tiesīgā likvidācija;
5.5.8. nekavējoties atbrīvot Zemesgabalu no savas kustamās mantas, izbeidzoties Līguma
attiecībām starp pusēm, ja Līdzēji nav vienojušies par citu kārtību.
5.6. Apbūves tiesīgajam nav tiesības apbūves tiesību atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām.
6.Līguma grozīšana un strīdu izskatīšana
6.1. Līgumā neregulētām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.
6.2. Līdzēji var izdarīt grozījumus Līgumā, rakstveidā vienojoties. Grozījumi stājas spēkā pēc to
rakstiskas noformēšanas un abpusējas parakstīšanas. Visi pielikumi un grozījumi kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
6.3. Visi Līdzēju strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma sakarā, tiek atrisināti sarunu ceļā. Ja
vienošanās šādā veidā netiek panākta, ikviens no Līdzējiem var celt prasību tiesā LR likumdošanas
noteiktajā kārtībā.
7. Līguma izbeigšana
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

Apbūves tiesība izbeidzas līdz ar Zemesgrāmatā reģistrētā apbūves tiesības termiņa notecējuma.
Uz apbūves tiesības pamata uzceltā būve pēc apbūves tiesības izbeigšanās kļūst par
Zemesgabala būtisku daļu un Īpašnieks to iegūst īpašumā bez atlīdzības, ja nav panākta cita veida
vienošanās.
Īpašnieks vienpusēji, bez jebkādas kompensācijas izmaksas, var izbeigt Līgumu 3 (trīs) mēnešus
iepriekš brīdinot Apbūves tiesīgo rakstveidā, ja Apbūves tiesīgais:
7.3.1. Nepamatoti kavē maksas par apbūves tiesību maksājumu ilgāk nekā trīs mēnešus;
7.3.2. Ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, nesaskaņojot ar Īpašnieku, ir nokavējos kādu no 4.3.punktā
minētajiem termiņiem;
7.3.3. Lieto Zemesgabalu citiem mērķiem;
7.3.4. Būtiski pārkāpj normatīvos aktus par Zemesgabala izmantošanu, uzturēšanu un
apsaimniekošanu un nenovērš pārkāpumus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;
7.3.5. 3 gadu laikā pēc apbūves tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā Apbūves tiesīgais neuzsāk
apbūvi zemes vienībā.
Līgums pirms termiņa tiek izbeigts, ja ir uzsākts Apbūves tiesīgā tiesiskās aizsardzības process,
likvidācija vai Apbūves tiesīgais tiek atzīts par maksātnespējīgu.
Ja Līgums tiek izbeigts Apbūves tiesīgā vainas dēļ, tas atlīdzina Īpašniekam zaudējumus, kas
radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
Ja Līgums tiek izbeigts jebkurā no Līgumā paredzētās vienpusējās atkāpšanās gadījumiem,
Apbūves tiesīgais par saviem līdzekļiem nekavējoties atbrīvo Zemesgabalu no savas kustamās
mantas un sakopj Zemesgabalu atbilstoši sakārtotas vides prasībām.
Līgums var tikt izbeigts jebkurā laikā, līdzējiem savstarpēji vienojoties.
Līdz būvdarbu uzsākšanai, Apbūves tiesīgajam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā laikā
bez jebkādām soda sankcijām, ja vien Apbūves tiesīgais ir izpildījis visus pārējos no Līguma
izrietošos Apbūves tiesīgā pienākumus, bet pēc būvdarbu uzsākšanas Apbūves tiesīgajam ir
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā laikā bez jebkādām soda sankcijām, ja Apbūves
tiesīgais veic visas nepieciešamās darbības, lai sakārtotu Zemesgabalu iepriekšējā stāvoklī, vai
atlīdzina izdevumus, kas saistīti ar Zemesgabala iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu ne ilgāk kā 12
mēnešu laikā no vienpusējas atkāpšanās paziņojuma. Līgums var tikt izbeigts tikai pēc šo
noteikumu izpildes.
Ja apbūves tiesība ir apgrūtināta ar lietu tiesībām par labu trešajām personām, tad, izbeidzot
apbūves tiesību pirms zemesgrāmatās reģistrētā apbūves tiesības termiņa notecējuma jebkurā no
Līgumā paredzētajiem vienpusējās atkāpšanās gadījumiem, izbeidzas visas trešo personu lietu
tiesības.
8. Nobeiguma noteikumi

8.1.

8.2.

Katrs Līdzējs ir materiāli atbildīgs otram Līdzējam par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu
izpildi, kā arī par otram Līdzējam radītiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
Līdzēji nav atbildīgi pa līgumsaistību neizpildi un neizpildes radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis
nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto
apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto
apstākļu dēļ viens līdzējs rakstiski informē otru septiņu dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanas un,
ja nepiecienāms, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

8.3.
8.4.
8.5.

Visi paziņojumi, brīdinājumi un rēķini, kas minēti Līgumā, ir uzskatāmi par izdarītiem un/vai
iesniegtiem, ja tie ir nosūtīti ierakstītā vēstulē vai tie ir nosūtīti uz norādīto oficiālo e-pasta adresi.
Nedēļas laikā pusēm jāpaziņo otrai pusei par savu rekvizītu, juridiskā statusa, nosaukuma,
adreses, bankas konta vai pārstāvju maiņu.
Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam
eksemplāram katram Līdzējam un viens eksemplārs zemesgrāmatu nodaļai.
9. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti

Īpašnieks
Valkas novada dome
reģ.Nr.90009114839
Adrese: Semināra iela 9
Valka, Valkas novads, LV-4701
Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X
e-pasts: novads@valka.lv
Priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis

(paraksts)

Apbūves tiesīgais
__________________

(paraksts)
Datums:_____________________________

6.§
Par zemes gabala Valkā, Zvaigžņu ielā 7 daļas ar kadastra apzīmējumu 940100103198003,
apbūves tiesību izsoles organizēšanu auto stāvlaukuma izbūvei
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Ņemot vērā SIA “Aldar Latvia”, reģistrācijas Nr.40203010130, juridiskā adrese: Raiņa iela 3, Valka,
03.08.2018. iesniegumu ar lūgumu izvērtēt iespējas iznomāt ar apbūves tiesībām vai nodot atsavināšanai
zemes vienības Valkā, Zvaigžņu iela 7, kadastra apzīmējumu 9401 001 0319, daļu (aptuveni 0.07ha
platībā), auto stāvlaukuma izbūvei, tika konstatēts sekojošais:
Zemes gabals Valkā, Zvaigžņu iela 7, kadastra apzīmējums 9401 001 0319, platība 0.5016 ha pieder
Valkas novada pašvaldībai, saskaņā ar ierakstu Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.288.
Zemes gabala lietošanas mērķis: trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).
Uz zemes vienības atrodas divas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, ar tām noteiktām piesaistītās
zemes platībām: Raiņa iela 5, ēku īpašuma kadastra numurs 9401 501 0316, piesaistītā zemes gabala
platība – 0.1789ha un Viestura iela 3, ēku īpašuma kadastra numurs 9401 501 0318, piesaistītā zemes
gabala platība – 0.0784ha.
Par atlikušo zemes gabala daļu 0.2443ha netiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis. Zemes
vienību uztur un apsaimnieko par pašvaldības līdzekļiem.
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., 4.5.punktu, zemes gabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā, kur minimālā
jaunveidojamā zemes gabala platība ir 0.07ha.
Ar Valkas novada domes Zemes komisijas 2019.gada 13.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 8.§)
tika nolemts: “Neveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu, no zemes vienības Valkā, Zvaigžņu iela 7,
kadastra apzīmējums 9401 001 0319, nodalīt sekojošas zemes vienības daļas: 0.07ha platībā, vairāk vai
mazāk cik izrādīsies dabā uzmērot (skat 1.pielikumā), nosakot minētās zemes vienības daļas lietošanas
mērķi: atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105) un atlikušai zemes vienības daļai
saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās
māju apbūve (kods 0702), kā arī uzdot Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai gatavot
nepieciešamos dokumentus zemes vienības daļas (1.pielikums) nodošanu nomas tiesību ar apbūves
tiesībām izsolei, izsoles noteikumos paredzot, ka zemes vienības daļa tiek nodota nomas tiesību izsolei
ar mērķi “auto stāvlaukuma izbūve un uzturēšana, saglabājot atkritumu konteineru novietnes laukumu.””.
Civillikuma 1129.2 pants nosaka, ka piešķirot apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas
apbūves tiesība, apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par
apbūves tiesību un tās maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par
apbūves tiesību jānoteic naudā. Ja nav norunāts citādi, tad maksai par apbūves tiesību attiecīgi
piemērojami noteikumi par nomas līgumu. Apbūvei nepieciešamais zemes gabals tiek noteikts, ievērojot
būvniecības un citu likumu prasības.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktam, apbūves tiesīgo personu noskaidro rakstiskā vai
mutiskā izsolē.
Tas nozīmē, ka ir jāorganizē Apbūves tiesības izsole un jāizstrādā izsoles noteikumi, kuru mērķis ir
nodrošināt Apbūves tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju zemes nomas tiesību
iegūšanu uz Valkas novada pašvaldībai piederošu Apbūves tiesību objektu, kā arī jānodrošina
pretendentu izvēles procesa caurspīdīgums, nodrošinot “Iespējami augstāku cenu” likuma “Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu novēršanu” izpratnē.
Apbūves tiesību maksa ir noteikta atbilstoši 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 33.2. punktam, 130.00 EUR gadā
(sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Valgundas Razminovičas vērtējums, 16.10.2019. Nr.1510/2).
Zemes gabala daļas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0319 8003 lietošanas mērķis: atsevišķi
nodalītas, atklātas autostāvvietas (kods 1105), kadastrālā vērtība uz 26.09.2019. - 1274.00 EUR.
Likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1pants
nosaka, “ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav
ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12
gadiem”.
Apbūves tiesību līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.
Zemes gabala īpašniekam ir pienākums atļaut apbūves tiesīgajam lietot apbūvei nodoto zemes
gabalu, ciktāl tas nepieciešams apbūves tiesības izlietošanai, un tiesības saņemt no apbūves tiesīgā
maksu, ja tāda ir noteikta (Civillikuma 1129.6 pants).
Apbūves tiesīgajam ir jāņem vērā, ka apbūves tiesību līgums tiks sagatavots balstoties uz sekojošiem
noteikumiem:
1) saskaņā ar Civillikuma 1129.3 pantu, no apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un
spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatās.
2) Apbūves tiesības spēkā esamības laikā apbūves tiesīgajam ir pienākums kā krietnam un
rūpīgam saimniekam rūpēties par apbūvei nodoto zemes gabalu un atbildēt kā īpašniekam pret
visām trešajām personām, līdz ar to visas uz apbūvei nodoto zemes gabalu un uz apbūves
tiesību gulošās nastas, apgrūtinājumi un tā uzturēšanai vajadzīgie izdevumi jānes apbūves
tiesīgajam (Civillikuma 1129.4 pants).
3) Civillikuma 1129.7 pants paredz, ka apbūves tiesība izbeidzas pati no sevis līdz ar zemes
grāmatā reģistrētā apbūves tiesības termiņa notecējumu. Izbeidzoties apbūves tiesībai, izbeidzas
visas trešo personu lietu tiesības, kas nodibinātas uz apbūves tiesību. Savukārt pirms
zemesgrāmatā reģistrētā apbūves tiesības termiņa beigām apbūves tiesība izbeidzas ar tiesību
sakritumu vienā personā, tiesas spriedumu vai savstarpēju vienošanos.
4) Civillikums paredz, ka zemes gabala īpašniekam ir tiesība pēc apbūves tiesības izbeigšanas
prasīt atlīdzināt visus zaudējumus, kurus apbūves tiesīgais viņam nodarījis, lietojot apbūvei
nodoto zemes gabalu.
5) Civillikuma 1129.9 pants nosaka, ka uz apbūves tiesības pamata uzceltā nedzīvojamā ēka
(inženierbūve) pēc apbūves tiesības izbeigšanās kļūst par zemes gabala būtisku daļu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 13.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.12, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, un 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma 1129.1 – 1129.9 pantiem,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 12.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, ievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.,3. un 6.5 pantu,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Rīkot izsoli par apbūves tiesību izveidot un lietot autostāvlaukumu uz pašvaldībai piederoša
nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 9401 001 0319 8003) 0.0640ha
platībā, kas atrodas Zvaigžņu ielā 7, Valka Valkas novads.
2. Nekustamā īpašuma apbūves tiesības nodibināšanas mērķis – izbūvēt un lietot autostāvlaukumu, kas
nav pastāvīgs īpašuma objekts.
3. Apbūves tiesības termiņš – 30 gadi no Līguma noslēgšanas brīža.
4. Noteikt lēmuma 1.punktā minētā objekta apbūves tiesību izsoles sākumcenu atbilstoši neatkarīga
vērtētāja noteiktajai apbūves tiesību maksai - 130.00 EUR gadā bez PVN.
5. Noteikt, ka papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesīgais maksā pievienotās vērtības nodokli un
nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
6. Izsoles organizēšanu uzdot rīkot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.

7. Izsoles noteikumos paredzēt šādus nosacījumus:
7.1. apbūves tiesība stājas spēkā pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā;
7.2. pēc apbūves tiesību izbeigšanās dome nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par būves
iegūšanu īpašumā;
7.3. dome ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais neizbūvē autostāvlaukumu
un atkritumu konteineru novietni 3 gadu laikā pēc apbūves tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.
8. Noteikt izsoles datumu un laiku – 2019.gada 13.decembrī, plkst. 9.30.
9. Publicēt sludinājumu par izsoli laikrakstā „Ziemeļlatvija” un Valkas novada domes mājaslapā:
www.valka.lv.
10. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas pilsētas domes izpilddirektoram.
11. 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).
Valkas novada domei piederošā zemes vienības
Valkā, Zvaigžņu iela 7,
daļas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0319 8003,
APBŪVES TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI
Valkā,

2019.gada 28.novembrī
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 28.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.15. 6.§)

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek rīkota pirmreizējā mutiskā atklātā apbūves tiesību izsole
Valkas novada domei piederošās nekustamā īpašuma - zemes gabala Valkā, Zvaigžņu iela 7,
daļas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0319 8003 (turpmāk tekstā OBJEKTS) apbūves tiesību
ieguvēja noteikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.
Izsoles mērķis ir noteikt apbūves tiesīgo, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu apbūves
tiesību nodibināšanai.
OBJEKTA apbūves tiesību izsoli veic Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisija (turpmāk tekstā – Komisija).
Informācija par OBJEKTU, un izsoles noteikumi tiek publicēti Valkas novada domes mājas lapā
www.valka.lv.
Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles OBJEKTU tā atrašanās vietā – Zvaigžņu iela 7,
Valka, Valkas novadā, iepriekš saskaņojot laiku (mob.tel. 26432490, izpilddirektors Ainārs Zābers).
Komisijas locekļi nedrīkst būt apbūves tiesību pretendenti, kā arī tieši vai netieši ieinteresēti
attiecīgā procesa iznākumā.
Izsoles veids – pirmreizēja atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
Apbūves tiesību izsole notiks 2019.gada 13.decembrī plkst. 9.30 Valkas novada domē, Beverīnas
ielā 3, Valka, Valkas novads.
Izsoles dalībniekam, lai piedalītos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā dalības maksa par piedalīšanos
izsolē EUR 10,- (desmit euro,00 centi), tai skaitā PVN. Dalības maksa jāmaksā Valkas novada
domes kasē vai jāieskaita bankas kontā Nr. LV16UNLA0050014283134, AS”SEB BANKA”, kods
UNLALV2X, Valkas novada dome, reģ.Nr.90009114839. Izsoles dalības maksa netiek atmaksāta.

2. IZSOLES OBJEKTS

2.1. Ziņas par izsoles OBJEKTU:

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

2.1.1. OBJEKTS – pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 001
0319, kopējā platība 0.5016ha (Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.288), daļas ar
kadastra apzīmējumu 9401 001 0319 8003, 0.0640ha platībā, kas atrodas Zvaigžņu ielā 7,
Valka Valkas novads, apbūves tiesības.
2.1.2. OBJEKTA lietošanas mērķis – autostāvvietas izbūve un ekspluatācija.
Apbūves tiesību līguma termiņš: 30 gadi.
OBJEKTA nosacītās apbūves tiesību maksas apmērs 130,00 EUR (viens simts trīsdesmit un 00
centi), bez pievienotās vērtības nodokļa, gadā.
Papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesību ieguvējs maksā normatīvajos aktos paredzētos
nodokļus (PVN, nekustamā īpašuma nodokli);
Izsoles solis – 20,00 EUR (divdesmit euro).
3. APBŪVES TIESĪBAS NOSACĪJUMI
Apbūves tiesības ilgums 30 (trīsdesmit) gadi, skaitot no apbūves tiesības ierakstīšanas
zemesgrāmatā.
Objekta apbūves tiesību mērķis: auto stāvlaukuma izbūve, labiekārtošana un uzturēšana.
Apbūves tiesīgā pienākums ir, papildus auto stāvlaukuma izbūvei, veikt atkritumu konteineru
laukuma pārbūves un teritorijas labiekārtošanas darbus;
Pretendents 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā iesniedz
Valkas novada būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju, 1 gada laikā pēc dokumentācijas
saskaņošanas veic attiecīgos būvdarbus un labiekārto teritoriju.
Dome ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais neizbūvē
autostāvlaukumu un atkritumu konteineru novietni 3 gadu laikā pēc apbūves tiesību
nostiprināšanas zemesgrāmatā.
Apbūves tiesīgajam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības, Objektu vai tā daļu apakšnomā bez
Iznomātāja piekrišanas;
Apbūves tiesīgajam nav tiesību iežogot vai kā citādi norobežot auto stāvlaukumu.
Papildus nomas maksai Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par Objektu.
Citi nosacījumi – saskaņā ar Apbūves tiesības līgumu.

4. IZSOLES DALĪBNIEKI UN TO REĢISTRĀCIJA
Par Izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kā arī personālsabiedrība, kura
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē
un iegūt apbūves tiesību.
4.2. Lai piedalītos izsolē, personām noteiktajā termiņā un kārtībā ir jāreģistrējas, kā arī jāiesniedz
noteikumu 4.4. punktā minētie dokumenti.
4.3. Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valka,
Valkas novads, 16.kabinets, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Valkas novada domes
mājas lapā www.valka.lv līdz 2019.gada 12.decembra plkst.16:00.
4.4. Lai piedalītos izsolē:
4.4.1. Fiziskā persona, reģistrējoties dalībai izsolē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz
šādus dokumentus:
4.4.1.1. Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Apbūves tiesību izsoles noteikumu 1.pielikumu);
4.4.1.2. Pretendenta rakstisku apliecinājumu, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts
maksātnespējas process;
4.4.1.3. Pretendenta rakstisku apliecinājumu par gatavību un spēju izpildīt Apbūves tiesības izsoles
noteikumu 3.sadaļas “Apbūves tiesības nosacījumi” prasības;
4.4.1.4. informāciju par dalības maksas samaksu.
4.4.2. Latvijā reģistrēta juridiska persona (pārstāvim uzrādot personu apliecinošu dokumentu),
reģistrējoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:
4.4.2.1. Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Apbūves tiesību izsoles noteikumu 2.pielikumu);
4.4.2.2. Pretendenta rakstisku apliecinājumu, ka tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas
likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav pārtraukta, vai nav
uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
4.4.2.3. Pretendenta rakstisku apliecinājumu par gatavību un spēju izpildīt Apbūves tiesības izsoles
noteikumu 3.sadaļas “Apbūves tiesības nosacījumi” prasības;
4.4.2.4. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav
paraksta tiesību;
4.4.2.5. informāciju par dalības maksas samaksu.
4.4.3. Latvija nereģistrēta juridiska persona (pārstāvim uzrādot personu apliecinošu dokumentu),
reģistrējoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:

4.1.

4.4.3.1. Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Apbūves tiesību izsoles noteikumu 2.pielikumu);
4.4.3.2. Starptautiskajos līgumos noteiktā kārtībā ārvalstī vai Latvijā izsniegtu apliecinātu komersanta
reģistrācijas dokumentus, kā arī dokumentu, kas apliecina, ka Pretendents nav pasludināts par
maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai
nav pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai
bankrotu, kā arī par paraksts tiesīgām personām;
4.4.3.3. Pretendenta rakstisku apliecinājumu par gatavību un spēju izpildīt Apbūves tiesības izsoles
noteikumu 3.sadaļas “Apbūves tiesības nosacījumi” prasības;
4.4.3.4. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē;
4.4.3.5. informāciju par dalības maksas samaksu.
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 4.4. apakšpunktos
minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek piešķirts kārtas numurs un izsniegta izsoles
reģistrācijas apliecība.
4.8. Ja izsoles dalībnieks nav izpildījies izsoles priekšnoteikumus, tam netiek izsniegta izsoles
reģistrācijas apliecība un tas netiek pielaists izsolei.
4.8. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir
sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku
zaudējušu tam izsniegtā izsoles reģistrācijas apliecība. Tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties
izsolē. Par reģistrācijas apliecības atzīšanu par spēku zaudējušu, ja pretendents ir sniedzis
nepatiesas ziņas, pieteicējam tiek paziņots rakstveidā.
4.9. Ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta,
izsoles dalībnieks netiek pielaists dalībai izsolē.
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6.1.

5. IZSOLES NORISE
Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles
dalībnieka reģistrācijas apliecības.
Izsole notiek 2019.gada 13.decembrī plkst. 9.30, Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valka,
Valkas novads, 1.stāva apspriežu telpā.
Pirms apbūves tiesību izsoles sākšanas izsoles dalībnieki uzrāda personu apliecinošu dokumentu
un izsoles reģistrācijas apliecību, kā arī parakstās izsoles dalībnieku sarakstā par to, ka ir
iepazinušies ar izsoles kārtību.
Izsole tiek protokolēta.
Izsoli vada un kārtību tās laikā nodrošina izsoles vadītājs.
Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos un
paziņo par Izsoles atklāšanu. Izsoles vadītājs īsi paskaidro izsoles noteikumus, atbild uz
pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
Izsolei apbūves tiesības vairāksolīšanā tiek pielaisti tikai tie pretendenti, kas ar Komisijas lēmumu
tiek pielaisti dalībai solīšanā.
Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz izsoli šo
noteikumu 5.2.punktā noteiktajā vietā un laikā, Komisija nepielaiž viņu izsolei. Ja uz izsoli 15
minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas neviens no reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek
uzskatīta par nenotikušu.
Izsoles vadītājs informē par izsoles objektu un paziņo izsoles sākumcenu, kā arī nosauc izsoles
soli.
Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību izsolīt apbūves tiesības par nosacīto maksu,
apbūves tiesību maksa palielinās par vienu izsoles soli.
Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viņa pēdējā solītā apbūves tiesību
maksa tiek apstiprināta ar izsoles dalībnieka parakstu izsoles dalībnieku sarakstā.
Izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem nosola visaugstāko maksu, izsole
tiek izsludināta par pabeigtu, kā arī Komisijas priekšsēdētājs nosauc visaugstāko nosolīto maksu
un apbūves tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt Apbūves tiesību līgumu.
Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko maksu par apbūves tiesībām, pēc nosolīšanas nekavējoties ar
savu parakstu protokolā apstiprina nosolīto maksu par apbūves tiesībām. Ja tas netiek izdarīts,
uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no apbūves tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku
saraksta.
Komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno izsoles dalībnieku
sarakstu.
6. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA
Izsoles protokolu apstiprina Komisija.

6.2.

Izsoles rezultātus pēc Izsoles rezultātu paziņošanas apstiprina kārtējā mēneša Valkas novada
domes sēdē. Komisija divu darbadienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas publicē Valkas
novada domes mājas lapā www.valka.lv.

7.APBŪVES TIESĪBAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA
7.1. Apbūves tiesību līgums tiek slēgts ar to apbūves tiesību pretendentu, kurš nosolījis visaugstāko
maksu, 30 dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdē. Izsoles uzvarētājam
atteikums slēgt līgumu jāiesniedz rakstiski septiņu darba dienu laikā no Izsoles rezultātu paziņošanas
dienas.
7.2. Ja apbūves tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko maksu, atsakās slēgt līgumu, secīgi tiek
piedāvāts līgumu slēgt tam pretendentam, kurš nosolīja nākamo augstāko maksu, un Komisija divu
darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Valkas novada domes
mājas lapā www.valka.lv.
7.3. Apbūves tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko maksu, atbildi par piedāvājumu slēgt
līgumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt parakstīt līgumu
par paša nosolīto augstāko maksu, divu nedēļu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš
paraksta nomas līgumu. Komisija ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas
publicē minēto informāciju Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv.
7.4. Apbūves tiesības līgums tiek slēgts atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā pievienotajam līguma
projektam. Puses ir tiesīgas, līguma slēgšanas laikā vienoties par nebūtiskiem līguma redakcijas
grozījumiem.
8.
NENOTIKUŠAS, SPĒKĀ NEESOŠAS UN ATKĀRTOTAS IZSOLES
8.1. Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu, ja:
8.1.1. nav pieteicies neviens pretendents;
8.1.2. nav pārsolīta izsoles sākumcena.
8.2. Valkas novada dome var atzīt izsoli par spēkā neesošu, ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš
atzīts par nosolītāju, nenoslēdz apbūves tiesības līgumu noteiktajā termiņā.
8.3. Pēc izsoles atzīšanas par nenotikušu, izsoles komisija var pagarināt piedāvājumu iesniegšanas
termiņu vai paziņot par atkārtotu izsoli.
8.4. Valkas novada dome var atzīt izsoli par spēkā neesošu, ja:
8.4.1. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīts kāda dalībnieka piedāvājums;
8.4.2. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanas izsolē;
8.4.3. piedāvājumu iesniegšana notikusi citā vietā vai laikā, nekā bijis noteikts izsoles noteikumos.
8.5. Ja izsole, pamatojoties uz šo noteikumu 8.3.punktu, atzīta par spēkā neesošu, Valkas novada
dome nedēļas laikā paziņo par to visiem izsoles dalībniekiem.
8.6. Ja izsole, pamatojoties uz šo noteikumu 8.3.punktu, atzīta par spēkā neesošu, Izsoles komisijas
vainas dēļ, izsoles dalībniekiem vienas nedēļas laikā tiek atmaksāta dalības maksa.

9.1.
9.2.
9.3.

9.
IZSOLES KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Izsoles komisijai ir tiesības pieaicināt komisijas darbā speciālistus un ekspertus ar padomdevēja
tiesībām.
Katram komisijas loceklim ir viena balss. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir komisijas
priekšsēdētājam.
Izsoles komisijas sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 4 komisijas locekļi.
10.

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

10.1. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
PIELIKUMI:
1. Fiziskas personas pieteikums dalībai izsolē;
2. Juridiskas personas pieteikums dalībai izsolē;
3. Apbūves tiesību līguma projekts.
1.pielikums
Apbūves tiesības izsoles noteikumiem
Valkas novada domes
Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai
no
___________________________
(vārds, uzvārds)

___________________________
(personas kods)
___________________________
(adrese)
___________________________
(adrese)
___________________________
(tel./e-pasts)
Pieteikums
dalībai apbūves tiesību izsolē
Ar šo pieteikumu piesakos dalībai apbūves tiesību izsolē, kur tiek izsolīts Objekts: zemes vienības
daļas (kadastra apzīmējums 9401 001 0319 8003) 0.0640ha platībā, kas atrodas Zvaigžņu ielā 7, Valka
Valkas novads.
Apbūves tiesību līguma darbības laikā plānoju veikt šādas darbības Objektā (izmantošanas mērķis):
_________________________________________________________________________________
Apliecinu, ka:
 Esmu iepazinies ar Apbūves tiesību izsoles noteikumiem un tiem piekrītu;
 Apliecinu, ka nosacījumi apbūvei ir skaidri un saprotami, tie tiks iekļauti līgumā kā būtiski
nosacījumi, kas neizpildīšanas gadījumā būs par pamatu līguma izbeigšanai;
 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;
 Visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa.
Valkā, 2019.gada ___.____________
____________
/paraksts/
2.pielikums
Apbūves tiesības 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, telefona Nr._________________________

Pieteikums
dalībai apbūves tiesību izsolē

Ar šo pieteikumu piesakos dalībai apbūves tiesību izsolē, kur tiek izsolīts Objekts: zemes vienības
daļas (kadastra apzīmējums 9401 001 0319 8003) 0.0640ha platībā, kas atrodas Zvaigžņu ielā 7, Valka
Valkas novads.
Apbūves tiesību līguma darbības laikā plānoju veikt šādas darbības Objektā (izmantošanas mērķis):
_________________________________________________________________________________
Apliecinu, ka:
 Esmu iepazinies ar Apbūves tiesību izsoles noteikumiem un tiem piekrītu;
 Apliecinu, ka nosacījumi apbūvei ir skaidri un saprotami, tie tiks iekļauti līgumā kā būtiski
nosacījumi, kas neizpildīšanas gadījumā būs par pamatu līguma izbeigšanai;
 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;
 Visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa.
Valkā, 2019.gada ___.____________
____________
/paraksts/
3.pielikums
Apbūves tiesības izsoles noteikumiem
LĪGUMS PAR APBŪVES TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU
Valkā

2019.gada __._________

Valkas novada dome, reģistrācijas Nr.90009114839, tās priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu un Valkas
novada pašvaldības Nolikumu, turpmāk tekstā saukts - Īpašnieks, un
____________________, (personas kods/reģistrācijas Nr. _________________), turpmāk tekstā saukts
Apbūves tiesīgais, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta – Puse un abas Līdzēji, ņemot vērā:
2019.gada ____________________ Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr._____),
saskaņā, ar kuru Apbūves tiesīgais ir atzīts par izsoles uzvarētāju, (pievienots šim Līgumam kā
1.pielikums),
noslēdz šo līgumu, turpmāk saukts Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Īpašnieks piešķir Apbūves tiesīgajam apbūves tiesības uz zemes vienības daļu (kadastra
apzīmējums 9401 001 0319 8003) 0.0640ha platībā, kas atrodas Zvaigžņu ielā 7, Valka Valkas
novads, turpmāk tekstā – Zemesgabals. Ar šī līguma noslēgšanu Īpašnieks piešķir par samaksu
Apbūves tiesīgajam lietu tiesību – būvēt un lietot uz Īpašniekam piederoša zemes gabala būvi šīs
lietu tiesības spēkā esamības laikā.
1.2. Zemes vienības daļas robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns ir Līguma neatņemama sastāvdaļa
(2.Pielikums).
1.3. Īpašnieka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – zemes gabalu Valkā, Zvaigžņu iela 7, kadastra
apzīmējums 9401 001 0319, kopējā platība 0.5016ha reģistrētas Vidzemes rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.288.
1.4. Apbūves tiesīgais ir informēts, ka uz Līgums noslēgšanas brīdi Zemesgabalam ir zemes vienības
daļas robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānā atzīmētie un noteiktie Zemesgabala lietošanas
tiesību ierobežojumi un apgrūtinājumi.
1.5. Zemesgabala faktiskais stāvoklis Apbūves tiesīgajam ir zināms un robežas ierādītas dabā.
1.6. Apbūves tiesības mērķis - autostāvlaukuma izbūve un ekspluatācija, kā arī uz Zemesgabala esošā
atkritumu konteineru laukuma pārbūve un labiekārtošana.
1.7. Zemesgabals tiek nodots apbūvei saskaņā ar Apbūves tiesīgā iesniegto piedāvājumu ______________________ (3.Pielikums).

1.8. No Apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības
ierakstīšanas zemesgrāmatā.
1.9. Pēc Apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, Apbūves tiesīgais ir tiesīgs veikt būvniecības un
teritorijas labiekārtošanas darbus, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.
1.10. Līdzēji garantē, ka ir tiesīgi un pilnvaroti slēgt šo līgumu.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas tā parakstīšanas.
2.2. No apbūves tiesības izrietoša lietu tiesība ir nodibināta un spēkā pēc saskaņā ar šo Līgumu
nodibinātās apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā.
2.3. Līdzēji vienojas, ka Apbūves tiesīgajam piešķirtais Zemesgabala apbūves tiesības termiņš ir 30 gadi,
skaitot no apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā.
3. Maksājumi un norēķinu kārtība
Apbūves tiesīgais maksā Īpašniekam maksu par apbūves tiesību gadā ________ EUR. Maksājumi
jāveic ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām pēc Valkas novada domes
piesūtīta rēķina.
3.2. Apbūves tiesīgajam ir pienākums papildus apbūves tiesības maksai maksāt likumā noteiktos
nodokļus – nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar Iznomātāja
piestādītiem rēķiniem.
3.3. Apbūves tiesīgais maksā maksu no Līguma noslēgšanas dienas par apbūves tiesību līdz Apbūves
tiesības nodalījuma slēgšanas zemesgrāmatā dienai.
3.4. Apbūves tiesīgajam ir pienākums savlaicīgi saņemt rēķinus un veikt maksājumus. Ja Apbūves
tiesīgais nav saņēmis Īpašnieka nosūtīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu maksas par apbūves
tiesību nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.
3.5. Apbūves tiesīgais apņemas apbūves tiesību maksas samaksas kavējuma gadījumā maksāt
Īpašniekam līgumsodu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru maksājuma
nokavējuma dienu. Kavējuma naudas apmaksa neatbrīvo Apbūves tiesīgo no pārējo ar Līgumu
uzņemto vai no tā izrietošo saistību izpildes.
3.6. Īpašniekam ir tiesības, nosūtot Apbūves tiesīgajam attiecīgu paziņojumu, paaugstināt maksu par
apbūves tiesību, piemērojot koeficientu 1.5, līdz attiecīgo apstākļu novēršanai, ja:
3.6.1. Apbūves tiesīgais ir veicis nelikumīgu būvniecību Zemesgabalā;
3.6.2. Apbūves tiesīgais nepilda Līguma 4.3. apakšpunktā noteiktās saistības.
3.7. Īpašniekam ir tiesības vienpusēji grozīt maksu, neslēdzot par to atsevišķu vienošanos, bet, par to
nosūtot attiecīgu paziņojumu, ja mainās Zemesgabala lietošanas mērķis, zemes kadastrālā vērtība,
ja ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par maksas aprēķināšanas kārtību vai izdoti jauni
normatīvie akti par maksas par apbūves tiesību noteikšanas kārtību. Šādas Īpašnieka noteiktas
izmaiņas ir saistošas Apbūves tiesīgajam ar brīdi, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
3.8. Apbūves tiesīgais nesaņem no Īpašnieka nekādu atlīdzību par visiem izdevumiem, kas radušies,
sagatavojot Zemesgabalu apbūvei, uzturot Zemesgabalu un atbrīvojot Zemesgabalu, Līgumam
beidzoties.
3.9. Izdevumus par apbūves tiesības ierakstīšanu un dzēšanu zemesgrāmatā sedz Apbūves tiesīgais.
3.10. Īpašnieka maksājumu dokumenti (rēķini) tiek sagatavoti elektroniski un tie ir derīgi bez paraksta.
3.1.

4. Apbūves tiesības nosacījumi
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi un tā reģistrāciju zemesgrāmatā Apbūves tiesīgais iegūst
apbūves tiesību uz Zemesgabalu Civillikuma 1129.1 panta izpratnē.
Izlietojot Līguma 4.1.punktā noteikto tiesību Apbūves tiesīgais ievēro būvniecības un citu normatīvo
aktu prasības.
Apbūves tiesības reģistrācija zemesgrāmatā jāveic ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā no šī Līguma
noslēgšanas dienas.
Apbūves tiesīgajam ir jāizpilda sekojoši nosacījumi:
4.4.1. papildus autostāvlaukuma izbūvei, veikt atkritumu konteineru laukuma pārbūves un
teritorijas labiekārtošanas darbus, uzstādīt nožogojumu;
4.4.2. 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, iesniegt Valkas
novada būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju;
4.4.3. 12 mēnešu laikā pēc 4.4.2.punktā minētās dokumentācijas saskaņošanas veikt attiecīgos
būvdarbus un labiekārtot teritoriju.

5. Līdzēju tiesības un pienākumi
5.1. Īpašnieks apliecina, ka tam ir tiesības noslēgt Līgumu ar tajā minētajiem nosacījumiem, un
Zemesgabals Līguma noslēgšanas brīdī nav atsavināts, iznomāts, vai kā citādi apgrūtināts un tas
nav strīda objekts.
5.2. Īpašnieks apņemas:
5.2.1.Nodot Apbūves tiesīgajam Zemesgabalu saskaņā ar Līguma noteikumiem;
5.2.2.Līguma darbības laikā tīši nepasliktināt Zemesgabala vai tā daļas lietošanas tiesības;
5.2.3.Atlīdzināt Apbūves tiesīgajam radušos zaudējumus, ja Īpašnieka prettiesiskas rīcības dēļ
pārkāpti Līguma 5.2.2.punktā minētie nosacījumi;
5.2.4.Izpildīt citas Līgumā uzņemtās saistības pret Apbūves tiesīgo.
5.3. Īpašniekam ir tiesības:
5.3.1. kontrolēt, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma nosacījumiem, veicot
Zemesgabala apsekošanu dabā;
5.3.2. prasīt Apbūves tiesīgajam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto
Līguma nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus;
5.3.3. pēc apbūves tiesības izbeigšanās prasīt atlīdzināt visus zaudējumus, kurus Apbūves
tiesīgais viņam nodarījis, lietojot apbūvei nodoto Zemesgabalu.
5.4. Apbūves tiesīgais, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka pret Zemesgabala stāvokli tam nav
pretenziju.
5.5. Apbūves tiesīgais apņemas:
5.5.1. Noteiktajā termiņā un apmērā maksāt Līgumā noteikto maksu;
5.5.2. izmantot Zemesgabalu tikai šajā Līgumā noteiktajam mērķim, ievērojot ārējo normatīvo
aktu prasības;;
5.5.3. par saviem līdzekļiem veikt Zemesgabala apbūvi, saskaņojot to normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
5.5.4. ievērot būvju, autoceļu, kabeļu, cauruļvadu, gaisa elektropārvades līniju un sakaru līniju
aizsardzības un ekspluatācijas noteikumus;
5.5.5. nodrošināt Zemesgabala uzkopšanu (atkritumu savākšanu, sniega tīrīšanu, zāles
pļaušanu u.tml.);
5.5.6. ar savu darbību netraucēt citu zemes lietotāju vai īpašnieku likumīgās intereses un
nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju vai īpašnieku zemes kvalitāti;
5.5.7. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā rakstveidā paziņot Īpašniekam, ja tiek
gatavots iesniegt vai iesniegts Apbūves tiesīgā maksātnespējas procesa pieteikums vai
ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, vai uzsākta Apbūves tiesīgā likvidācija;
5.5.8. nekavējoties atbrīvot Zemesgabalu no savas kustamās mantas, izbeidzoties Līguma
attiecībām starp pusēm, ja Līdzēji nav vienojušies par citu kārtību.
5.6. Apbūves tiesīgajam nav tiesības apbūves tiesību atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām.
6.Līguma grozīšana un strīdu izskatīšana
6.1.
Līgumā neregulētām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.
6.2. Līdzēji var izdarīt grozījumus Līgumā, rakstveidā vienojoties. Grozījumi stājas spēkā pēc to
rakstiskas noformēšanas un abpusējas parakstīšanas. Visi pielikumi un grozījumi kļūst par šī
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.3. Visi Līdzēju strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma sakarā, tiek atrisināti sarunu ceļā. Ja
vienošanās šādā veidā netiek panākta, ikviens no Līdzējiem var celt prasību tiesā LR likumdošanas
noteiktajā kārtībā.
7. Līguma izbeigšana
7.1.
7.2.

7.3.

Apbūves tiesība izbeidzas līdz ar Zemesgrāmatā reģistrētā apbūves tiesības termiņa notecējuma.
Uz apbūves tiesības pamata uzceltā būve pēc apbūves tiesības izbeigšanās kļūst par
Zemesgabala būtisku daļu un Īpašnieks to iegūst īpašumā bez atlīdzības, ja nav panākta cita veida
vienošanās.
Īpašnieks vienpusēji, bez jebkādas kompensācijas izmaksas, var izbeigt Līgumu 3 (trīs) mēnešus
iepriekš brīdinot Apbūves tiesīgo rakstveidā, ja Apbūves tiesīgais:
7.3.1. Nepamatoti kavē maksas par apbūves tiesību maksājumu ilgāk nekā trīs mēnešus;
7.3.2. Ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, nesaskaņojot ar Īpašnieku, ir nokavējos kādu no 4.3.punktā
minētajiem termiņiem;
7.3.3. Lieto Zemesgabalu citiem mērķiem;
7.3.4. Būtiski pārkāpj normatīvos aktus par Zemesgabala izmantošanu, uzturēšanu un
apsaimniekošanu un nenovērš pārkāpumus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

3 gadu laikā pēc apbūves tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā Apbūves tiesīgais
neizbūvē auto stāvvietu un atkritumu konteineru novietni.
7.4. Līgums pirms termiņa tiek izbeigts, ja ir uzsākts Apbūves tiesīgā tiesiskās aizsardzības process,
likvidācija vai Apbūves tiesīgais tiek atzīts par maksātnespējīgu.
7.5. Ja Līgums tiek izbeigts Apbūves tiesīgā vainas dēļ, tas atlīdzina Īpašniekam zaudējumus, kas
radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
7.6. Ja Līgums tiek izbeigts jebkurā no Līgumā paredzētās vienpusējās atkāpšanās gadījumiem, Apbūves
tiesīgais par saviem līdzekļiem nekavējoties atbrīvo Zemesgabalu no savas kustamās mantas un
sakopj Zemesgabalu atbilstoši sakārtotas vides prasībām.
7.7. Līgums var tikt izbeigts jebkurā laikā, līdzējiem savstarpēji vienojoties.
7.8. Līdz būvdarbu uzsākšanai, Apbūves tiesīgajam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā laikā bez
jebkādām soda sankcijām, ja vien Apbūves tiesīgais ir izpildījis visus pārējos no Līguma izrietošos
Apbūves tiesīgā pienākumus, bet pēc būvdarbu uzsākšanas Apbūves tiesīgajam ir tiesības vienpusēji
izbeigt Līgumu jebkurā laikā bez jebkādām soda sankcijām, ja Apbūves tiesīgais veic visas
nepieciešamās darbības, lai sakārtotu Zemesgabalu iepriekšējā stāvoklī, vai atlīdzina izdevumus, kas
saistīti ar Zemesgabala iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu ne ilgāk kā 12 mēnešu laikā no vienpusējas
atkāpšanās paziņojuma. Līgums var tikt izbeigts tikai pēc šo noteikumu izpildes.
7.9. Ja apbūves tiesība ir apgrūtināta ar lietu tiesībām par labu trešajām personām, tad, izbeidzot
apbūves tiesību pirms zemesgrāmatās reģistrētā apbūves tiesības termiņa notecējuma jebkurā no
Līgumā paredzētajiem vienpusējās atkāpšanās gadījumiem, izbeidzas visas trešo personu lietu
tiesības.
7.3.5.

8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Katrs Līdzējs ir materiāli atbildīgs otram Līdzējam par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu
izpildi, kā arī par otram Līdzējam radītiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
8.2. Līdzēji nav atbildīgi pa līgumsaistību neizpildi un neizpildes radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis
nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto
apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto
apstākļu dēļ viens līdzējs rakstiski informē otru septiņu dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanas un,
ja nepiecienāms, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.
8.3. Visi paziņojumi, brīdinājumi un rēķini, kas minēti Līgumā ir uzskatāmi par izdarītiem un/vai
iesniegtiem, ja tie ir nosūtīti ierakstītā vēstulē vai tie ir nosūtīti uz norādīto oficiālo e-pasta adresi.
8.4. Nedēļas laikā pusēm jāpaziņo otrai pusei par savu rekvizītu, juridiskā statusa, nosaukuma,
adreses, bankas konta vai pārstāvju maiņu.
8.5. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam
eksemplāram katram Līdzējam un viens eksemplārs zemesgrāmatu nodaļai.
9. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti
Īpašnieks
Valkas novada dome
reģ.Nr.90009114839
Adrese: Semināra iela 9
Valka, Valkas novads, LV-4701
Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X
e-pasts: novads@valka.lv
Priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis

(paraksts)

Apbūves tiesīgais
__________________

(paraksts)
Datums:_____________________________

7.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 27.jūlija nolikumā Nr.7
“Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikums”
____________________________________________________________________
(R.Rastaks, U.Ozoliņa, A. Ķīkule)
Sakarā ar Bērnu – jaunatnes sporta skolas administrācijas pārcelšanu uz Valkas pilsētas stadiona ēku,
nepieciešams iestādes nolikumā mainīt juridisko adresi un precizēt programmu īstenošanas adresi.
Šaha nodarbībām piemērota vieta ir Valkā, Semināra ielā 27, Bērnu un jauniešu interešu centra “Mice”
ēkas 1.stāvā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
11.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2017.gada 27.jūlija nolikumā “Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta
skolas nolikums” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Iestādes juridiskā adrese: Rīgas iela 41, Valka, Valkas novads, LV-4701.”
1.2. Aizstāt 7.1. apakšpunktā skaitli un burtu “27A” ar skaitli “27”.
2. Uzdot Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas direktoram nodrošināt izmaiņu veikšanu visos
publiskajos reģistros.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

8.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.oktobra
nolikumā Nr.10 “Valkas novada Sociālā dienesta nolikums” un
nolikumā Nr.11 “Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas nolikums”
______________________________________________________________________________
(V.Zariņš, U.Ozoliņa, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2015.gada 29.oktobrī apstiprināja nolikumu Nr.10 “Valkas novada Sociālā
dienesta nolikums” un nolikumu Nr.11 “Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas
nolikums”.
Valkas novada dome 2019.gada 31.oktobrī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 34.§) “Par
Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” likvidēšanu”, līdz ar to ir nepieciešami grozījumi Sociālā
dienesta nolikumā, jo Sociālam dienestam vairs nebūs metodiski jāatbalsta Ģimenes atbalsta centrs
“Saulīte”, bet būs jāpārrauga sociālie dzīvokļi un pagaidu dzīvojamās telpas.
Valkas novada dome 2019.gada 31.oktobrī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 3.§) “Par Valkas
novada domes iestādes “Sociālās aprūpes nams” likvidēšanu”, līdz ar to ir jāveic grozījumi gan Sociālā
dienesta nolikumā, gan Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas nolikumā attiecībā uz
personu ievietošanu un uzraudzību Valkā, Rūjienas ielā 3E.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2019.gada 11.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.6, 1.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2015.gada 29.oktobra nolikumā Nr.10 “Valkas novada Sociālā dienesta
nolikums” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:
“40. Dienests pārrauga sociālos dzīvokļus un pagaidu dzīvojamās telpas”.
2. Izdarīt Valkas novada domes 2015.gada 29.oktobra nolikumā Nr.11 “Valkas novada Sociālā dienesta
Sociālo pakalpojumu daļas nolikums” šādus grozījumus:
2.1. Izteikt 8.10.punktu šādā redakcijā:
“8.10. veikt personu ievietošanu un uzraudzību Valkas novada pašvaldības sociālajos dzīvokļos
Ērģemes pagasta „Valžkalnos””.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

9.§
Par sociālo palīdzību personām, kuras īrē dzīvojamo platību
biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrā “Valka””
______________________________________________________________________________
(V.Zariņš, D.Bašķe, V.A.Krauklis)
2016.gada 28.aprīlī Valkas novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 30.§) “Par sociālo
palīdzību personām, kuras īrē dzīvojamo platību Valkas novada sociālās aprūpes namā”, ar kuru tika
noteikts, ka Valkas novada Sociālajam dienestam ir tiesības izvērtēt personu, kuras Valkas novada
Sociālās aprūpes namā īrē dzīvojamo platību un nesaņem pilnu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju,
materiālo stāvokli, lai piešķirtu atbilstošu statusu, kā ar atbilstošus pašvaldības sociālos pabalstus.
Valkas novada dome 2019.gada 31.oktobrī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 3.§) “Par Valkas
novada domes iestādes “Sociālās aprūpes nams” likvidēšanu”, līdz ar to Sociālam dienestam nav vairs
tiesību lemt par augstākminēto personu sociālo aprūpi Sociālās aprūpes namā, jo šīs funkcijas Valkas
novadā turpmāk veic biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrs “Valka””.
Sociālā dienesta vadītāja ierosina, lai sociālās aprūpes namā dzīvojošajiem cilvēkiem, kuri īrē
dzīvojamo platību un līdz šim saņēma sociālo palīdzību no Sociālā dienesta, nepasliktinātu dzīves
kvalitāti, turpināt sniegt atbalstu kā līdz šim, neskatoties uz to, ka ir mainījies sociālās aprūpes nama
apsaimniekotājs.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2019.gada 11.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.6, 2.§) un vadoties Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.3.punkta un Latvijas
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže,
V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Valkas novada Sociālajam dienestam ir tiesības izvērtēt personu, kuras biedrības “Latvijas
Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrā “Valka” īrē dzīvojamo platību un nesaņem pilnu sociālo
aprūpi un sociālo rehabilitāciju, materiālo stāvokli, lai piešķirtu atbilstošu statusu, kā arī atbilstošus
pašvaldības sociālos pabalstus.
2. Atcelt 2016.gada 28.aprīļa Valkas novada domes lēmumu “Par sociālo palīdzību personām, kuras īrē
dzīvojamo platību Valkas novada sociālās aprūpes namā” (sēdes protokols Nr.4, 30.§).
3. Par lēmuma izpildi atbild Sociālā dienesta vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba
jautājumos.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

10.§
Par saistošo noteikumu Nr.35 “Par Valkas novada domes 2009.gada 23.decembra saistošo
noteikumu Nr.14 “Par Valkas novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem”
atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu
______________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2009.gada 23.decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.14 “Par Valkas
novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem”, ar kuriem tika noteikts, ka Valkas novada domes sociālo
dzīvokļu finansēšanas, uzturēšanas, apsaimniekošanas un pārvaldības kārtību, personu loku, kuras ir
tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus, un kārtību, kādā notiek sociālo dzīvokļu izīrēšana, kā arī sociālā dzīvokļa
īrnieka pamatpienākumus un tiesības.
Pamatojoties uz augstākminētajiem noteikumiem Sociālās aprūpes namā, Rūjienas ielā 3E, Valkā,
tika izveidoti sociālie dzīvokļi. Tā kā 2019.gada 31.oktobrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu “Par
Valkas novada domes iestādes “Sociālās aprūpes nams” likvidēšanu” (sēdes protokols Nr.14, 33.§) un
2019.gada 29.augustā Valkas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma daļas Rūjienas
ielā 3E, Valkā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā un Valkas novada domes padotībā esošās iestādes
“Sociālās aprūpes nams” sniedzamo pakalpojumu deleģēšanu biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts””
(sēdes protokols Nr.11, 5.§), ar kuru tika nolemts nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” daļu nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 3E, Valkā, tad
Valkas novada domes 2009.gada 23.decembra saistošie noteikumi Nr.14 “Par Valkas novada
pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem” ir jāatzīst par spēku zaudējušiem, jo saskaņā ar augstākminēto
Valkas novada domei vairs nav pieejami sociālie dzīvokļi nekustamajā īpašumā Rūjienas ielā 3E, Valkā.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2019.gada 11.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.6, 3.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punkta un
41.panta 1.daļas 1.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.35 “Par Valkas novada domes 2009.gada 23.decembra saistošo
noteikumu Nr.14 “Par Valkas novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem” atzīšanu par spēku
zaudējušiem”.
2. Saistošos noteikumus Nr.35 “Par Valkas novada domes 2009.gada 23.decembra saistošo noteikumu
Nr.14 “Par Valkas novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” triju
darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus Nr.35 “Par Valkas novada domes 2009.gada
23.decembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par Valkas novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem”
atzīšanu par spēku zaudējušiem” publicēt pašvaldības interneta tīmekļa vietnē un pašvaldības
bezmaksas izdevumā “Valkas Novada Vēstis”.
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
2019.gada 28.novembrī

Nr.35
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 28.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.15, 10.§)

Par Valkas novada domes 2009.gada 23.decembra saistošo noteikumu Nr.14
“Par Valkas novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem”
atzīšanu par spēku zaudējušiem
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu un
41.panta 1.daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2009.gada 23.decembra saistošos noteikumus
Nr.14 “Par Valkas novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 35
“Par Valkas novada domes 2009.gada 23.decembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par Valkas novada
pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti, lai atzītu Valkas novada
domes 2009.gada 23.decembra saistošos noteikumus
Nr.14 “Par Valkas novada pašvaldības sociālajiem
dzīvokļiem” par spēku zaudējušiem.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Valkas novada domes rīcībā vairs nav sociālo dzīvokļu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs sociālo pakalpojumu
sniegšanas kvalitāti.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošos noteikumus administratīvās procedūras
neietekmē.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas
konsultācijas ar privātpersonām.

11.§
Par nekustamā īpašuma Beverīnas iela 23, Valkā atsavināšanas uzsākšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo: ***, 2019.gada 25.oktobra iesniegumu ar lūgumu nodot
atsavināšanai zemes gabalu Valkā, Beverīnas ielā 23.
Nekustamais īpašums Valkā, Beverīnas ielā 23, kadastra numurs 9401 006 0506, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0506, platība 0.12ha.
Zemes vienībai nav veikta kadastrālā uzmērīšana, nav nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0506, zemes reformas gaitā ir bijusi piešķirta
lietošanā ***.
Ar Valkas pilsētas domes 2009.gada 23.februāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 21.§),
pamatojoties uz likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta 1.daļas 10.punktu, tika
nolemts: no 2008.gada 2.septembra izbeigt zemes lietošanas tiesības *** mantiniekiem uz viņai
lietošanā piešķirto zemes gabalu Valkā, Beverīnas iela 23, kadastra Nr.9401 006 0506, ar kopējo platību
1200m2, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā.
Uz zemes vienības atrodas *** piederošs ēku īpašums ar kadastra numuru 9401 506 0015, Valkas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0056 9261.
Zemes nomas līgums ar *** par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0506, nomu, ir
bijis noslēgts 2009.gada 4.septembrī.
Saskaņā ar 2019.gada 18.septembra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 22.§), ir
nolemts pagarināt 2009.gada 4.septembrī noslēgtā zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2029.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu,
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un
pašvaldību īpašuma 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 1.daļas 4.punktu, ja
nekustamo īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par
brīvu cenu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 13.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 1.§) un vadoties no Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļas, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET
- nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma Beverīnas iela 23, Valka, Valkas novads, kadastra numurs 9401 006
0506, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0506, platība 0.12ha, vairāk
vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, atsavināšanas procedūru, paredzot tā
kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada budžetā.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas, organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus zemes vienības nodošanai atsavināšanā
par brīvu cenu.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).

12.§
Par vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā
bez atlīdzības Valkas pagastā, Sēļi, “Māja 4”
__________________________________________________________________
(L.Engere, L.Sīmane, V.A.Krauklis, V.Zariņš)
Atbilstoši Valkas novada domes 2018.gada 30.augusta lēmumam (sēdes protokols Nr.8, 23.§), ar
kuru tika nolemts reģistrēt zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības uz zemes gabalu Valkas
pagastā “Māja 4”, Sēļi, kadastra apzīmējums 9488 010 0294, platība 0.2363ha vairāk vai mazāk, cik
izrādīsies dabā uzmērot, lai to varētu atsavināt proporcionāli dzīvokļu domājamām daļām un noslēgt
vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez maksas, 2019. gada 17.oktobrī ir veikta
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0294, īpašuma tiesību
nostiprināšana zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Nekustamais īpašums Valkas pagastā, Sēļi, “Māja 4”, kadastra numurs 9488 010 0294, sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0294, platība pēc zemes gabala kadastrālās
uzmērīšanas ir 0.2373ha, īpašuma tiesības nostiprinātas Valkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0059 3968.
Uz iepriekš minētā zemes gabala atrodas trīs dzīvokļu dzīvojamā māja. Dzīvojamā mājā esošie
dzīvokļi un saimniecības ēkas ir privatizēti par pajām saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības
uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”. Par pajām privatizēto dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma
domājamo daļu un zemes gabala lieluma un vērtības noteikšana notiek ievērojot likumu „Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.
Īpašuma Nr.,
Persona, kurai dzīvoklis pieder
Vienošanās, par dzīvokļa
adrese
privatizāciju, noslēgšanas datums
Dzīvoklis 1
***
03.08.1993.
*** (mantojuma apliecība
08.03.2018.)
Dzīvoklis 2
***
27.08.1993.
Dzīvoklis 3
SIA “Sedaskalni”
08.02.1994.
Saskaņā ar 1995.gada 21.jūnija likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
75.panta 1.daļu - ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo
dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju",
privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu un nodod
privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta.
Saskaņā ar augstāk minētā likuma panta 4.daļu - šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem
valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot
vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Bez tam, tā paša likuma panta 7.daļā noteikts, ka šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem
jādibina mājas kopīgas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sabiedrība vai jānoslēdz līgums par
daudzdzīvokļu mājas kopīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un savukārt 8.daļā norādīts, ka šā panta
pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašnieki par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala
noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un dzīvojamās mājas reģistrāciju zemesgrāmatā norēķinās
skaidrā naudā.
Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta 2019.gada maijā, izdevumi par zemes gabala kadastrālo
uzmērīšanu ir 380.00 EUR, saskaņā ar 16.05.2019. rēķinu Nr.G-5-1/19.
Kopējiem izdevumiem jāpieskaita arī izdevumi par arhīva dokumentu saņemšanu, kas saskaņā ar
Latvijas nacionālā arhīva 2019.gada 19.jūnija rēķinu Nr.122-146, sastāda 8.03 EUR, un kancelejas
nodeva nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā: 35.57 EUR.
No iepriekš minētā ir redzams, ka kopējie izdevumi sastāda: 423.60 EUR, kas sadalāma proporcionāli
dzīvokļu īpašuma domājamām daļām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 13.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 2.§) un vadoties no Latvijas
Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta 1., 4., 7., un
8.daļām, kas nosaka likuma piemērošanu attiecībā uz privatizētajiem kooperatīvajiem dzīvokļiem, kā arī
par pajām privatizētajiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET
- nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos ar zemāk minētajām personām par zemes gabala Valkas pagastā, Sēļi, „Māja 4”,
kadastra apzīmējums 9488 010 0294, ar kopējo platību 0.2373 ha, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
proporcionāli dzīvokļu īpašumu domājamām daļām:

1.1. ***, personas kods ***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.1, kas atrodas
dzīvojamā mājā “Māja 4”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads) kopīpašuma domājamai daļai,
nododot īpašumā bez atlīdzības 296/1301 domājamās daļas;
1.2. *** mantiniekiem vai dzīvokļa Nr.2 tiesisko valdītāju, pēc attiecīgo dokumentu uzrādīšanas,
atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.2, kas atrodas dzīvojamā mājā “Māja 4”,
Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads) kopīpašuma domājamai daļai, nododot īpašumā bez
atlīdzības 643/1301 domājamās daļas;
1.3. SIA “Sedaskalni”, reģistrācijas Nr.40003153369, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa
īpašums Nr.3, kas atrodas dzīvojamā mājā “Māja 4”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads)
kopīpašuma domājamai daļai, nododot īpašumā bez atlīdzības 362/1301 domājamās daļas.
2. Apstiprināt izdevumu apmēru kopsummā 423.60 EUR (četri simti divdesmit trīs euro 60 centi), par
zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā, kuru sedz
dzīvokļa īpašnieki proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai pirms Vienošanās
parakstīšanas, kas proporcionāli katra dzīvokļa domājamai daļai ir :
Dzīvoklis 1
96.38 EUR
Dzīvoklis 2
209.36 EUR
Dzīvoklis 3
117.86 EUR
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).

13.§
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Alieši 85” atsavināšanas uzsākšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo ***, 2019.gada 28.oktobra iesniegumu ar lūgumu nodot
atsavināšanai zemes gabalu Valkas pagastā “Alieši 85”.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu: 9488 005 0277, platība 0.0585ha zemes reformas gaitā ir
bijis piešķirts lietošanā ***. Zemes gabals nav apbūvēts.
Ar Valkas pagasta padomes 2009.gada 10.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 1.§) *** tika
izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību Valkas pagastā “Alieši 85”, kadastra apzīmējums
9488 005 0277, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 2.punktam.
Zemes nomas līgums ar *** par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0277 nomu, ir
noslēgts 2009.gada 28.maijā. Līguma termiņš pagarināts līdz 31.12.2029.
Ar Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 15.§) ir atzīts, ka
citu starpā arī zemes vienība Valkas pagastā “Alieši 85”, kadastra apzīmējums 9488 005 0277, piekrīt
Valkas novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu,
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un
pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī
persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo
īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.pantu, darījumus var veikt tikai ar
īpašumu, uz kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to, pirmkārt, ir jāveic augstāk
minētā zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas
darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 13.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 3.§) un vadoties no Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 8.punkta; 5.panta 4.daļas, 37.panta 4.daļas un
44.panta; likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļas, 28.panta 1.daļas; likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.
un 2.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 85”, kadastra numurs
9488 005 0277, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0277, platība
0.0585ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā, atsavināšanas
procedūru, paredzot tā kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada
budžetā.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).

14.§
Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes vienības Valkā, Varoņu ielā 25A,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Atbilstoši Valkas novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumam (sēdes protokols Nr.2, 14.§), ar
kuru tika nolemts uzsākt neapbūvētas zemes vienības Valkā, Varoņu ielā 25A, kadastra apzīmējums
9401 006 0278, atsavināšanas procedūru, tika veikta minētās zemes vienības īpašuma tiesību
nostiprināšana zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Nekustamais īpašums Valkas novada Valkā, Varoņu iela 25A, kadastra numurs 9401 006 0278, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0278, platība 0.0988ha ir Valkas novada
domes īpašums, ko apliecina ieraksts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Valkas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0059 0993. Zemes gabals nav apbūvēts.
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 lēmumu (sēdes protokols Nr.15, 6.§), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017.), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0278 atrodas savrupmāju
dzīvojamās apbūves teritorijā.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Minētais zemes gabals nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, valsts un pašvaldības
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
1) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
pirmās daļas 2.punkts cita starpā nosaka, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu
aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
2) 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 nekustamā īpašuma nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Vindeks”, 2019.gada 15.oktobrī sagatavotā
nekustamā īpašuma - zemes vienības Valkā, Varoņu iela 25A, visvairāk iespējamā tirgus vērtība
ir: 2100,00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro, 00 centi);
2) saskaņā ar datiem no Valsts zemes dienesta, zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2019.gada
1.janvāri ir 1081,00 EUR;
3) nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2019.gada
1.janvāri ir 1813.93 EUR.
Ar zemes vienības atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda 464.47 EUR (četri
simti sešdesmit četri euro un 47 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
1) SIA “Vindeks”, reģistrācijas Nr.40003562948, pakalpojums Objekta tirgus vērtības noteikšanā,
saskaņā ar 2019.gada 15.oktobra Faktūrrēķinu Nr.S2019/351 ir 108.90 EUR ar PVN (90.00 EUR
bez PVN);

zemes gabala kadastrālā uzmērīšana 320.00 EUR, saskaņā ar 02.11.2018. sertificēta
ģeodēzisko darbu veicēja Aidas Indusas, Rēķinu Nr.G-11-1/18;
3) reģistrācija zemesgrāmatā – 35.57 EUR.
Izvērtējot minēto informāciju un ņemot vērā ieteikumus, atsavināmās zemes vienības nosacītā cena
tiek noteikta 2600.00 EUR (divi tūkstoši seši simti euro).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 13.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 4.§) un vadoties no Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļas, 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un
septītās daļas; 10.panta, 13.panta, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmās daļas un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
2)

Nodot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Valkā, Varoņu iela 25A, kadastra numurs 9401
006 0278, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 9401 006 0278, platība 0.0988ha,
atsavināšanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam Valkā, Varoņu iela 25A,
kadastra numurs 9401 006 0278:
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) 2600.00 EUR (divi tūkstoši seši simti euro, 00 centi);
2.2. nodrošinājuma apmēru 260.00 EUR (divi simti sešdesmit euro);
2.3. atsavināšanas izsoles soli 100,00 EUR (viens simts euro);
2.4. reģistrācijas maksu 30,00 EUR (trīsdesmit euro).
3. Apstiprināt lēmuma 2.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu.
4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2020.gada 15.janvārī, plkst. 9.00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
5. Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis”, un „Valkas Novada Vēstis”, kā arī mājas lapā www.valka.lv
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
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).
Nekustamā īpašuma
Varoņu iela 25A, Valka, Valkas novads
IZSOLES N OTEIKUMI
Valkā,
2019.gada 28.novembrī
1.

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 28.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.15. 14.§)
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Valkas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Varoņu iela 25A, Valka, 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. Objekta raksturojums
Objekta adrese, kadastra numurs
Varoņu iela 25A, Valka, Valkas novads
kadastra numurs 9401 006 0278
Objekta sastāvs
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 006
0278, platība 0.0988ha
Nekustamā
īpašuma
tiesību Lēmuma datums: 11.07.2019., Valkas pilsētas
nostiprināšana zemesgrāmatā
zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0059 0993
Ziņas par personām, kuras nomā vai Nav.
lieto objektu vai tā daļu, un šo nomas
vai citu līgumu termiņiem

2.5.
2.7.
2.8.
2.9.

Iesniegti prasījumi attiecībā uz objektu
Pirmpirkuma tiesības
Lietu tiesības, kas apgrūtina īpašumu
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nav.
Nav
Nav.
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601)

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

3.9.

3.10.

3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
Izsoles datums, laiks, vieta
2020.gada 15.janvāris, plkst. 9:00, Beverīnas ielas 3,
Valkā, Valkas novads, 1.stāva apspriežu telpa.
Izsoles veids
Mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas 100% euro
Izsoles sākumcena
2600.00 EUR (divi tūkstoši seši simti euro, 00 centi)
100.00 EUR (viens simts euro, 00 centi)
Izsoles solis
260.00 EUR (divi simti sešdesmit euro, 00 centi)
Izsoles nodrošinājuma apmērs
30.00 EUR (trīsdesmit euro, 00 centi)
Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas termiņi
3.8.1. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa
iemaksājama līdz pieteikuma pieņemšanas termiņa
beigām.
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
Nodrošinājuma
un
reģistrācijas Maksājumi jāieskaita atsevišķi Valkas novada domes
maksājumi
reģ.
Nr.90009114839,
norēķinu
kontā
LV16UNLA0050014283134, AS ”SEB BANKA”,
kods UNLALV2X, norādot iemaksas mērķi, attiecīgi:
“Reģistrācijas
maksa
dalībai
izsolē”
un
“Nodrošinājums par dalību izsolē”.
dalībnieku reģistrācija
līdz 2020.gada 14.janvāra, plkst.16.00

4.
Izsoles priekšnoteikumi
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 un ir izpildījusi izsoles priekšnoteikumus. Izsoles
dalībnieki pirms izsoles, līdz 3.10.punktā norādītajam termiņam, iesniedz pieteikumu (1.,
2.pielikums) 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 izpildījis 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.
4.1.

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. Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 29299595.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

5.7.
5.8.
5.9.

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

5.
Izsoles process
Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles
dalībnieka reģistrācijas apliecības.
Izsoli vada 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.
Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja to
neizdara, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem
neatmaksā nodrošinājumu.
Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par
nenotikušu.
Pēc protokola parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem Izziņu
(3.pielikums), kurā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma nosolītā cena un samaksas kārtība.
6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

Izsoles rezultātus apstiprina ar Valkas novada domes sēdes lēmumu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā
pēc 7.1.punktā noteikto maksājumu saņemšanas.
6.2. Pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Valkas novada dome 10 darba dienu laikā uzaicina Izsoles
uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu.
6.3. Objekta pirkuma līgums Izsoles uzvarētajam jāparaksta 10 darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu
apstiprināšanas Valkas novada domes sēdē.
6.4. Ja izsoles uzvarētājs šo noteikumu 7.1.punktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis
nosolīto cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu, un tas nozīmē, ka
tiesības nopirkt nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās
cenas nosolītājam.
6.5. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu, norādot, ka
Objektu pērk ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu.
6.6. Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo par Objekta
pirkšanu un ir veicis 7.1.punktā noteikto pirkuma maksājumu, Valkas novada dome atzīst par 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.
6.1.

7. Maksājumu veikšana
7.1. Izsoles uzvarētājam (turpmāk – Pircējs) nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas pirkuma
gadījumā avanss, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto objektu viena
mēneša laikā no izsoles dienas, bet Jaunajam izsoles uzvarētājam – divu nedēļu laikā no Paziņojuma
saņemšanas dienas.
7.1.1. Objekta pirkuma ar tūlītēju samaksu gadījumā, maksa par Objektu jāpārskaita Valkas novada
domes reģ. Nr.90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, AS”SEB BANKA”,
kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma Varoņu iela 25A, Valka,
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 Varoņu iela 25A, Valka, 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 Varoņu iela 25A, Valka, 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. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks;
8.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
8.1.4. Nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.
9. Citi noteikumi
9.1. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
PIELIKUMI:
1. Fiziskas personas pieteikums dalībai izsolē;
2. Juridiskas personas pieteikums dalībai izsolē;
3. Izziņa par izsolē iegūto objektu

1.pielikums
Izsoles noteikumiem

Valkas novada domes
Pašvaldības īpašuma 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
Valkā, Varoņu iela 25A, kadastra numurs 9401 006 0278, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu: 9401 006 0278, platība 0.0988ha.
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, 20__.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, telefona Nr.________________________

Pieteikums
dalībai izsolē
Ar šo pieteikumu piesakos dalībai izsolē, kur tiek izsolīts Objekts: nekustamais īpašums
Valkā, Varoņu iela 25A, kadastra numurs 9401 006 0278, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu: 9401 006 0278, platība 0.0988ha.
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, 20__.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 15.janvārī, Valkā, Beverīnas ielā 3,
ieguva īpašumā nekustamo īpašumu:
Varoņu iela 25A, Valka, Valkas novads,
kadastra numurs 9401 006 0278, kopējā platība 0.0988ha,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0278, platība 0.0988ha.
Objekta sākumcena: 2600.00 EUR (divi tūkstoši seši simti euro, 00 centi);
Iemaksāts nodrošinājums: 260.00 EUR (divi simti sešdesmit euro, 00 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 _____________________________________________________

15.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
________________________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas
novada domes Dzīvokļu komisijas 2019.gada 7.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12) un vadoties
no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Semināra ielā 11- 16, Valkā, kopējā platība 32,40 m 2, dzīvojamā platība 18,0 m 2, 2.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots (ar malkas apkuri).
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Kūru ielā 9 - 8, Valkā, kopējā platība 25,6 m 2, dzīvojamā platība 17,5 m2, 1.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu apmaiņas palīdzības reģistrā,
apmaiņas kārtībā 2-istabu dzīvokli Varoņu ielā 32-4, Valkā, kopējā platība 41,5 m 2, dzīvojamā
platība 26,7 m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots (ar malkas apkuri).
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
16.§
Par sastāva izmaiņām Dzīvokļu komisijā
____________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2017.gada 16.jūnijā ievēlēja Dzīvokļu komisiju 4 locekļu sastāvā (protokols
Nr.7, 12.§). Kā komisijas priekšsēdētājs tika ievēlēts Valdis Rogainis.
2019.gada 20.novembrī ir saņemts Valda Rogaiņa iesniegums ar lūgumu viņu atbrīvot no Dzīvokļu
komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļa pienākumiem ar 2019.gada 30.novembri uz personīga
iesnieguma pamata.
Priekšlikums par komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Andri Daini, Valkas novada domes deputātu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Atbrīvot no Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amata Valdi Rogaini ar 2019.gada 30.novembri.
2. Ievēlēt par Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andri Daini, Valkas novada domes deputātu ar
2019.gada 1.decembri.
17.§
Par vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Valkas pagastā, Sēļi, “Māja 3”
______________________________________________________________________________
(L.Engere, L.Sīmane, V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Golubovs)
Atbilstoši Valkas novada domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmumam (protokols Nr.3.,12.§), ar
kuru tika nolemts reģistrēt zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības uz zemes gabalu Valkas pagastā
“Māja 3”, Sēļi, kadastra apzīmējums 9488 010 0296, platība 0.5881ha vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
dabā uzmērot, lai to varētu atsavināt proporcionāli dzīvokļu domājamām daļām un noslēgt vienošanos par
zemes gabala nodošanu īpašumā bez maksas, 2019. gada 11.novembrī ir veikta pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0296, īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda.
Nekustamais īpašums Valkas pagastā, Sēļi, “Māja 3”, kadastra numurs 9488 010 0296, sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0296, platība pēc zemes gabala kadastrālās
uzmērīšanas ir 0.5881ha, īpašuma tiesības nostiprinātas Valkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0059 4794.
Uz iepriekš minētā zemes gabala atrodas trīs dzīvokļu dzīvojamā māja. Dzīvojamā mājā esošie
dzīvokļi un saimniecības ēkas ir privatizēti par pajām, saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības
uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”. Par pajām privatizēto dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma
domājamo daļu un zemes gabala lieluma un vērtības noteikšana notiek, ievērojot likumu „Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.
Īpašuma Nr.,
Persona, kurai dzīvoklis pieder
Vienošanās, par dzīvokļa privatizāciju,
adrese
noslēgšanas datums
Dzīvoklis 1
***
16.07.1993.
Dzīvoklis 2
SIA “Sedaskalni”
08.02.1994.
Dzīvoklis 3
***
03.08.1993.
Saskaņā ar 1995.gada 21.jūnija likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
75.panta 1.daļu - ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo
dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju",
privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu un nodod
privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta.
Saskaņā ar augstāk minētā likuma panta 4.daļu - šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem
valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot
vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Bez tam, tā paša likuma panta 7.daļā noteikts, ka šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem
jādibina mājas kopīgas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sabiedrība vai jānoslēdz līgums par
daudzdzīvokļu mājas kopīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un savukārt 8.daļā norādīts, ka šā panta
pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašnieki par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala
noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un dzīvojamās mājas reģistrāciju zemesgrāmatā norēķinās skaidrā
naudā.
Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta par SIA “Sedaskalni” un *** pilnvarotās personas ***
finanšu līdzekļiem.
Pašvaldības kopējiem izdevumiem jāpieskaita izdevumi par arhīva dokumentu saņemšanu, kas
saskaņā ar Latvijas nacionālā arhīva 2019.gada 20.jūnija Rēķinu Nr.122-148, sastāda 20.49, un
kancelejas nodeva nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā: EUR 35.57.
No iepriekš minētā ir redzams, ka kopējie izdevumi sastāda: 56.06 EUR, kas sadalāma proporcionāli
dzīvokļu īpašuma domājamām daļām.
Ņemot vērā augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta 1., 4., 7., un 8.daļām, kas nosaka, likuma piemērošanu attiecībā
uz privatizētajiem kooperatīvajiem dzīvokļiem, kā arī par pajām privatizētajiem dzīvokļiem un dzīvojamām
mājām, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –
12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi,
V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Slēgt vienošanos ar zemāk minētajām personām par zemes gabala Valkas pagastā, Sēļi, „Māja 3”,
kadastra apzīmējums 9488 010 0296, ar kopējo platību 0.5881ha, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
proporcionāli dzīvokļu īpašumu domājamām daļām:
1.1. *** mantinieki vai dzīvokļa Nr.1 tiesiskais valdītājs, pēc attiecīgo dokumentu uzrādīšanas,
atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.1, kas atrodas dzīvojamā mājā “Māja 3”,
Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai, nododot īpašumā bez
atlīdzības 291/1476 domājamās daļas;
1.2. SIA “Sedaskalni”, reģistrācijas Nr.40003153369, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa
īpašums Nr.2, kas atrodas dzīvojamā mājā “Māja 3”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads),
kopīpašuma domājamai daļai, nododot īpašumā bez atlīdzības 392/1476 domājamās daļas;
1.3. *** mantinieki vai dzīvokļa Nr.3 tiesiskais valdītājs, pēc attiecīgo dokumentu uzrādīšanas,
atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokļa īpašums Nr.3, kas atrodas dzīvojamā mājā “Māja 4”,
Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads), kopīpašuma domājamai daļai, nododot īpašumā bez
atlīdzības 793/1476 domājamās daļas.
2. Apstiprināt izdevumu apmēru kopsummā 56.06 EUR (piecdesmit seši euro, 06 centi), par zemes
gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā, kuru sedz dzīvokļa
īpašnieki proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai pirms Vienošanās
parakstīšanas, kas proporcionāli katra dzīvokļa domājamai daļai ir :
Dzīvoklis 1
11.05 EUR
Dzīvoklis 2
14.89 EUR
Dzīvoklis 3
30.12 EUR
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
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).

18.§
Par Valkas novada domes kārtējo sēdi decembrī
____________________________________________
(V.Zariņš, L.Engere, V.A.Krauklis)
Saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” 57.punktu, domes kārtējā sēde notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā
plkst.10:00.
Tā kā Valkas novada domes kārtējā sēde šogad iekrīt svētku dienā, 26.decembrī, tad ir ierosinājums
pārcelt domes sēdi uz piektdienu, 2019.gada 27.decembri.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 27.punkta un 27.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S.
Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nākamā Valkas novada domes kārtējā sēde notiek 2019.gada 27.decembrī,
plkst.10.00, Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

19.§
Par saistošo noteikumu Nr.36 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:



Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;




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

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta un 30.panta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.36 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.36 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Administratīvi juridiskajai nodaļai nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Valkas novada domes
ēkā Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Par lēmuma izpildi atbild 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
2019. gada 28. novembrī

Nr.36
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 28.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.15, 19.§)

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

1.pielikums
pie Valkas novada domes 2019.gada 28.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.36

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 28.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.36
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.36 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1
„Valkas novada domes 2019.gada pamatbudžets””.
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2019.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:




1.

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

Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – ieņēmumi kopumā palielināti par EUR 141 570, tajā skaitā :
1.1. Atbilstoši izpildei palielināta NIN ieņēmumu prognoze par EUR 67170;
1.2. Palielināti ieņēmumi no saņemtajiem valsts budžeta transfertiem projektu realizācijai EUR
35752, t.sk.
1.2.1. Projektam “Mūsdienīga projektora un gaismu necaurlaidīgu žalūziju iegāde Kārķu tautas
nama zālei” EUR 3797,
1.2.2. Projektam “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma
veiktspējas uzlabošana” EUR 10800,
1.2.3. Projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” EUR 5157,
1.2.4. Projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” EUR 14253,
1.2.5. Izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai EUR 1865,
1.2.6. Samazināti vēlēšanu komisijai ieskaitītie transfertu ieņēmumi, par valstij atgriezto summu
EUR 120;
1.3. Palielināta pārējo ieņēmumu prognoze par EUR 38648;
2.

Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 141570, tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par EUR 1959, atbilstoši faktiskai
izpildei;
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 99458, tajā skaitā:
2.2.1. Projektam “Valkas – Valgas dvīņu pilsētas centra attīstība palielināti izdevumi par EUR
3672,
2.2.2. Projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā” EUR 3630;
2.2.3. Projektam “Zaļā dzelzceļa līnija” izdevumi palielināti par EUR 551;
2.2.4. LAD projektu realizācijas rezultātā izdevumu palielinājums EUR 17520;
2.2.5. Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā”
izdevumu pieaugums EUR 46407;
2.2.6. Pārējo projektu izdevumu pieaugums EUR 29831;
2.2.7. Pārējai ekonomiskai darbībai izdevumu pieaugums EUR 2028;
2.3. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi degvielai, transporta
uzturēšanai un telpu remontiem palielināti par EUR 34797:;
2.4. Kultūrai izdevumi palielināti par EUR 4656 - sakarā ar bibliotēku reorganizāciju izmaksātajiem
atlaišanas pabalstiem un darba devēja VSAOI;
2.5. Izglītībai izdevumi palielināti ēdināšanas izdevumi PII “Gaismiņa” 5.-6.gadīgo ēdināšanai par
EUR 700.

20.§
Par Valkas novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas vadītājas atbrīvošanu
_________________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2019.gada 31.oktobrī pieņēma lēmumu “Par Valkas pagasta bibliotēku
reorganizāciju” (protokols Nr.14, 28. §), nosakot, ka ar 2019.gada 1.decembri tiek reorganizēta Valkas
novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēka, to pievienojot Valkas novada Valkas pagasta Lugažu
bibliotēkai un piešķirot Lugažu bibliotēkai jaunu nosaukumu - Valkas novada Valkas pagasta bibliotēka.
Reorganizācijas rezultātā kā juridiska persona beidz pastāvēt Valkas pagasta Sēļu bibliotēka.
Valkas novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas vadītājai ir izsniegts darba uzteikums, darba
tiesiskās attiecības izbeidzot ar 2019.gada 6.decembri un izmaksājot atlaišanas pabalstu Darba likumā
noteiktajā kārtībā.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un
atbrīvot no amata pašvaldību iestāžu vadītājus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no reorganizējamās Valkas novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas vadītājas amata
Dzidru Jevsejevu ar 2019.gada 6.decembri.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
21.§
Par Valkas novada Valkas pagasta bibliotēkas vadītājas iecelšanu
_________________________________________________________________________________
(V.Zariņš, A. Ķīkule, V.A.Krauklis, R.Rastaks)
Valkas novada dome 2019.gada 31.oktobrī pieņēma lēmumu “Par Valkas pagasta bibliotēku
reorganizāciju” (protokols Nr.14, 28. §), nosakot, ka ar 2019.gada 1.decembri tiek reorganizēta Valkas
novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēka, to pievienojot Valkas novada Valkas pagasta Lugažu
bibliotēkai un piešķirot Lugažu bibliotēkai jaunu nosaukumu - Valkas novada Valkas pagasta bibliotēka.
2019.gada 31.oktobra sēdē tika pieņemti grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra
lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 35. §),
nosakot Valkas novada Valkas pagasta bibliotēkas vadītājam vienu amata likmi.
Ar 2019.gada 6.decembri tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Valkas pagasta Sēļu
bibliotēkas vadītāju.
2019.gada 26.novembrī iesniegumu ar lūgumu pieņemt viņu darbā par Valkas pagasta bibliotēkas
vadītāju ir iesniegusi Lugažu bibliotēkas vadītāja Zinaīda Veise .
Z.Veise Latvijas Universitātē ir ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu bibliotēkzinātnē un
informācijā, viņai ir bibliotekāra darba pieredze.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā
pašvaldību iestāžu vadītājus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Par Valkas novada Valkas pagasta bibliotēkas vadītāju iecelt Zinaīdu Veisi.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Zinaīdu Veisi par pieņemšanu
darbā par Valkas novada Valkas pagasta bibliotēkas vadītāju ar 2019.gada 1.decembri.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

22.§
Par SIA “Vidzemes slimnīca” dalībnieku skaita palielināšanu
_________________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome ir saņēmusi Rīgas Stradiņa universitātes 2019.gada 17.septembra vēstuli
Nr.60-6/229/2019 „Par kapitāla daļu iegādi SIA “Vidzemes slimnīcā” sadarbības nostiprināšanai”, kurā
norādīts, ka nolūkā veicināt veselības aprūpes kvalitāti, personāla pieejamību, kā arī realizētu veselības
aprūpes speciālistu izglītošanu, izmantojot SIA “Vidzemes slimnīca” kā reģionālo slimnīcu un kā klīnisko
mācību bāzi, Rīgas Stradiņa universitāte aicina rast iespēju izvērtēt ieguldījuma veikšanu šīs slimnīcas
pamatkapitālā, provizoriski līdz 96.000 EUR, pretī saņemot attiecīgo skaitu kapitāla daļu, kā arī noslēdzot
dalībnieku līgumu. Vēstulē norādīts, ka Rīgas Stradiņa universitātes darbības izvēršana tieši SIA
“Vidzemes slimnīcā” ir abu pušu interesēs, jo šāda sadarbība ļautu celt veselības aprūpes pakalpojumu
kvalitāti, piesaistīt augsti kvalificētus ārstniecības speciālistus, paaugstināt ārstniecības personāla
profesionālo kompetenci un prasmes, uzlabot ārstniecības iestādes infrastruktūru un materiāltehnisko
bāzi, kurā RSU var veikt ieguldījumus mācību un pētniecības procesa nodrošināšanai. Rīgas Stradiņa
universitāte lūdz lemt jautājumu par iespēju nostiprināt sadarbību minētajā veidā, Rīgas Stradiņa
universitātei veicot ieguldījumu un kļūstot par vienu no SIA “Vidzemes slimnīca” dalībniekiem.
Lai arī Valkas novada dome 2019.gada 31.oktobrī pieņēma lēmumu “Par Rīgas Stradiņa
universitātes ierosinājuma izskatīšanu” konceptuāli atbalstot Valkas novada domei piederošo Sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, reģ.Nr.40003258333, adrese: Jumaras iela 195, Valmiera,
LV-4201, 96000 kapitāla daļu pārdošanu Rīgas Stradiņa universitātei, reģistrācijas Nr. 90000013771,
adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Valkas novada domes piedāvājumā nav ieinteresēta ne SIA
“Vidzemes slimnīca”, ne Rīgas Stradiņa universitāte.
2019.gada 27.novembrī notika SIA “Vidzemes slimnīca” dalībnieku sapulce, kurā tika izskatīts
jautājums par Rīgas Stradiņu universitātes iesniegumu. Ņemot vērā SIA “Vidzemes slimnīca” un Rīgas
Stradiņa universitātes kopējo interesi līdzekļus ieguldīt tieši slimnīcā, tad tika nolemts emitēt jaunas SIA
“Vidzemes slimnīca” kapitāla daļas un sasaukt nākamo dalībnieku sapulci, kad tiks saņemta Valkas
novada domes un Valmieras pilsētas domes piekrišana Rīgas Stradiņa universitātes kļūšanai par SIA
“Vidzemes slimnīca” dalībnieku.
Rīgas Stradiņa universitātei kļūstot par SIA “Vidzemes slimnīca” dalībnieku ar 96 000 kapitāla daļām,
Valmieras pilsētas domei piederētu 74,07% kapitāla daļas, Valkas novada domei - 25,03%, Rīgas
Stradiņa universitātei - 0,90%.
Ņemot vērā to, ka šāda sadarbība varētu veicināt medicīnas personāla piesaisti SIA “Vidzemes
slimnīca” un jauna dalībnieka piesaiste būtiski nemaina esošo dalībnieku ietekmi sabiedrības pārvaldē,
Valkas novada domei nav iebildumu, ka Rīgas Stradiņa universitāte kļūst par SIA “Vidzemes slimnīca”
dalībnieku.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
Piekrist SIA “Vidzemes slimnīca”, reģ.Nr.40003258333, adrese: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201,
96 000 (deviņdesmit seši tūkstoši) kapitāla daļu emitēšanai, ja minētās kapitāla daļas iegādājas Rīgas
Stradiņa universitāte, reģistrācijas Nr. 90000013771, adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, kļūstot
par SIA “Vidzemes slimnīca” dalībnieku.
23.§
Par viedokli saistībā ar likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
_________________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, S.Pilskalne, P.Pētersons, V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Ķīkule)
Valkas novada dome 2019.gada 26.novembrī ir saņēmusi LR Saeimas Administratīvi teritoriālās
reformas komisijas vēstuli ar aicinājumu līdz 2019.gada 18.decembrim iesniegt Komisijai viedokli domes
lēmuma formā par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.
Saskaņā ar pašreiz piedāvāto likumprojektu Valkas novads sastāvētu no pilsētām un pagastiem, ko
šobrīd veido Valkas, Strenču, Rūjienas un Naukšēnu novados ietilpstošie pagasti un pilsētas. Domes
deputāti vienbalsīgi piekrīt likumprojektā piedāvātajam Valkas novada modelim. Šī modeļa ietvaros
nebūtu nepieciešami būtiski līdzekļi ceļu infrastruktūras sakārtošanā, jo Valku un Rūjienu caur
Naukšēniem savieno labs asfaltēts reģionālais valsts autoceļš P22 un Valku un Strenčus savieno labs

asfaltēts augstākās kategorijas valsts autoceļš A3. Pie šāda modeļa tiktu izpildīti arī citi novadu
izveidošanas kritēriji, ļaujot novadam vienmērīgi attīstīties.
Bet, ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros diskusijās izteiktos viedokļus un Valkas
novadam pievienojamo novadu iedzīvotāju izteiktās pretenzijas, pastāv iespēja, ka likums attiecībā uz
Valkas novadu pašreizējā likumprojekta piedāvātajā redakcijā var netikt pieņemts.
Ja Valkas novadam netiek pievienoti Rūjienas un Naukšēnu novadi, tad Valkas novada iespēja
apvienoties ar Strenču novadu ir pieļaujama tikai tad, ja Valkas novadam tiek pievienots Trikātas pagasts,
kas šobrīd ietilpst Beverīnas novadā, Ēveles pagasts, kas šobrīd ietilpst Burtnieku novadā un Gaujienas
pagasts, kas šobrīd ietilpst Apes novadā. Trikātas un Ēveles pagasts līdz 2009.gada Administratīvi
teritoriālajai reformai bija Valkas rajonā, bet Gaujienas pagasts robežojas ar Igaunijā esošo Valgas
pagasta pašvaldību, ar kuru Valkas novada pašvaldībai jau ir ilgstoša sadarbība, tādējādi veicinot Latvijas
- Igaunijas pierobežas ekonomisko un sociālo attīstību. Turklāt Gaujienas pagastā atrodas apdzīvota
vieta Zvārtava, kas robežojas ar Zvārtavas pagastu, tādējādi šobrīd radot būtisku apjukumu tūristu vidū,
kas kā ceļamērķi ir izvirzījuši Zvārtavas pagasta dabas vērtību apskati vai Zvārtavas pils apmeklējumu.
Gaujienas pagasta pievienošana Valkas novadam arī būtiski veicinātu Zvārtavas pagasta attīstību, jo
Gaujiena kļūtu par Zvārtavai tuvāko kultūrvēsturisko centru un attīstības punktu, kuru būtu salīdzinoši
viegli savienot ar kvalitatīvu ceļa infrastruktūru. Pie šāda modeļa ir iespējams nodrošināt arī kvalitatīvu
izglītības iestāžu tīkla pārklājumu novadā un darbaspēka kustību novada robežās, panākot, ka Valkas
novadā strādājošie arī dzīvo Valkas novadā.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J. Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, S. Pilskalne,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” piedāvātajam modelim,
kas paredz, ka Valkas novads sastāvētu no pilsētām un pagastiem, ko šobrīd veido Valkas,
Strenču, Rūjienas un Naukšēnu novados ietilpstošie pagasti un pilsētas.
2. Ja netiek pieņemts lēmuma 1.punktā minētais modelis, tad ieteikt Valkas novadu veidot no
Valkas un Strenču novados esošajām pilsētām un pagastiem, pievienojot Trikātas pagastu no
Beverīnas novada, Ēveles pagastu no Burtnieku novada un Gaujienas pagastu no Apes novada.
3. Uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas juristei lēmumu nosūtīt
Administratīvi teritoriālās reformas komisijai un Latvijas Pašvaldību savienībai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēde slēgta 2019.gada 28.novembrī, plkst.11:00.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

