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Valkā
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Nr.17

Sēde sasaukta 2019.gada 27.decembrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2019.gada 27.decembrī plkst.10:00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas juriste Līga Čukure.
Piedalās deputāti:
Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ,
Andris DAINIS, Maruta STABULNIECE, Jānis ANŽE, Vilmārs VESINGI, Viesturs ZARIŅŠ, Kristaps SULA,
Sandra PILSKALNE, Aivars GAILIS, Aivars SJADEME, Dace BAŠĶE.
Nepiedalās deputāti:
Evija MIŠKA – aizņemta pamatdarbā.
Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieki:
Vilnis Vilguts – Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators;
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs;
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja;
Antra Ķīkule – Iekšējās kontroles galvenā speciāliste;
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece;
Ingars Siliņš – Teritorijas plānotājs;
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;
Sniedze Ragže - Valkas Mākslas skolas direktore;
Māra Zeltiņa - Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;
Inga Aleksejeva - Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu vadītāja.
Uzaicināti: nav.
Domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi un ierosina iesniegto darba
kārtību papildināt ar 23. lēmuma projektu “Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandējumu; 24.
lēmuma projektu “Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu””; 25. lēmuma
projektu “Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets””
apstiprināšanu”; 26. lēmuma projektu “Par izstāšanos no biedrības “Latvijas siltumuzņēmumu
asociācija””. Deputāti atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav, nobalso iekļaut iepriekš minētos domes lēmumu
projektus domes sēdes darba kārtībā.
Atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,

Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada domes 2019.gada 27.decembra sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada
30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 “Par pašvaldības nodevām Valkas novadā””
apstiprināšanu.
2. Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas apstiprināšanu.
3. Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu ar nodibinājumu “Fonds “Sirds atsaucība”” par
neapdzīvojamo telpu izmantošanu Rūjienas ielā 3E, Valka.
4. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūrai.
5. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu individuālajam uzņēmumam
“Skroders”.
6. Par nolikuma Nr.__ ”Valkas novada Pašvaldības policijas nolikums” apstiprināšanu.
7. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts
budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 2020.gadā.
8. Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2020.gadam.
9. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā
no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam.
10. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu.
11. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu pār zemes vienību Vijciema pagastā “Bērzi”.
12. Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā
apstiprināšanu.
13. Par noteikumu Nr.__ “Valkas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības
kārtība” apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa iela 25A, pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības.
15. Par atļaujas piešķiršanu ledus trases izveidošanai.
16. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījums Valkas novada domes 2018.gada
31.maija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu
Valkas novadā”” apstiprināšanu.
17. Par Izsoles protokola Nr.1 un izsoles rezultātu par telpu nomu “Ērģemes veikals”, Ērģeme,
Ērģemes pagasts, Valkas novads, apstiprināšanu.
18. Par Izsoles protokola Nr.1 un izsoles rezultātu par apbūves tiesību uz zemes gabala Valkā,
Zvaigžņu iela 7, daļas, apstiprināšanu.
19. Par Izsoles protokola Nr.1 un izsoles rezultātu par apbūves tiesību uz zemes gabala Valkā, “Cepļa
pļavas”, daļas apstiprināšanu.
20. Par grozījumiem zemes gabala Valkā, „Celtnieks 148” atsavināšanas procesā.
21. Par neapbūvēta zemesgabala “Alieši 149”, Valkas pagasts, nomas līguma izbeigšanu,
atsavināšanas uzsākšanu.
22. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
23. Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandējumu.
24. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
25. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu.
26. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas siltumuzņēmumu asociācija”.
1.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.37
“Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22
“Par pašvaldības nodevām Valkas novadā”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(M.Zeltiņa)
Dome izskata Valkas novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Māras Zeltiņas 2019.gada
3.decembra iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.22 “Par pašvaldības nodevām Valkas novadā”, jo par atsevišķiem pakalpojumiem, kurus
sniedz Dzimtsarakstu nodaļa, jau ir noteikta valsts nodeva (saistošo noteikumu 3.3.1. un
3.3.2.apakšpunkti) un nodevu par atsevišķiem pakalpojumiem ir nepieciešams vienkāršot. Nepieciešams
arī diferencēt nodevas apmēru atkarībā no tā, vai dokumentu pieprasa papīra formā vai elektroniski ar
drošu elektronisko parakstu, tādējādi veicinot elektroniski parakstītu dokumentu apriti.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 16.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 3.punkta, 21.panta pirmās daļas 16.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14

deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi,
V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.37 “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.22 “Par pašvaldības nodevām Valkas novadā””.
2. Saistošos noteikumus Nr.37 “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.22 “Par pašvaldības nodevām Valkas novadā”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas jurists.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 27.decembrī

NR.37
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.17, 1.§.)

Grozījumi Valkas novada domes 2010. gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22
„Par pašvaldības nodevām Valkas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9.punktiem

Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 „Par pašvaldības
nodevām Valkas novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt 3.3.1. – 3.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.3.1. par civilstāvokļa aktu reģistrāciju vai civilstāvokļa akta reģistra ieraksta neesamību –
EUR 7.00;
3.3.2. par civilstāvokļa aktu reģistrāciju vai civilstāvokļa akta reģistra ieraksta neesamību, kas
parakstīta ar drošu elektronisko parakstu – EUR 5.00.”
2. Svītrot 3.3.3. un 3.3.4.apakšpunktu.
3. Papildināt ar 3.4. un 3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.4. par daudzvalodu standarta veidlapu izziņai par civilstāvokļa aktu reģistrāciju vai atkārtotai
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai – EUR 7.00;
3.5. par daudzvalodu standarta veidlapu izziņai par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, kas
parakstīta ar drošu elektronisko parakstu – EUR 5.00”.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.37
“Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22
„Par pašvaldības nodevām Valkas novadā””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošo noteikumu
Nr.22 „Par pašvaldības nodevām Valkas novadā” 3.3.1. un
3.3.2.apakšpunkts paredzēja attiecīgi nodevu par izziņu par
pēdējo attiecīgajā teritorijā deklarēto dzīvesvietu un par bijušo
dzīvesvietu no arhīva, bet šobrīd par šāda veida izziņām ir
noteikta Valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada
29.augusta noteikumiem Nr. 505 "Noteikumi par valsts nodevu
par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra". Līdz ar to,
grozījumi saistošajos noteikumos šādas izziņas vairs neparedz.
Saistošo noteikumu 3.3.3. un 3.3.4.apakšpunkts paredzēja
nodevu par izziņu no civilstāvokļa aktu reģistra, diferencējot

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

nodevu atkarībā no tā, cik precīzi dati pieteikumā tiek norādīti.
Lai vienkāršotu nodevas noteikšanu, paredzēts noteikt nodevu
par izziņu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju vai civilstāvokļa akta
reģistra ieraksta neesamību un nodevu par to pašu
pakalpojumu, ja izziņa tiek pieprasīta izsniegt ar drošu
elektronisko parakstu. Papildus paredzēta nodeva par
daudzvalodu standarta veidlapu izziņai par civilstāvokļa aktu
reģistrāciju vai atkārtotai civilstāvokļa aktu reģistrācijas
apliecībai, kā arī ja to pieprasa izsniegt parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu.
Lai veicinātu dokumentu apriti, kas parakstīti ar drošu
elektronisko parakstu, nodevas apmērs šādi izsniegtiem
dokumentiem ir mazāks.
Saistošo noteikumu 3.3.1. un 3.3.2.apakšpunkts tiek izteikts
šādā redakcijā (paredzot nodevu par izziņu):
“3.3.1. par civilstāvokļa aktu reģistrāciju vai civilstāvokļa akta
reģistra ieraksta neesamību – EUR 7.00;
3.3.2. par civilstāvokļa aktu reģistrāciju vai civilstāvokļa akta
reģistra ieraksta neesamību, kas parakstīta ar drošu
elektronisko parakstu – EUR 5.00.”
Tiek svītrots saistošo noteikumu 3.3.3. un 3.3.4.apakšpunkts.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 3.4. un 3.5.apakšpunktu
šādā redakcijā:
“3.4. par daudzvalodu standarta veidlapu izziņai par
civilstāvokļa aktu reģistrāciju vai atkārtotai civilstāvokļa aktu
reģistrācijas apliecībai – EUR 7.00;
3.5. par daudzvalodu standarta veidlapu izziņai par civilstāvokļa
aktu reģistrāciju, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu
– EUR 5.00”
Grozījumi saistošos noteikumos paredz iekasēt pašvaldības
nodevas, kuras apmērs tiks tuvināts nodevas maksas
administrēšanas nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ
saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz
pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darbavietas vai
paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas
ar privātpersonām.

2.§
Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(S.Ragže, V.A.Krauklis, A. Ķīkule, S.Pilskalne)
Dome izskata Valkas Mākslas skolas direktores Sniedzes Ragžes 2019.gada 25.novembrī iesniegto
iesniegumu ar lūgumu izvērtēt, pamatojoties uz pedagogu algu palielinājumu, kā arī saimniecisko
izdevumu kāpumu, celt studijas (Valkas Mākslas skola – studija) maksu no 2020.gada 1.janvāra. Pašreiz
studiju maksa ir 9.00 EUR/mēn., ierosinājums ir to paaugstināt par 25-30% pieaugušajiem.
Valkas novada domes 2011.gada 25.augusta lēmums „Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.9, 3.§.) ir jāatceļ, jo lēmumā mācību maksa ir noteikta Latvijas latos
un nav lēmuma par mācību maksas noteikšanu eiro naudas vienībās.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 16.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta, g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti

(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš,
K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt mācību maksu Valkas mākslas skolā – 8,00 EUR (astoņi euro) mēnesī audzēkņiem, kas apgūst
profesionālās ievirzes mācību programmu „Vizuāli plastiskā māksla”.
2. Noteikt mācību maksu 12,00 EUR (divpadsmit euro) mēnesī Valkas Mākslas skolas mākslas studijas
pieaugušajam dalībniekam.
3. Atcelt Valkas novada domes 2011.gada 25.augusta lēmumu „Par Valkas Mākslas skolas mācību
maksas apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.9, 3.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas mākslas skolas direktors.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
6. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
3.§
Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu ar nodibinājumu “Fonds “Sirds atsaucība””
par neapdzīvojamo telpu izmantošanu Rūjienas ielā 3E, Valka
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Dome izskata nodibinājuma “Fonds “Sirds atsaucība””, reģistrācijas Nr.40008269761, 2019.gada
2.decembrī saņemto iesniegumu par 2018.gada 4.janvāra sadarbības līguma ar Valkas novada domi
Nr.VND/4-22/18/4 termiņa pagarināšanu par neapdzīvojamo telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā, izmantošanu.
Telpas nepieciešamas Nodibinājuma vajadzībām mantu uzglabāšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 16.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 7.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar nodibinājumu “Fonds “Sirds atsaucība”” noslēgto sadarbības līgumu par neapdzīvojamo
telpu izmantošanu Valkā, Rūjienas ielā 3E (telpa Nr.25, 1.stāvs) līdz 2020.gada 31.decembrim
(ieskaitot).
2. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot grozījumus sadarbības līgumā ar
nodibinājumu “Fonds “Sirds atsaucība”” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas 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 pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.

4.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai
_________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Dome izskata 2019.gada 5.decembrī saņemto Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras, reģistrācijas
Nr.90001834941, juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1010, iesniegumu par
neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu telpām Rīgas ielā 24, Valkā.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 16.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 4.§) un
vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru 2008.gada 1.februārī noslēgto neapdzīvojamo
telpu Valkā, Rīgas ielā 24 (kopējā platība 37,4 m 2, t.sk. telpas pamatdarbībai 20,6 m 2, palīgtelpas
16,8 m2) nomas līguma termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim (ieskaitot).

2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas
līgumā ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.

5.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
individuālajam uzņēmumam “Skroders”
_________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Dome izskata 2019.gada 10.decembrī saņemto individuālā uzņēmuma „Skroders”, reģistrācijas
Nr.44102014281, juridiskā adrese: Rīgas iela 24, Valka, iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomas
līguma termiņa pagarināšanu nomātām telpām Rīgas ielā 24, Valkā.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 16.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 5.§) un
vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar individuālo uzņēmumu „Skroders” noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24
(kopējā platība 52,0 m 2, t.sk. telpas pamatdarbībai 47,3 m 2, palīgtelpas 4,7 m 2, nomas maksa par
pamatdarbības telpām – 0,71144 EUR/m2, par palīgtelpām – 0,49801 EUR/m2) nomas līguma termiņu
līdz 2021.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas
līgumā ar individuālo uzņēmumu „Skroders” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
6.§
Par nolikuma Nr.9 ”Valkas novada Pašvaldības policijas nolikums” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 1.jūlijā stājas spēkā Administratīvās atbildības likums (turpmāk tekstā - Likums), kurš
aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Paralēli Likumam ir izstrādāti virkne likumprojektu,
kuros ir norādīta pašvaldības policijas kompetence administratīvā pārkāpuma procesā. Likums nosaka,
ka pašvaldības policijas amatpersonas ir vienas no Likumā norādītajām amatpersonām, kuras ir tiesīgas
veikt administratīvā pārkāpuma procesu.
Esošais Valkas novada Pašvaldības policijas nolikums, saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par
administratīvā pārkāpuma procesu, ir jāapstiprina jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 16.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr.9 ”Valkas novada Pašvaldības policijas nolikums” jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2011.gada 28.aprīļa
nolikums Nr.4 ”Valkas novada pašvaldības policijas nolikums”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās brīdi.

NOLIKUMS
Valkā
2019.gada 27.decembrī

Nr.9
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.17, 6.§.)
Valkas novada Pašvaldības policijas
NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Valkas novada Pašvaldības policija (turpmāk - Pašvaldības policija) ir Valkas novada domes
(turpmāk - Dome) izveidota iestāde, kuras galvenais uzdevums ir sabiedriskās kārtības uzturēšana
Valkas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk - Teritorija) un Valkas novada domes saistošo
noteikumu izpildes kontrole.
Pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un citām institūcijām.
Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, likums "Par
policiju", citi Latvijas Republikas normatīvie akti un starptautiskie līgumi, kam pievienojusies
Latvijas Republika, Domes saistošie noteikumi, šis nolikums, Domes lēmumi un Domes
amatpersonu rīkojumi.
Pašvaldības policija atbilstoši savai kompetencei veic likumpārkāpumu preventīvos pasākumus,
kā arī pasākumus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.
Pašvaldības policija tiek finansēta un materiāli tehniski apgādāta no Domes budžeta līdzekļiem
atbilstoši piešķirtajam finansējumam.
2. Pašvaldības policijas pienākumi

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

Savas kompetences ietvaros novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus, un, ja ar
saviem spēkiem pārkāpumus novērst vai pārtraukt nav iespējams, sadarbībā ar Valsts policiju
piedalīties pārkāpumu novēršanā vai pārtraukšanā.
Savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo palīdzību personām, kurām tiek traucēta
likumīgā darbība un apdraudēta drošība un kuras vēršas pēc palīdzības Pašvaldības policijā.
Veikt preventīvus pasākumus likumpārkāpumu novēršanā, ja ar saviem spēkiem nav iespējams
novērst likumpārkāpumu veicinošus apstākļus, informēt par tiem Domi vai attiecīgās institūcijas un
sadarboties ar tām šo apstākļu novēršanā.
Sadarbībā ar izglītības iestādēm, Valsts policiju, bāriņtiesu, sabiedriskajām organizācijām un citām
iestādēm veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem un vecākiem.
Nodrošināt neatliekamo palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes
gadījumā vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sniegt palīdzību nepilngadīgām personām,
kuras palikušas bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības.
Nodrošināt atrasto un Pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru un cita veida
īpašuma saglabāšanu līdz tā nodošanai īpašniekam vai kompetentai institūcijai.
Reģistrēt informāciju par katru pārkāpumu, pārkāpēju, un Pašvaldības policijas darbībām šī
pārkāpuma novēršanai un pārkāpēja sodīšanai. Pēc Valsts policijas vai citu kompetentu institūciju
rakstiska pieprasījuma sniegt Pašvaldības policijas rīcībā esošo informāciju, materiālus par
pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas.
Veikt citus uzdevumus, kas atbilst likumam "Par policiju" un citiem normatīvajiem aktiem.
3. Pašvaldības policijas darbinieku tiesības

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Pašvaldības policijas darbiniekam savas kompetences ietvaros ir visas likumā “Par policiju”
minētās tiesības, kas attiecas uz pašvaldības policiju.
Speciālos līdzekļus, kurus ir tiesīgi lietot Pašvaldības policijas darbinieki, kā arī šo speciālo līdzekļu
lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
Pašvaldības policijas darbiniekiem ir tiesības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot šaujamieročus.
Pašvaldības policijas darbiniekiem ir tiesības savas kompetences ietvaros kontrolēt
transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, izskatīt un pieņemt lēmumu
administratīvā pārkāpuma lietā par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
neievērošanu.

4. Pašvaldības policijas personālsastāvs
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

Pašvaldības policijas darbinieku skaitu nosaka Dome. Pašvaldības policijas sastāvā var būt tās
priekšnieks, viņa vietnieki, vecākie inspektori, inspektori un jaunākie inspektori, kā arī vecākie
kārtībnieki, kārtībnieki un jaunākie kārtībnieki. Pamatprasības formas tērpam nosaka Ministru
kabinets.
Pašvaldības policijas sastāvu veido Pašvaldības policijas priekšnieks, vecākais inspektors un
inspektori.
Pašvaldības policijas darbu vada tās priekšnieks, kurš pakļauts Domes izpilddirektoram.
Pašvaldības policijas darbinieka amatu var ieņemt Latvijas Republikas pilsonis:
4.4.1. kurš sasniedzis 18 gadu vecumu;
4.4.2. kurš pārvalda valsts valodu;
4.4.3. kuram ir augstākā vai vidējā izglītība, Pašvaldības policijas priekšniekam - specialitātei
atbilstoša augstākā izglītība;
4.4.4. kuram piemīt atbilstošas personiskās īpašības, fiziskā sagatavotība un veselības stāvoklis,
lai spētu pildīt Pašvaldības policijā veicamos pienākumus;
4.4.5. kurš nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no tā, vai sodāmība ir dzēsta.
Pašvaldības policijas priekšnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata ar Domes lēmumu.
Pašvaldības policijas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Pašvaldības policijas
priekšnieks, saskaņojot ar Domes izpilddirektoru.
Pašvaldības policijas darbiniekiem uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, kā
arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā".
Pašvaldības policija atsevišķu pienākumu izpildē normatīvo aktu noteiktā kārtībā var iesaistīt
sabiedrisko organizāciju dalībniekus.
5. Pašvaldības policijas darba organizācija

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

Pašvaldības policijas amatpersonas veic administratīvā pārkāpuma procesu saskaņā ar
Administratīvās atbildības likumu, Domes saistošajiem noteikumiem un attiecīgo nozaru Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem savas kompetences robežās.
Pašvaldības policijas priekšnieks:
5.2.1. vada Pašvaldības policiju, atbild par tās uzdevumu izpildi un organizē Pašvaldības policijas
darbu;
5.2.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pašvaldības policiju valsts un pašvaldības institūcijās;
5.2.3. atceļ pretlikumīgus Pašvaldības policijas darbinieku lēmumus.
Sūdzības par Pašvaldības policijas darbinieku un priekšnieka lēmumiem administratīvo
pārkāpumu lietās tiek iesniegtas un izskatītas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
Pašvaldības policijas telpas aizliegts izmantot personu atskurbināšanai un administratīvi aizturēto
personu turēšanai, kā arī aizliegts atstāt bez Pašvaldības policijas darbinieka uzraudzības uz
minētajām telpām izsauktās vai nogādātās personas.
Pašvaldības policijas darbinieki savus pienākumus pilda formas tērpā.
Pašvaldības policijas darbinieks, pildot dienesta pienākumus, nēsā līdzi Pašvaldības policijas
priekšnieka izsniegtu dienesta apliecību, kurā ir norādīts:
5.6.1. Pašvaldības policijas darbinieka vārds, uzvārds;
5.6.2. amata nosaukums;
5.6.3. fotogrāfija (formas tērpā),
5.6.4. apliecības derīguma termiņš.
Pašvaldības policijas darbiniekam dienesta apliecībai ir jābūt līdzi arī tad, ja viņš ir Pašvaldības
policijas formas tērpā ārpus dienesta pienākumu pildīšanas laika un vietas.
Pašvaldības policijas darbinieks ir tiesīgs Teritorijā ārpus dienesta pienākumu veikšanas laika,
uzrādot savu dienesta apliecību, izmantot šajā nolikumā paredzētās tiesības un veikt
nepieciešamos pasākumus likumpārkāpuma novēršanai.
Pašvaldības policijas darbiniekam, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar Pašvaldības policiju,
dienesta apliecība, formas tērps un citi Pašvaldības policijas un Domes izsniegtie darba līdzekļi ar
nodošanas-pieņemšanas aktu jānodod Pašvaldības policijas priekšniekam.
6. Pašvaldības policijas darbinieka tiesiskā aizsardzība un darba garantijas

6.1.

6.2.

Pašvaldības policijas darbinieka likumīgās prasības un rīkojumi, ko viņš izvirzījis vai devis, pildot
dienesta pienākumus, visām personām ir obligāti jāizpilda. Personas nepakļaušanās Pašvaldības
policijas darbinieka likumīgajām prasībām ir sodāma. Pašvaldības policijas darbinieka goda
aizskaršana, pretošanās viņam, viņa dzīvības un veselības apdraudējums, kā arī rīcība, kas traucē
pildīt dienesta pienākumus, ir sodāma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pašvaldības policijas darbinieka prasības ir obligātas un saistošas jebkurai personai, kamēr
padotības kārtībā augstākstāvoša amatpersona, nebūs tās apturējusi vai atcēlusi.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Pašvaldības policijas darbiniekam nav saistoši partiju un citu sabiedriski politisko organizāciju un
kustību vai to pārstāvju rīkojumi un lēmumi. Partiju un citu sabiedriski politisko organizāciju un
kustību vai to pārstāvju iejaukšanās Pašvaldības policijas darbībā ir aizliegta.
Zaudējumi, kas nodarīti Pašvaldības policijas darbinieka vai viņa ģimenes locekļu mantai sakarā
ar dienesta pienākumu pildīšanu, pilnā mērā atlīdzināmi no Domes budžeta līdzekļiem.
Kaitējumu, kas nodarīts Pašvaldības policijas darbinieka veselībai, viņam pildot dienesta
pienākumus, atlīdzina saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Pašvaldības policijas darbinieka obligāto apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem veic no Domes
budžeta līdzekļiem.
Pašvaldības policijas darbinieki ir nodrošināti ar Domes dienesta autotransporta līdzekļiem.
Pašvaldības policijas darbinieks neatbild par mantisko un fizisko kaitējumu, kas dienesta pilnvaru
ietvaros nodarīts likumpārkāpējam, kurš aizturēšanas brīdī izrādījis nepakļaušanos vai pretošanos.
7. Pašvaldības policijas darbinieku atbildība

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

Par tiesību aktu neievērošanu, varas vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, dienesta
pilnvaru pārsniegšanu, uzlikto pienākumu neizpildīšanu vai par šo pienākumu pienācīgu
nepildīšanu Pašvaldības policijas darbinieks tiek saukts pie disciplinārās, administratīvās, vai
kriminālās atbildības. Pašvaldības policijas darbinieka saukšana pie disciplinārās atbildības
neatbrīvo viņu no iespējamās civiltiesiskās atbildības.
Ja Pašvaldības policijas darbinieks ir pārkāpis personu tiesības un aizskāris to likumīgās intereses,
tad Domei ir jāveic pasākumi šo tiesību atjaunošanai un nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai.
Pašvaldības policijas darbinieks nedrīkst veikt vai atbalstīt nekādu darbību, kas saistīta ar
spīdzināšanu vai citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu, cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu.
Ja Pašvaldības policijas darbinieks saņēmis augstākas amatpersonas rīkojumu vai norādījumu,
kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tad viņam ir jāievēro šo normatīvo
aktu prasības. Nelikumīgās pavēles vai rīkojuma izpildīšana neatbrīvo Pašvaldības policijas
darbinieku no atbildības.
Sūdzības par Pašvaldības policijas darbinieka rīcību izskata un pieņem lēmumus Pašvaldības
policijas priekšnieks.
Sūdzības par Pašvaldības policijas priekšnieka rīcību izskata domes izpilddirektors.
7.§
Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu
no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2020.gadā
_________________________________________________________________
(R.Rastaks)

Valkas novadam saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2020.gadam” amatiermākslas kolektīvu
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām piešķirts finansējums 8734,00
EUR.
Saskaņā ar LNKC datiem 2020.gadā Valkas novadam finansējums noteikts G1 grupas 6 kolektīviem
(Valkas kultūras nama senioru jauktais koris "Dziesmu rota", Valkas novada sieviešu koris "Ziemeļstīga",
Valkas novada jauniešu interešu centra "Mice" Jauniešu deju kolektīvs "Vendīgs", Valkas pagasta Saietu
nama "Lugažu muiža" Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Spriņģi", Kārķu tautas nama Vidējās paaudzes
deju kolektīvs "Medneši", Kārķu tautas nama Senioru deju kolektīvs "Lustiņdancis”) 4764,00 EUR, G2
grupas 10 kolektīviem (Valkas pagasta amatierteātris “Rūdis”, Valkas pilsētas teātris, Vijciema
amatierteātris "Čiekurs", Valkas pilsētas kultūras nama dziesmu draugu kopa "Nāburgi", Valkas pilsētas
kultūras nama folkloras deju kopa "Sudmaliņas", Valkas pilsētas kultūras nama vīru vokālais ansamblis
"Lai skan", Valkas KN kapela "Vecie turnavieši", Tautas mūzikas kapela "Sudmaliņas", Tautas lietišķās
mākslas studija "Saulīte", Ērģemes pagasta Turnas aušanas pulciņš) 3970,00EUR.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa izvērtējusi amatiermākslas kolektīvu atbilstību
Dziesmu un deju svētku likuma darbības nosacījumiem un sagatavojusi kolektīvu vadītāju slodzes un
darba samaksas sarakstu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
16.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 7.§) un Finanšu komitejas 2019.gada 16.decembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 5.punkta, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta 2.daļas 3.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu sarakstu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.janvāra
līdz 2020.gada 31.decembrim (pielikumā).
2. Uzdot Personāla nodaļas vadītājam nodrošināt 1.punktā minēto darba līgumu grozījumu projektu
sagatavošanu un iesniegt domes izpilddirektoram parakstīšanai.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 7.§)
Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
amata vietu un darba samaksas saraksts
Finansējums - Valsts mērķdotācija 2020.gadam
Nr.
p.k
.
1.
2.
4.
5.
6.
7.

Amats

Kora diriģents
Deju kolektīvs, vadītājs
Kopā G1
Amatierteātris, režisors
Folkloras ansamblis, vadītājs
Tautas lietišķās mākslas studija,
vadītājs
Vokālais ansamblis, vadītājs
Kopā G2
Pavisam kopā

Grupa

Amata
vietu
skaits

Algas likme
(EUR
mēnesī)

G1
G1

0,151
0,300
0,451
0,114
0,152
0,076

710
710

0,038
0,380
0.831

710

G2
G2
G2
G2

710
710
710

Darba
alga
mēnesī
(EUR)
107,21
213,00
320,21
80,94
107,92
53,96
26,98
269,800
590.01

8.§
Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2020.gadam
_________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2020.gadam” un Izglītības un zinātnes ministrijas 18.10.2019.
vēstuli Nr.4-7e/19/3113 “Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību
literatūras iegādei 2020.gadā” Valkas novadam piešķirts finansējums 15 243,00 EUR mācību līdzekļu un
mācību literatūras iegādei pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu obligātā izglītības vecuma
izglītojamajiem. Finansējums aprēķināts saskaņā ar izglītības iestādēs uz 2019. gada 1. septembri
reģistrēto izglītojamo skaitu - 133 izglītojamie 5.-6.gadīgo apmācības programmā un 699 izglītojamie 1.12.klasēs. Vienam izglītojamam 2020.gadā paredzēts vidēji 18,32 EUR mācību līdzekļu un mācību
literatūras iegādei. Finansējuma sadalē ievērota proporcija 64% mācību literatūrai un 36% mācību
līdzekļiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
16.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 2.§) un Finanšu komitejas 2019.gada 16.decembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 4punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali Valkas novadā 2020.gadam mācību līdzekļu un mācību
literatūras iegādei (pielikumā).
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt finanšu līdzekļu iekļaušanu izglītības iestāžu budžeta
tāmēs.
3. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 8.§)
Mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto
valsts budžeta līdzekļu sadale 2020.gadam
Valkas novada pašvaldības izglītības iestādēm
Finansējums

kopā, EUR

t.sk.
Valsts budžeta
kapitālo izdevumu
transferti pašvaldībām
noteiktam mērķim
(mācību literatūra),
EUR

Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu
transferti pašvaldībām
noteiktam mērķim
(mācību līdzekļi), EUR

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

10 827

6 932

3 895

Ērģemes pamatskola

1 392

891

501

Kārķu sākumskola

440

282

158

Vijciema sākumskola

641

410

231

1 393

892

501

550

352

198

15 243

9 759

5 484

Pirmsskolas izglītības iestāde
Pasaciņa
Speciālā pirmsskolas izglītības
iestāde Pumpuriņš
Kopā:

9.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā
no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(R.Rastaks)
Likumā “Par valsts budžetu 2020.gadam” ir noteikts finansējums pedagogu atalgojumam 2020.gada
8 mēnešiem, t.i. no 1.janvāra līdz 31.augustam. Valkas novadam no valsts mērķdotācijas pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem iedalīti:
- pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm 680 634,00 EUR (programmas 05.00.00 daļa 6.p.);
- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 69 810,00 EUR (programmas 10.00.00 daļa 9.p.);
- interešu izglītības programmu realizēšanā 37 800,00 EUR (programmas 05.00.00 daļa 7.p.);
- speciālās pirmsskolas izglītības iestādei 110 888,00 EUR (programmas 01.00.00 daļa 8.p.).
Finansējuma apjoms mēnesī nav mainījies salīdzinot ar 2019.gada 1.septembri, tāpēc izglītības
iestādēm nav jāveic pedagoģisko darbinieku pārtarifikācija un atbilstošo summu var iekļaut iestādes
budžetā.
Mērķdotācijas sadale pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm Valkas novadā tika veikta
saskaņā ar izglītojamo skaitu katrā izglītības iestādē uz 2019.gada 1.septembri un Ministru kabineta
noteikumiem Nr.447 (05.07.2016.) “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
16.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 3.§) un Finanšu komitejas 2019.gada 16.decembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 9.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām sadali Valkas novadā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam (1.5.pielikums).
2. Iekļaut valsts mērķdotācijas daļu katras izglītības iestādes budžetā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

1.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 9.§)

Valsts budžeta programmas 05.00.00. 6.p. daļas mērķdotācijas sadale
pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. augustam
Piemaksa
par
kvalitātes
Pedagoģiskā
pakāpi,
darba
kas iegūta
samaksa
līdz
mēnesī, EUR
2017.gada
9.augusta
m, EUR

Izglītības iestāde

Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzija

55 073,54

Ērģemes pamatskola

7 927,87

Kārķu sākumskola

2445,41

Vijciema sākumskola

3 058,51

Kopā

68 505,33

36,00

21,00

57,00

Tarificētā
darba
samaksa
mēnesī
kopā, EUR

VSAOI
24,09%, EUR

Kopā
finansējums
mēnesī, EUR

55 109,54

13 276

68 385

7 927,87

1 910

9 838

2 466,41

594

3 061

3 058,51

737

3 795

68 562,33

16 517

85 079

2.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 9.§)

Valsts budžeta programmas 10.00.00. 9.p. mērķdotācijas sadale
pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
iesaistīto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam

Izglītības iestāde

Valkas pilsētas
pirmsskolas
izglītības iestāde
“Pasaciņa”
Ērģemes
pamatskola
Kārķu sākumskola

Pedagoģiskā
darba
samaksa
mēnesī, EUR

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

Tarificētā
darba
samaksa
mēnesī
kopā, EUR

VSAOI
24,09%, EUR

Kopā
finansējums
mēnesī,
EUR

4 909,25

40,50

4 949,75

1 192

6 142

925,71

925,71

223

1 149

366,77

366,77

88

455

Vijciema
sākumskola

789,79

Kopā

6 991,52

40,50

789,79

190

980

7 032,02

1 694

8 726

3.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 9.§)

Valsts budžeta programmas 05.00.00. 7.p. daļas mērķdotācijas sadale
interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam

Izglītības iestāde

Piemaksa par
kvalitātes
Tarificētā
Pedagoģiskā
pakāpi, kas
darba
darba
iegūta līdz
samaksa
samaksa
2017.gada
mēnesī
mēnesī, EUR
9.augustam, kopā, EUR
EUR

Valkas novada Bērnu un
jauniešu centrs "Mice"

3 807,72

Kopā
VSAOI
finansējums
24,09%, EUR
mēnesī,
EUR

3 807,72

917

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

Slodze

Dejas

33

1.1

Mūzika

21

0.7

Vizuālā māksla

20

0.667

Teātra māksla

11

0.367

Tehniskā jaunrade

6

0.2

Folklora

0

0

Vides izglītība

13

0.433

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

6

0.2

38

1.267

148

4.9

Interešu izglītības programmas joma

4 725

4.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 9.§)

Valsts budžeta programmas 01.00.00. 8.p. daļas mērķdotācijas sadale
speciālās pirmsskolas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam
Piemaksa
par
kvalitātes Tarificētā
Pedagoģiskā
Kopā
pakāpi,
darba
darba
VSAOI 24,09%, finansējums
kas iegūta samaksa
samaksa
EUR
mēnesī,
līdz
mēnesī
mēnesī, EUR
EUR
2017.gada kopā, EUR
9.augusta
m, EUR

Izglītības iestāde

Valkas pilsētas speciālā
pirmsskolas izglītības
iestāde „Pumpuriņš”

11 170,05

0.00

11 170,05

2 691

13 861

5.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 9.§)

No valsts budžeta mērķdotācijas finansēto
Valkas novada izglītības iestāžu vadītāju amata algas
no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. augustam
Nr.
p.k
.

Izglītības iestāde

Algas likme,
EUR

Slodze

1.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

1300.00

1

2.

Ērģemes pamatskola

1003.00

1

3.

Kārķu sākumskola

1003.00

0.33

4.

Vijciema sākumskola

1003.00

0.41

5.

Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde
"Pumpuriņš"

1003.00

1

10.§
Par saistošo noteikumu Nr.38 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________________
(L.Engere)
2018.gada 1.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”. Noteikumi nosaka publiskai personai piederoša vai piekrītoša
zemesgabala vai tā daļas iznomāšanas kārtību un tās izņēmumus, nomas maksas aprēķināšanas
kārtību, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus.
Tas nozīmē, ka 2016.gada 31.marta Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr.7 “Par pašvaldības
zemes nomu” nav atbilstoši šodienas situācijai un ir atceļami.
Tomēr, izvērtējot Ministru kabineta noteikumu Nr.350, 30.punktā noteikto zemes nomas maksas
apjomu, nākas secināt, ka piemērojot Ministru kabineta noteikumos noteikto kārtību, aprēķinātā nomas
maksa pat nesedz administrēšanas izdevumus.

Valkas novada dome 2019.gada 26.septembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.17 “Par
pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”.
Ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā - Ministrijas)
2019.gada 11.novembra iebildumu vēstuli Nr.1-18/10515 “Par saistošajiem noteikumiem”, ir
nepieciešams precizēt minētos saistošos noteikumus. Ņemot vērā to, ka precizēšanas rezultātā ir jāveic
saistošo noteikumu numerācijas maiņa un minētie saistošie noteikumi nav vēl stājušies spēkā, lietderīgāk
ir apstiprināt jaunus Valkas novada domes saistošos noteikumus “Par pašvaldības zemes nomu Valkas
novadā”.
Ministrijas iebildumi ir pamatoti ar lūgumu nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu tiesiskumu un
atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem ar augstāku juridisko spēku.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 16.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13, 10.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkta, un 43.panta trešo daļas, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi 31.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Valkas novada domes 2019.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr.17 “Par pašvaldības
zemes nomu Valkas novadā”.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.38 „Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” (pielikumā).
3. Saistošos noteikumus Nr.38 „Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” triju darba dienu laikā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
4. Domes Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā.
5. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 27.decembrī

Nr.38
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.17, 10.§)
“Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Valkas novada pašvaldībā (turpmāk
– pašvaldība) tiek noteikta nomas maksa par Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2. un 29.3.punktos minēto
neapbūvētu pašvaldības zemes gabalu nomu.
2. Neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu nomas maksu nosaka:
2.1. 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 10.00 EUR gadā, par
neapbūvēta zemesgabala, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza
ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko
darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomu;
2.2. 0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 10.00 EUR gadā, par
neapbūvēta zemesgabala, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar
nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai
samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā
komercdarbības atbalsts, nomu.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2016.gada 31.marta Valkas novada domes
saistošos noteikumus Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”.

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada domes 2019. gada 27.decembra saistošo noteikumu projektam
„Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”
Pašreizējās situācijas raksturojums

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

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

11.§
Par ceļa servitūta līguma slēgšanu pār zemes vienību Vijciema pagastā “Bērzi”
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Ņemot vērā Valkas novada domes 2019.gada 31.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 37.§), ar
kuru tika nolemts atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Bērzi”, Vijciema pagastā, Valkas
novadā, kadastra numurs 9492 005 0004, kopējā platība 7.87ha, kas sastāv no zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 9492 005 0146, platība 3.71ha un 9492 005 0182, platība 4.16ha, par
nenotikušu, šobrīd ir iespējams izskatīt AS “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281,
iesniegumu ar lūgumu sniegt atbildi par iespēju noslēgt ceļa servitūta līgumu par ceļa servitūtu
nodibināšanu (dabā esošs ceļš) caur nekustamo īpašumu „Bērzi”, zemes vienības kadastra apzīmējums
9492 005 0182 (ceļa posma garums – 45.0 m, ceļa posma platums no ceļa ass uz Kalpojošā īpašuma
pusi ar sāngrāvi - 9.0 m), piekļuvei valsts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0230 un
ceļa uzturēšanai, lietošanai.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0182, platība 4.16ha, atrodas nekustamā īpašuma
“Bērzi”, Vijciema pagasts, Valkas novads sastāvā un ir Valkas novada pašvaldības īpašums (Vijciema
pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.1000 0055 7235). Zemes vienībai nav noteikts apgrūtinājums –
ceļa servitūts.
Kā norādīts iesniegumā, lai apsaimniekotu AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošo īpašumu “Valsts
mežs 94920050206” (kadastra Nr.9492 005 0206) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9492 005
0230, Vijciema pagastā, Valkas novadā, ir nepieciešams šķērsot pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Bērzi” (kadastra Nr.9492 005 0004) zemes vienību, kadastra apzīmējums 9492 005 0182,
Vijciema pagastā, Valkas novadā.
Lai AS „Latvijas valsts meži” varētu pilnvērtīgi īstenot savu saimniecisko darbību – meža
apsaimniekošanu, ir nepieciešams noslēgt ceļa servitūta līgumus par labu AS „Latvijas valsts meži”. Ar
servitūta līguma noslēgšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā saistītās izmaksas sedz AS „Latvijas valsts
meži”.
Saskaņā ar Civillikuma 1231.pantu, servitūtus nodibina: 1) ar likumu, 2) ar tiesas spriedumu, 3) ar
līgumu vai testamentu. Saskaņā ar Civillikuma 1232.pantu, ar līgumu vai testamentu iegūt nekustamam
īpašumam par labu servitūtu vai arī viņu ar to apgrūtināt var tikai viņa īpašnieks.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 16.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13, 10.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
2.daļas 3.punkta un Civillikuma 1231. un 1232.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi,
V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist noslēgt līgumu par reālservitūta nodibināšanu ar AS “Latvijas valsts meži” par nekustamā
īpašuma Vijciema pagastā “Bērzi”, kadastra numurs 9492 005 0004 sastāvā esošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0182, apgrūtināšanu ar servitūta ceļu 45.0 m garumā, ceļa posma
platums no ceļa ass uz Kalpojošā īpašuma pusi ar sāngrāvi - 9.0 m, par labu AS „Latvijas valsts meži”
valdījumā esošo īpašumu “Valsts mežs 94920050206” (kadastra Nr.9492 005 0206) zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0230, ja ar servitūta līguma noslēgšanu un ierakstīšanu
Zemesgrāmatā saistītās izmaksas sedz AS „Latvijas valsts meži”.
2. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

1. Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra lēmumam
(sēde protokols Nr.17, 11.§)
Ceļa servitūta shematisks izvietojums
zemes vienībā “Bērzi”, Vijciema pagasts
Kadastra apzīmējums 9492 005 0182

2. Pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 27.decembra lēmumam

(sēdes protokols Nr.17, 11.§)
LĪGUMS
par reālservitūta nodibināšanu
Valka,
2019.gada ___.________
Valkas novada dome, Reģ.Nr.90009114839, adrese Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, tās
priekšsēdētāja Armanda Kraukļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk
tekstā - Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks, no vienas puses, un
AS "Latvijas valsts meži", vienotais reģistrācijas Nr.40003466281, tās Nekustamo īpašumu
pārvaldes, Zemes lietojuma speciālistes Ineses Lindes personā, kura rīkojas saskaņā ar pie zvērinātas
notāres Dainas Trautmanes 2017.gada 29.novembrī izdoto pilnvaru Nr.4404, turpmāk - Servitūta
izlietotājs, no otras puses, abi kopā saukti – PUSES, ievērojot, ka:
- Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieka īpašumā ir nekustamais īpašums “Bērzi”, kadastra
Nr.9492 005 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 9492 005 0182, Valkas novada
Vijciema pagastā, īpašumtiesības reģistrētas 2017.gada 26.jūlijā, Vidzemes rajona tiesas
Vijciema pagasta zemesgrāmatu nodalījumā, nodalījuma Nr.100000557235 (Kalpojošais
nekustamais īpašums);
- Servitūta izlietotāja valdījumā ir valsts meža zeme, kas atrodas Valkas novada Vijciema
pagasta teritorijā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0230, nekustamā īpašuma
“Valsts mežs 94920050206” (kadastra Nr.9492 005 0206) sastāvā, īpašumtiesības
nostiprinātas 2016. gada 9.novembrī Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu Vijciema pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā, nodalījuma Nr.100000523773 uz Latvijas valsts vārda LR
Zemkopības ministrijas personā, (Valdošais nekustamais īpašums);
- Servitūta izlietotāja tiesības rīkoties ar Latvijas valstij piederošu nekustamo īpašumu
pamatotas ar 15.11.2017. Zemkopības ministrijas pilnvaru Nr.8.7-5/2824/2017, pilnvaras
apliecināta kopija atrodas Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Alsviķu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā, lietā „Anītenes-14” (kadastra Nr.36420010018), nodalījuma
Nr.490.
- Meža infrastruktūras objekta (uzņēmuma (mežsaimniecību) ceļa) lietošana un uzturēšana
piekļuvei Valdošajam nekustamajam īpašumam, iespējama šķērsojot Kalpojošo
nekustamo īpašumu;
izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldības, spaidiem un viltus, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā
- Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Parakstot Līgumu, Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks un Servitūta izlietotājs nodibina
ceļa reālservitūtu (Servitūts) par labu Valdošajam nekustamajam īpašumam, ar Servitūta
izlietotāja tiesībām uzturēt un lietot zemi, uz kuru tiek nodibināts ceļa servitūts.
1.2. Servitūta nodibināšanas mērķis ir nodrošināt piekļuvi Valdošajam nekustamajam īpašumam.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2. Servitūts
Servitūts ir reālservitūts Civillikuma izpratnē un apzīmē Servitūta izlietotāja tiesību izlietot ceļa
servitūtu Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
Servitūts tiek nodibināts par labu Valdošajam nekustamajam īpašumam bez noteikta termiņa.
Servitūta tiesības var izmantot ne tikai Servitūta izlietotājs, bet arī citas fiziskas un/vai juridiskas
personas, kurām ir līgumattiecības ar Servitūta izlietotāju, un kuras veic noteiktus darbus vai
izmanto savas tiesības saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
Līgumā minētais Servitūts apzīmēts Kalpojošā nekustamā īpašuma zemes apgrūtinājuma
plānā (1.pielikums).
PUSES vienojas, ka Servitūta raksturojošie lielumi nosakāmi šādi:
2.5.1. ceļa servitūta posma garums - 45.0 m;
2.5.2. ceļa servitūta platums no ceļa ass ar sāngrāvi uz Kalpojošā nekustamā īpašuma pusi –
9.0m;
2.5.3. zemes platība, uz kuru tiek nodibināts Servitūts 0.04 (ha).
Līguma 2.5.apakšpunktā minētie Servitūta raksturojošie lielumi var tikt precizēti, izdarot
instrumentālo uzmērīšanu.
Ar Līguma parakstīšanu, PUSES piekrīt Servitūta nostiprināšanai Zemesgrāmatā un apņemas
veikt visas nepieciešamās darbības, lai to koroborētu Zemesgrāmatā.

3. Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieka tiesības un pienākumi
Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks apliecina, ka viņš ir vienīgais Kalpojošā nekustamā
īpašuma, kurā ietilpst ceļa servitūta posms, uz kuru tiek nodibināts Servitūts, īpašnieks ar
atbilstošām tiesībām noslēgt Līgumu.
3.2. Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks apliecina, ka Kalpojošais nekustamais īpašums uz
Līguma noslēgšanas brīdi nav ieķīlāts, iznomāts, nodots lietošanā vai valdījumā jebkurai citai
personai, vai citādi apgrūtināts ar saistību tiesībām vai lietu tiesībām (izņemot Vijciema pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000557235 III daļas 1. iedaļā minētos apgrūtinājumus Atzīme 1.1. un 2.1.), tā, ka tas varētu traucēt Līguma noslēgšanai, Servitūta ierakstīšanai
zemesgrāmatā un/vai Servitūta izlietošanai.
3.1.

3.3.
3.4.
3.5.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks nedrīkst likt šķēršļus izmantot nodibināto ceļa
servitūta tiesību.
Nodibinātais Servitūts nekādā veidā nevar ierobežot Kalpojošā nekustamā īpašuma
īpašnieka tiesības izmantot ceļu servitūtu.
Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums ir lietot ceļa servitūtu atbilstoši normatīvo
aktu nosacījumiem.
4. Servitūta izlietotāja tiesības un pienākumi
Servitūta izlietotājam ir tiesības izlietot ceļa servitūta tiesību visā tās pilnā apmērā savas
saimnieciskās darbības veikšanai. Servitūta tiesība izlietojama Latvijas Republikas likumos un
citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Servitūta izlietotājs ir tiesīgs bez atsevišķas saskaņošanas ar Kalpojošā nekustamā īpašuma
īpašnieku veikt ceļa servitūta uzlabošanas un uzturēšanas darbus, neskarot ceļa servitūta
posmam piegulošo zemi un neiznīcinot dabā esošās robežzīmes.
Servitūta izlietotājam jāievēro ceļa servitūta aizsardzības noteikumi, kas ir noteikti Latvijas
Republikas normatīvajos aktos.
Visus izdevumus, kas saistīti ar Zemesgrāmatu nodaļai adresētu nostiprinājuma lūguma
notariālu apliecināšanu, kā arī citus izdevumus, kas saistīti ar Servitūta ierakstīšanu
Zemesgrāmatā sedz Servitūta izlietotājs.

5. Citi noteikumi
Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.
Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks
uzskatīti par Līguma nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai
tad, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abas PUSES.
5.3. Visos jautājumos, kas nav regulēti Līgumā, PUSES vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
5.4. Ja spēkā stājas normatīvais akts, kas paredz, nosaka vai uzliek savādākus Servitūta izlietotāja
un/vai Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieka tiesības un/vai pienākumus, tad Līgumā
izdarāmi grozījumi saskaņā ar šī normatīva akta noteikumiem.
5.5. PUSĒM rakstveidā vienojoties, Līgumā var tikt izdarīti jebkādi grozījumi un labojumi.
5.6. Līgums ir saistošs abām PUSĒM, PUŠU pilnvarotajiem pārstāvjiem, darbiniekiem, kā arī PUŠU
tiesību pārņēmējiem.
5.7. PUSES apliecina, ka starp tām nepastāv nekādas materiālas, ne arī cita veida pretenzijas par
Servitūta tiesību nodibināšanu un izlietošanu.
5.8. Ja PUSES nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no Līguma, skar
tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek galīgi izšķirts Latvijas
Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus.
5.9. Visi paziņojumi, pieprasījumi, iesniegumi Līguma sakarā nosūtāmi uz zemāk minētajām
adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai pa faksu ar saņemšanas
apstiprinājumu, vai trīs dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas teritorijā ierakstītā vēstulē.
5.10. Līgums sastādīts trīs eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar vienu pielikumu, kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa no kuriem viens paliek Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašniekam,
viens Servitūta izlietotājam, viens attiecīgajai Zemesgrāmatu nodaļai. Visiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
6. PUŠU rekvizīti:
5.1.
5.2.

Servitūta izlietotājs
AS “Latvijas valsts meži”
Reģ.Nr.40003466281,
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV – 1004,
AS „SEB banka”
Konts: LV10 UNLA 0003 0304 67544
Kods:UNLALV2X
tel. +371 67805015
e-pasts: lvm@lvm.lv
Inese Linde
Zemes lietojuma speciāliste

Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks
Valkas novada dome
Reģ.Nr.90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701
Tālr. 64722238,
e-pasts: novads@valka.lv

Vents Armands Krauklis
Valkas novada domes priekšsēdētājs

12.§
Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023,
rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(I.Siliņš)
Valkas novada dome 2019.gada 29.augustā pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 20.§) “Par
lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā, 2.redakcijas
un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Publiskā apspriešana notika no 2019.gada 5.septembra līdz 3.oktobrim. Tās laikā tika saņemti pozitīvi
atzinumi no atbilstošajām valsts institūcijām. Pēc publiskās apspriešanas beigām lokālplānojums un
Vides pārskata projekts tika nosūtīts atzinuma saņemšanai Vides pārraudzības valsts birojam. Birojs
sniedza atzinumu 2019.gada 7.novembrī. Atzinumā tika norādīts, ka lokālplānojuma Vides pārskats
kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām, tomēr atbilstoši šajā atzinumā norādītajam, tajā veicami
papildinājumi.
Lokālplānojuma izstrādātājs IK ”Plānošanas eksperti” veica nepieciešamos papildinājumus
lokālplānojuma Vides pārskatā, līdz ar to, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1., 89., 91.punktiem,
dome pieņem lēmumu par lokālplānojuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 16.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13, 13.§) un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.,
91.punktiem, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Lokālplānojumu daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā.
2. Apstiprināt ar saistošajiem noteikumiem Nr.39 “Lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts
mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves
teritorijas izveidošanai Valkas pagastā, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus”.
3. Paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
4. Saistošie noteikumi Nr.39 “Lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023 grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet tie nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības. Līdz īstenošanas uzsākšanai spēkā ir
saistošie noteikumi 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.§).
5. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 27.decembrī

NR.39
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.17, 12.§.)

Lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves
teritorijas izveidošanai Valkas pagastā, grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 91.punktu

1. Apstiprināt Lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (1.pielikums).
2. Apstiprināt Lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā,
grafisko daļu (2.pielikums).

1.pielikums Valkas novada domes 27.12.2019. lēmumam (protokols Nr.17, 12.§.)
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.17, 12.§.)

2. pielikums 27.12.2019. lēmumam (protokols Nr.17, 12.§.)

APSTIPRINĀTS ar Valkas novada domes 2019.gada 27.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.17, 12.§.)

13.§
Par noteikumu Nr.4
“Valkas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”
apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.panta pirmā daļa nosaka,
ka atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē
kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un
nefinanšu mērķu sasniegšanu. Savukārt tā paša panta trešā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas
personas augstākā lēmējinstitūcija var noteikt kārtību, kādā atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu
turētāja pārstāvis izvērtē šā panta pirmajā daļā minētos kapitālsabiedrības darbības rezultātus.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta pirmā daļa nosaka,
ka atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija nosaka valdes un padomes locekļu
nominēšanas kārtību kapitālsabiedrībā, kurā atvasinātai publiskai personai kā dalībniekam (akcionāram) ir
tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus atvasinātas publiskas personas
kapitālsabiedrībā, kurā izveidota padome.
Līdz ar to ir priekšlikums pieņemt noteikumus “Valkas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla
daļu pārvaldības kārtība”, kuros paredzēt kārtību, kādā tiek pārvaldītas Valkas novada pašvaldības
kapitālsabiedrības un pašvaldībai piederošās kapitāla daļas; tiek pildīti pašvaldības kā kapitālsabiedrības
dalībnieka pienākumi un īstenotas tiesības; tiek veikta kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšana.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 16.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13, 17.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
1.daļas 2.punkta un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.panta
trešās daļas, 37.panta pirmās daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.4 “Valkas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības
kārtība”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 27.decembrī

Nr.4
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.17, 13.§.)

Valkas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība
Izdoti saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.panta trešo daļu, 37.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:
1.1. tiek pārvaldītas Valkas novada pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldībai piederošās kapitāla
daļas;
1.2. tiek pildīti pašvaldības kā kapitālsabiedrības dalībnieka pienākumi un īstenotas tiesības;
1.3. tiek veikta kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšana.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. finanšu mērķi – kapitālsabiedrības mērķi, kas saistīti ar tās finanšu darbības stāvokli (tai skaitā
rentabilitāte, kapitāla struktūra, apgrozījums, dividendes un peļņa);
2.2. nefinanšu mērķi – kapitālsabiedrības mērķi, kas izriet no kapitālsabiedrībai noteiktā vispārējā
stratēģiskā mērķa, tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem un ir saistīti ar publiskai
personai noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu;
2.3. vispārējie stratēģiskie mērķi – Valkas novada domes noteikti kapitālsabiedrības mērķi, ko Valkas
novada pašvaldība vēlas sasniegt ar līdzdalību kapitālsabiedrībā un kuri izriet no tiesību aktiem un
politikas plānošanas dokumentiem;

2.4. vidēja termiņa darbības stratēģija – kapitālsabiedrības darbības plānošanas dokuments vismaz
triju gadu periodam, uz kuru pamatojoties tiek plānota kapitālsabiedrības darbība, dividendēs
izmaksājamā peļņas daļa un tās budžets.
3. Noteikumi ir attiecināmi uz Valkas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī nosaka kapitāla daļu
turētāja pārstāvja rīcību privātajās kapitālsabiedrībās, kurās Valkas novada pašvaldībai nav izšķirošas
ietekmes.
4. Noteikumu mērķis ir veicināt efektīvu, caurskatāmu, labas pārvaldības principiem atbilstošu
Kapitālsabiedrību pārvaldību.
5. Kapitāla daļu pārvaldība jāveic tā, lai nodrošinātu kapitālsabiedrību efektīvu finanšu darbības rezultātu
sasniegšanu, palielinātu to aktīvu izmantošanas lietderību, sekmētu normatīvo aktu prasību un
kontrolējošo institūciju ieteikumu ieviešanu, kā arī publisko interešu īstenošanu un aizsardzību.
II. Kapitālsabiedrību pārvaldība
6. Kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde.
7. Valde realizē Kapitālsabiedrības darbības mērķus un stratēģiju, atbild par tai noteikto uzdevumu izpildi
un darbības rezultātiem, par sniedzamo pakalpojumu tādu cenu un tarifu noteikšanu, kas segtu visas ar
pakalpojumu saistītās saimnieciskās darbības izmaksas, kā arī par efektīvas iekšējās kontroles sistēmas
ieviešanu, nodrošinot lēmumu, norādījumu un ieteikumu izpildi.
8. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Valkas novada pašvaldības izpilddirektors. Ja Valkas novada
pašvaldības izpilddirektors ir aizkavēts pildīt kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus, izpilddirektors ar
rīkojumu var nodot pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības citai tam pakļautai
amatpersonai.
9. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis veic kapitālsabiedrību pārvaldību:
9.1. pieņemot normatīvajos aktos noteiktos dalībnieku sapulces lēmumus;
9.2. nodrošinot regulāru Kapitālsabiedrību finanšu un saimnieciskās darbības analīzi, kā arī
nepieciešamības gadījumā nosakot ārējās un iekšējās revīzijas;
9.3. kontrolējot valdes darbību un tās pieņemtos lēmumus;
9.4. nodrošinot Kapitālsabiedrību komercdarbības atbilstības izvērtēšanu;
9.5. izvērtējot pašvaldības funkciju deleģēšanas nepieciešamību Kapitālsabiedrībām;
9.6. nodrošinot pašvaldībai sniedzamās informācijas savlaicīgu saņemšanu un informācijas
publiskošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
9.7. nodrošinot pašvaldības politikas īstenošanu Kapitālsabiedrībās;
9.8. veicot citas darbības, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem.
10. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var izveidot darba grupas, nosakot papildus uzdevumus
Kapitālsabiedrību pārvaldības jomā
11.Publiski privātās kapitālsabiedrības vai privātās kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē kapitāla daļu
turētāja pārstāvis var pilnvarot atbildīgo darbinieku vai citu personu pārstāvēt kapitāla daļu turētāju
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā.
12. Lai pārstāvētu kapitāla daļu turētāja intereses Valkas novada pašvaldībai noteikto funkciju īstenošanā
Valkas novada pašvaldības kapitālsabiedrībās un patstāvīgi uzturētu saikni starp kapitālsabiedrībām un
Valkas novada domi, Valkas novada domes izpilddirektors no pašvaldības darbinieku vidus var iecelt
atbildīgos darbiniekus, nosakot atbildīgā darbinieka pienākumus.
13. Atbildīgajam darbiniekam ir šādi pienākumi:
13.1. ziņot kapitāla daļu turētāja pārstāvim par katru Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulci tūlīt pēc
tam, kad saņemts paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu, un iepazīstina viņu ar sapulces
darba kārtību;
13.2. sniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ziņas, kas ir atbildīgā darbinieka rīcībā, kā arī sagatavot
dokumentus, lai kapitāla daļu turētāja pārstāvis varētu pildīt savas funkcijas un pieņemt dalībnieku
sapulces lēmumus Kapitālsabiedrībā;
13.3. pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja lūguma sagatavot un sniegt atzinumus par
Kapitālsabiedrības sagatavotiem dalībnieku sapulcē izskatāmajiem lēmumu projektiem vai citiem
dokumentiem, par Kapitālsabiedrībai noteikto uzdevumu un mērķu sasniegšanu un to atbilstību
Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai, kā arī sagatavot dalībnieku sapulces lēmuma
pieņemšanai nepieciešamo dokumentu projektus;
13.4. regulāri apkopot pamatinformāciju par Kapitālsabiedrībām un to veiktās komercdarbības
galvenajiem rādītājiem, nodrošināt publiskojamās informācijas sagatavošanu, kā arī nekavējoties
informēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi par riskiem, kas varētu radīt zaudējumus vai citu kaitējumu
Kapitālsabiedrības darbībā;
13.5. sniegt priekšlikumus un norādījumus par kontrolējošo institūciju konstatēto pārkāpumu
novēršanu;
13.6. veikt citas ar kapitāla daļu pārvaldību saistītas darbības un pildīt citus kapitāla daļu turētāja
pārstāvja dotos uzdevumus, nepieciešamības gadījumā, sagatavojot kapitāla daļu turētāja pārstāvja
vēstuļu projektus vai citus dokumentus jautājumos, kas saistīti ar kapitāla daļu pārvaldību.
14. Atbildīgajam darbiniekam ir šādas tiesības:

14.1. pieprasīt un saņemt no valdes jebkuru informāciju, dokumentus un paskaidrojumus par
kapitālsabiedrību;
14.2. pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja norādījumiem piedalīties dalībnieku sapulcēs un sanāksmēs;
14.3. piedalīties Kapitālsabiedrību iekšējās revīzijās, kuras veic pašvaldības norīkots revidents vai
zvērinātu revidentu komercsabiedrība;
14.4. citas tiesības, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem.
15. Jautājumos, kuru izlemšanai valdei nepieciešama Valkas novada domes vai dalībnieku sapulces
iepriekšēja piekrišana, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieprasa iesniegt valdes viedokli šajos jautājumos,
lai izvērtētu lēmuma lietderību un sniegtu piekrišanu.
III. Kapitālsabiedrību valdes nominēšanas kārtība
16. Pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļus, balstoties uz atklātu, godīgu un profesionālu valdes
locekļu kandidātu atlasi, ievēl Valkas novada dome, un uzdod tiem pārvaldīt, vadīt un pārstāvēt
kapitālsabiedrību, veicot tās valdes locekļa pienākumus un veicinot kapitālsabiedrības statūtos un
dalībnieku sapulces lēmumos noteikto darbības mērķu sasniegšanu, nodrošinot kapitālsabiedrības
dalībnieka ekonomisko interešu realizāciju un uzdoto pašvaldības funkciju izpildi.
17. Vakantam pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam iespējamie valdes locekļu kandidāti
tiek atlasīti, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru. Atlase tiek veikta balstoties uz
profesionalitātes un kompetences kritērijiem (izglītība, pieredze, zināšanas par nozari, finansēm, vadīšanu,
motivācijas metodēm u.c.), kas nepieciešami attiecīgajam valdes locekļa kandidātam un veicina
profesionālas un kompetentas kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas izveidi. Publisku kandidātu
pieteikšanās procedūras gadījumā, tiek izveidota komisija, kuras uzdevums ir izvērtēt valdes locekļu
kandidātus.
18. Kapitāla daļu turētāja pārstāvja uzdevumā pēc atlases tiek sagatavots iespējamo valdes locekļu
kandidātu saraksts, balstoties uz atlases rezultātiem. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir tiesības, pamatoti
argumentējot, noraidīt komisijas izvirzītos un atlasītos kandidātus. Tādā gadījumā minētais nepieciešamo
kandidātu atlases process tiek organizēts atkārtoti.
19. Šajos noteikumos minētā valdes locekļa nominēšanas kārtība ir saistoša Valkas novada domei,
izvēloties kandidātu vakantam kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam, izņemot gadījumus, ja:
19.1. Valkas novada dome pēc valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas
nolemj izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu;
19.2. valdes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības
institūcijas rīcībspēju. Šādā gadījumā Valkas novada dome par valdes locekli ieceļ kandidātu, kas
atbilst attiecīgajam valdes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences
kritērijiem. Šādā kārtībā ievēlētā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad noteiktajā
nominēšanas kārtībā Valkas novada dome amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu.
20. Ar kapitālsabiedrības valdes locekli tiek slēgts darba līgums uz noteiktu termiņu.
21. Valkas novada dome var atsaukt valdes locekli, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā
gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja
vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.
IV. Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādāšana un izvērtēšana
22. Pašvaldības kapitālsabiedrības izstrādā vidējā termiņa darbības stratēģiju, ņemot vērā:
22.1. Valkas novada domes noteiktos kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus;
22.2. Valkas novada domes izvirzītos nefinanšu mērķus;
22.3. kapitālsabiedrības finanšu mērķus, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos
rezultatīvos rādītājus.
23. Vidēja termiņa darbības stratēģijā ir jāietver vismaz šāda informācija:
23.1. vispārēja informācija par kapitālsabiedrību (kapitālsabiedrības firma, pamatkapitāla lielums,
dalībnieku sastāvs un tiem piederošo daļu skaits, veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
(tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi), informācija par saņemto valsts vai
pašvaldības budžeta finansējumu, informāciju par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalība citās
sabiedrībās), tās darbības veids, vēsture, kapitālsabiedrības vadības modelis);
23.2. informācija par biznesa modeli, t.sk. kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem;
23.3. kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze;
23.4. tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts;
23.5. kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi;
23.6. nefinanšu mērķi;
23.7. finanšu mērķi, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji;
23.8. plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilanci, naudas plūsmas plāns un investīciju plāns;
23.9. risku analīze.
24. Kapitālsabiedrības izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprina kapitālsabiedrības
dalībnieku sapulce.

V. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtēšana un pašvaldības līdzdalības pārvērtēšana
25. Katru gadu tiek veikta vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu
sasniegšanas izvērtēšana.
26. Ja vidēja termiņa darbības stratēģijā nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas un grozīt noteiktos mērķus,
kapitālsabiedrība sagatavo dalībnieku sapulces lēmuma projektu ar nepieciešamajiem grozījumiem
stratēģijā un iesniedz izskatīšanai dalībnieku sapulcē.
27. Ja vidēja termiņa darbības stratēģiju nav nepieciešams būtiski grozīt, tad kapitālsabiedrība precizē
stratēģiju, aktualizējot un papildinot šādu informāciju:
27.1. stratēģijas kopsavilkumu ar mērķiem un uzdevumiem, pamatojoties uz jaunākajiem datiem un
precizētajām prognozēm;
27.2. plānoto naudas plūsmu;
27.3. plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķinu;
27.4. plānoto bilanci;
27.5. plānoto investīcijas plānu.
28. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, var lūgt domes administrācijas struktūrvienībām, kā arī
kapitālsabiedrības atbildīgajiem darbiniekiem, ja tādi ir iecelti, sniegt atzinumu par kapitālsabiedrību
iesniegto vidējā termiņa darbības stratēģiju.
29. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu pirms pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata
apstiprināšanas dalībnieku sapulcē izvērtē kapitālsabiedrībai izvirzīto mērķu sasniegšanu. Atbildīgais
darbinieks sagatavo kapitāla daļu turētāja pārstāvim nepieciešamo informāciju un saņemtos atzinumu par
kapitālsabiedrību izvirzīto mērķu sasniegšanu.
30. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc nepieciešamības pieņem
lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu
sasniegšanu.
31. Atbildīgais darbinieks organizē pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās normatīvajos
aktos noteiktajos termiņos.
VI. Pašvaldības kapitālsabiedrības darbības pārraudzība
32. Pašvaldības kapitālsabiedrības mēneša laikā pēc pārskata perioda beigām sagatavo neauditētu
ceturkšņa pārskatu, kas sastāv no:
32.1. saīsinātajiem finanšu pārskatiem, kas sastāv no saīsinātās bilances, saīsinātā peļņas vai
zaudējumu aprēķina, saīsinātā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, saīsinātā naudas plūsmas pārskata
un pielikuma. Pielikumā sniedz informāciju, kas nodrošina starpperiodu pārskata salīdzināmību ar
iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem, kā arī pietiekamu informāciju un skaidrojumus, lai
finanšu pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām izmaiņām
attiecībā uz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem un kapitālsabiedrības attīstības
tendenci;
32.2. starpperiodu vadības ziņojuma, kurā sniedz informāciju par būtiskiem notikumiem laika posmā
no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam un to ietekmi uz saīsinātajiem finanšu pārskatiem,
apraksta galvenos riskus un norāda tos neskaidros apstākļus nākamajiem finanšu gada mēnešiem,
ar kuriem kapitālsabiedrība varētu saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un
darbības finansiālos rezultātus.
33. Pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras veic iepirkumus atbilstoši iepirkumus regulējošiem
normatīvajiem aktiem, izstrādā un iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim iepirkumu plānu nākamajam
gadam (divu mēnešu laikā pēc gada beigām), un reizi ceturksnī (nākamā mēneša laikā) atskaitās par
iepirkumu plāna izpildi.
34. Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa, pamatojoties uz kapitālsabiedrību iesniegto
neauditētu ceturkšņa pārskatu, veic kapitālsabiedrības darbības un finanšu rādītāju izvērtēšanu atbilstoši
apstiprinātajai kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai.
35. Ja tiek konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem un
citiem būtiskiem apstākļiem, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieprasa valdei iesniegt papildus skaidrojumu
par konstatēto un valdes plānotās darbības situācijas uzlabošanai. Pēc saņemtās informācijas
izvērtēšanas, kapitāla daļu turētāja pārstāvis par konstatēto un valdes plānoto turpmāko rīcību informē
Valkas novada domi.
VII. Pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšana
36. Pašvaldības kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka līdz kārtējā gada 15.martam tiek sagatavots
auditētais gada pārskats un līdz attiecīgā gada 30.aprīlim tiek sasaukta dalībnieku sapulce, lai apstiprinātu
kapitālsabiedrības gada pārskatu.
37. Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim
atzinumu par pašvaldības kapitālsabiedrības auditēto gada pārskatu.
38. Pašvaldības kapitālsabiedrību gada pārskatus apstiprina dalībnieku sapulcē. Izvērtējot gan mērķu
īstenošanas progresu, gan finanšu darbības rezultātus, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc

nepieciešamības pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības
pieaugumu.
39. Sabiedrības peļņa tiek izlietota atbilstoši kapitālsabiedrības vispārējiem stratēģiskiem mērķiem. Peļņa
tiek novirzīta:
39.1. zaudējumu segšanai;
39.2. projektu īstenošanai, ja tiek konstatēta sabiedrības dalības iespējamība un projekta atbilstība
sabiedrības darbības mērķim;
39.3. tehnikas, inventāra, citādu pamatlīdzekļu vai mantas iegādei, ja tiek konstatēta to izmantošanas
nepieciešamība pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai;
39.4. sabiedrības īpašuma atjaunošanas, labiekārtošanas un remontdarbiem;
39.5. darbinieku, speciālistu piesaistei un materiālajai stimulēšanai, ja sabiedrība ir strādājusi ar peļņu
un ir pierādīts darbības apjoma pieaugums.
40. Sabiedrībai nepierādot nevienu no noteikumu 39.punktā minētajām peļņas izlietošanas vajadzībām,
sabiedrības peļņa tiek izmaksāta dividendēs.
41. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var ierosināt veikt auditu kapitālsabiedrībās, ja ir pamats aizdomām par
pārkāpumiem, nelietderīgu vai neefektīvu rīcību, kā arī citos gadījumos, ja nepieciešams ierosināt auditu
lietu apstākļu noskaidrošanai.
VIII. Informācijas atklātības nodrošināšana un pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu pārskatu un
finanšu informācijas apkopošana
42. Lai nodrošinātu informācijas atklātību, pašvaldības kapitālsabiedrības valde vai atbildīgais
darbinieks organizē normatīvajos aktos noteiktās aktuālas informācijas publiskošanu Valkas novada
pašvaldības mājaslapā tīmeklī par kapitālsabiedrībām, kurā tai pastāv līdzdalība.
14.§
Par nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa iela 25A, pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības
_________________________________________________________________
(L.Engere)
2019.gada 9.decembrī ir saņemta Nodrošinājuma Valsts Aģentūras, juridiskā adrese Čiekurkalna
1.līnija 1 k-2, vēstule, ar kuru ir lūgts iesniegt Valkas novada lēmumu par nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa
iela 25A, pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības.
Nekustamais īpašums Valkā, Raiņa ielā 25A, kadastra numurs 9401 001 0945, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0945 un uz tās esošām būvēm ar kadastra apzīmējumiem
9401 001 0945 001, 9401 001 0945 002 un 9401 001 0945 003. Nekustamais īpašums reģistrēts Valkas
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0020 5164 uz Latvijas valsts, LR Iekšlietu ministrijas,
reģ.Nr.90000282046, personā, vārda.
Šobrīd minētais nekustamais īpašums tiek nomāts pašvaldības vajadzībām. Ēkā, Valkā, Raiņa ielā
25A, atrodas Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darba kabineti,
palīgēkās izvietota nepieciešamā tehnika ielu, trotuāru, laukumu, publisko zaļo teritoriju sakopšanai un
uzturēšanai.
Zemes vienības atļautā izmantošana atbilstoši 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 (izraksts Nr.15,
6.§), publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 17.01.2017.) atrodas publiskās apbūves teritorijā.
Izvērtējot zemes gabala nepieciešamību pašvaldības funkciju realizēšanai var secināt, ka augstāk
minētais nekustamais īpašums nepieciešams likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktā minētās
funkcijas nodrošināšanai - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu,
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, industriālo
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 16.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13, 19.§), izsverot nekustamā īpašuma iegūšanas lietderību, vadoties no Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 1.daļas un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
2. punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārņemt Valkas novada domes īpašumā nekustamo īpašumu Valkā, Raiņa iela 25A, kadastra numurs
9401 001 0945, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0945 un uz tās esošām

būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9401 001 0945 001, 9401 001 0945 002 un 9401 001 0945 003, jo
tas ir nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 2.punktu, kas nosaka “gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)”.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
15.§
Par atļaujas izsniegšanu ledus trases izveidošanai
____________________________________________________________________
(R.Rastaks, U.Ozoliņa)
Valkas novada dome 2019.gada 10.decembrī ir saņēmusi iesniegumu no ***, kurā lūgta Valkas novada
domes atļauja veidot ledus trasi uz Zāģezera mašīnām un motocikliem. Trases tiktu izmantotas vietējo
iedzīvotāju vajadzībām, lai mācītos savaldīt transportu uz ledus, kā arī sacensību organizēšanai. Par
drošību un saistošo noteikumu izpildi sacensību laikā atbildību uzņemas ***.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
16.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piešķirt *** atļauju izveidot ledus trasi uz “Zāģezera”.
Atļaut organizēt sacensības uz “Zāģezera” ledus trases.
Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās/līgumu ar *** par ledus trases izveidošanu.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, sporta, jaunatnes un kultūras daļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.

16.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu
Nr.40 „Grozījums Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.10
„Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Valkas novadā”” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2019.gada 16.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 2.§) un
vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punkta un 41.panta 1.daļas
1.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.40 „Grozījums Valkas novada domes
2018.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās”
nodrošināšanu Valkas novadā”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.40 „Grozījums Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošajos
noteikumos Nr.10 „Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Valkas novadā”” triju dienu
laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 27.decembrī

NR.40
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.17, 16.§.)

„Grozījums Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Valkas novadā””

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un
Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta” 6.punktu

Izdarīt Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālā
pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Valkas novadā” šādu grozījumu:
Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Aprūpes līmeņa noteikšana notiek saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu.”
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.40 „Grozījums Valkas novada domes 2018.gada
31.maija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu
Valkas novadā””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu 6.punkts pašreizējā redakcijā nosaka:
“Aprūpes līmeņa noteikšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumu Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 4.pielikumu.” Saistošo
noteikumu tekstā konkrēti nosaukti Ministru kabineta noteikumi,
kas saistošo noteikumu pieņemšanas brīdī bija spēkā un regulēja
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu. Konkrēti,
noteikumu 4.pielikums ietvēra novērtēšanas karti (protokolu) un
fizisko un garīgo spēju izvērtēšanas un aprūpes līmeņa
noteikšanas kritērijus klientam ar funkcionāliem traucējumiem.
2019.gada 5.aprīlī stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi,
kas regulē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
saņemšanu: Ministru kabineta noteikumi Nr.138 “Noteikumi par
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”, un
attiecīgi klientu ar funkcionāliem traucējumiem novērtēšanai
piemērojams šo noteikumu 2.pielikums.
Sakarā ar to, ka normatīvie akti tiek bieži grozīti, nepieciešams
noteikt vispārīgāku regulējumu saistošajos noteikumos, nosakot,
ka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā tiek
piemēroti spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu 6.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, nosakot
atsauci uz spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem
vispārējā formā.

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.

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

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

7. Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
Grozot saistošos noteikumus, turpmāk nebūs nepieciešams veikt
grozījumus saistošo noteikumu 6.punktā, mainoties spēkā
esošajiem Ministru kabineta noteikumiem.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

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

17.§
Par Izsoles protokola Nr.1 un izsoles rezultātu par telpu nomu
“Ērģemes veikals”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, apstiprināšanu
______________________________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz 2019.gada 28.novembra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 4.§)
ar kuru tika apstiprināti telpu “Ērģemes veikals”, nomas tiesību izsoles noteikumi, 2019.gada 13.decembrī
notiek minēto telpu nomas tiesību izsole, kuras gaita tika protokolēta noformējot izsoles protokolu Nr.1.
Rakstiskā izsoles procesā tika izsolītas nomas tiesības uz sekojošu Valkas novada domei piederošu
objektu: ēkā “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9452 008
0257 001:
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.
Sludinājumi par minētā nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanu tika publicēti laikrakstā
„Ziemeļlatvija” (03.12.2018.), kā arī Valkas novada mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “pašvaldība –
sludinājumi - izsoles”.
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēts viens pretendents:
Nr.
(turpmāk tekstā
pretendenta
apzīmējums)

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums

1

10.12.2019.

Piedāvājuma
iesniegšanas laiks
(plkst.)

piedāvājuma iesniedzējs

13:10
***
Pretendents iesniedza pieteikumu - slēgtā aploksnē, iesniedzot to personīgi.
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr.1, par minēto nekustamo īpašumu nosolītā nomas maksa ir: 37.00
EUR mēnesī bez PVN, kuru nosolīja vienīgais izsoles dalībnieks – ***, kas savā pieteikumā ir norādījusi
nomas mērķi – ražotnes izveide cukurbiešu sīrupa ražošanai, pagrabs tiks izmantots kā noliktava izejvielu
un krājumu uzglabāšanai, dzīvokļi paredzēti darbinieku izmitināšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 13.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 2.§) un vadoties no Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punkta,
2019.gada 28.novembra Nekustamā īpašuma “Ērģemes veikals”, Ērģeme, telpu nomas izsoles
noteikumiem” (apstiprināti ar Valkas novada domes 28.11.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr.15, 4.§) un
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkta, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 13.decembra Izsoles protokolu Nr.1. par šāda nomas objekta izsoles gaitu, kur
nosolītā nomas maksa mēnesī 37.00EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli:
Izsoles objekts - “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9452
008 0257 001, kas sastāv no sekojošām telpām:
a. 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;
b. 2.stāvā, dzīvojamo telpu grupa 9452 008 0257 001 004, ar kopējo platību 40.8m 2, ar palīgtelpām
pagrabstāvā;
c. 2.stāvā, dzīvojamo telpu grupa 9452 008 0257 001 005, ar kopējo platību 54.8m 2, ar palīgtelpām
pagrabstāvā.
2. Slēgt telpu nomas līgumu ar ***, personas kods ***, par šī lēmuma 1.punktā minēto Izsoles objektu, ar
nomas maksu mēnesī 37.00 EUR (trīsdesmit septiņi euro), bez PVN, nosakot nomas līguma termiņu –
10 gadi.
3. Uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas juristam sagatavot telpu nomas līgumu
par šī lēmuma 1. punktā minēto telpu nomu.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

18.§
Par Izsoles protokola Nr.1 un izsoles rezultātu par apbūves tiesību uz zemes gabala
Valkā, Zvaigžņu iela 7, daļas, apstiprināšanu
______________________________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz 2019.gada 28.novembra Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.15, 6.§)
ar kuru tika apstiprināti zemes gabala Valkā, Zvaigžņu iela 7, daļas ar kadastra apzīmējumu 9401 001
03198003, apbūves tiesību izsoles noteikumi, 2019.gada 13.decembrī notika minētā apbūves tiesību
izsole, kuras gaita tika protokolēta noformējot izsoles protokolu Nr.1.
Mutiskā izsoles procesā tika izsolītas apbūves tiesības uz pašvaldībai piederošas zemes vienības
Valkā, Zvaigžņu ielā 7, 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.
OBJEKTA lietošanas mērķis – autostāvvietas izbūve un ekspluatācija.
Sludinājumi par minētā nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanu tika publicēti laikrakstā
„Ziemeļlatvija” (03.12.2018.), kā arī Valkas novada mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “pašvaldība –
sludinājumi - izsoles”.
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēts viens pretendents.
Izsolāmā objekta apbūves tiesību sākumcena – 130.00 EUR (viens simts trīsdesmit euro un 00 centu).
Izsoles solis: 20,00 EUR (divdesmit euro).
Ņemot vērā, ka Izsolē piedalījās tikai viens pretendents, nosolītā summa par apbūves tiesību ir: 130,00
EUR (viens simts trīsdesmit euro un 00 centi), kuru nosolīja vienīgais izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 SIA “ALDAR LATVIA”, reģistrācijas numurs 40203010130.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 13.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 3.§) un vadoties no Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punkta,
2019.gada 28.novembra Valkas novada domei piederošās zemes vienības Valkā, Zvaigžņu iela 7 daļas
ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0319 8003, apbūves tiesību izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Valkas
novada domes 28.11.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr.15, 6.§) un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punkta, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 13.decembra Izsoles protokolu Nr.1. par pašvaldībai piederošas zemes vienības
Valkā, Zvaigžņu iela 7, 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, apbūves tiesību izsoles gaitu, kur nosolītā nomas maksa gadā par izsoles objektu ir
130.00 EUR (viens simts trīsdesmit euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

2. Slēgt apbūves tiesību līgumu ar SIA “ALDAR LATVIA”, reģistrācijas Nr.40203010130, kuru uz Statūtu
pamata pārstāv ***, par šī lēmuma 1.punktā minēto Izsoles objektu, ar apbūves tiesības maksu gadā
130,00 EUR (viens simts trīsdesmit euro), bez PVN, nosakot apbūves tiesību līguma termiņu – 30 gadi.
3. Uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas juristam sagatavot šī lēmuma 2. punktā
minēto apbūves tiesību līgumu.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
19.§
Par Izsoles protokola Nr.1 un izsoles rezultātu par apbūves tiesību uz zemes gabala
Valkā, “Cepļa pļavas”, daļas apstiprināšanu
______________________________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz 2019.gada 28.novembra Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.15, 5.§)
ar kuru tika apstiprināti zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 9401 004 0325 8001) 3.0806ha
platībā, kas atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes vienības “Cepļa pļavas”, Valka, apbūves tiesību
izsoles noteikumi, 2019.gada 13.decembrī notika minētā apbūves tiesību izsole, kuras gaita tika
protokolēta noformējot izsoles protokolu Nr.1.
Mutiskā izsoles procesā tika izsolītas apbūves tiesības uz pašvaldībai piederošas zemes vienības
Valkā, “Cepļa pļavas”, ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325, kopējā platība 13.4387ha (Valkas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījums Nr.1000 0055 9277), daļu ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325 8001,
3.0806ha platībā.
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.
Sludinājumi par minētā nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanu tika publicēti laikrakstā
„Ziemeļlatvija” (03.12.2018.), kā arī Valkas novada mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “pašvaldība –
sludinājumi - izsoles”.
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēts viens pretendents.
Izsolāmā objekta apbūves tiesību sākumcena – 62.00 EUR (sešdesmit divi euro un 00 centu).
Izsoles solis: 15,00 EUR (piecpadsmit eiro).
Ņemot vērā, ka Izsolē piedalījās tikai viens pretendents, nosolītā summa par apbūves tiesību ir: 62,00
EUR (sešdesmit divi euro un 00 centi) gadā, kuru nosolīja vienīgais izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 - SIA
“Tolka”, reģistrācijas numurs 40103541406.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 13.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 4.§) un vadoties no Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punkta,
2019.gada 28.novembra Valkas novada domei piederošās zemes vienības Valkā, “Cepļa pļavas” daļas ar
kadastra apzīmējumu 9401 004 0325 8001, apbūves tiesību izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Valkas
novada domes 28.11.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr.15, 5.§) un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punkta, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 13.decembra Izsoles protokolu Nr.1. par pašvaldībai piederošas zemes vienības
Valkā, “Cepļa pļavas”, 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, apbūves tiesību objekta izsoles gaitu, kur nosolītā nomas maksa gadā ir 62.00 EUR
(sešdesmit divi euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli:
2. Slēgt apbūves tiesību līgumu ar SIA “Tolka”, reģistrācijas numurs 40103541406, kuru pārstāv valdes
loceklis ***, par šī lēmuma 1.punktā minēto Izsoles objektu, ar apbūves tiesības maksu gadā 62.00
EUR (sešdesmit divi euro), bez PVN, nosakot apbūves tiesību līguma termiņu – 30 gadi.
3. Uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas juristam sagatavot šī lēmuma 2. punktā
minēto apbūves tiesību līgumu.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

20.§
Par grozījumiem zemes gabala Valkā, „Celtnieks 148” atsavināšanas procesā
______________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskatot ***, personas kods. ***, dzīvo ***, iesniegumu ar lūgumu uzsākt zemes vienības Valkā,
“Celtnieks 148”, atsavināšanas procedūru, konstatēja:
Ar Valkas novada domes 2019.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 28.§) tika nolemts nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkā, “Celtnieks 148”, kadastra numurs 9401 008 0635, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0635, platība 0.0855ha nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 9401 008 0635, platība 0.0855ha zemes reformas gaitā ir
bijusi piešķirta lietošanā ***. Uz zemes vienības atradās *** piederoša ēka.
Ņemot vērā informāciju no Vidzemes rajona tiesas Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000
0040 0635, ēku īpašums “Celtnieks 148”, Valkā, kadastra numurs 9401 508 0635, šobrīd pieder ***
(2019.gada 5.novembra dāvinājuma līgums).
Atsavināšanas procedūras laikā ir mainījies uz zemes vienības esošā ēku īpašuma īpašnieks.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 44.panta 4.daļu un 2011.gada 1.februāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 15.punktu un
ņemot vērā, ka ir saņemts iesniegums no jaunā ēku īpašuma īpašnieces par minētā īpašuma
atsavināšanu, atsavināšanas procedūra būtu turpināma.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109. “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, 9.1. punktu, ir noteikts, ka atsavināšanas procedūru aptur, ja atsavināšanas
ierosinātājs, kuram uz atsavināmā zemes gabala ir ēku īpašums, nav noslēdzis atsavināmā zemes gabala
nomas līgumu.
Tas nozīmē, ka pirms atsavināšanas procedūras turpināšanas ir jānoslēdz zemes nomas līgums ar ***.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 17.punktu, apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1.5% no
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28.00 EUR gadā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 13.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 5.§) un vadoties no Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas,
37.panta ceturtās daļas un 44.panta 4. daļas; tā paša likuma Pārejas noteikumu 12.punkta; Ministru
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
9.1.punkta; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmās daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt Zemes nomas līgumu ar ***, par zemes vienības Valkā, “Celtnieks 148”, kadastra apzīmējums
9401 008 0635, platība 0.0855ha, nomu, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim.
2. Noteikt, ka zemes vienības nomas maksa gadā ir 1.5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāka par 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro), atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktam.
3. Nomas līgumā noteikt, ka Iznomātājam ir tiesības, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu,
vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā, ja izdarīti grozījumi
normatīvajos aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas
izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar brīdi, kad stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos vai stājas
spēkā jauni normatīvie akti.
4. Noteikt, ka līguma parakstīšanas termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas, no tā reģistrācijas datuma
Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļas līgumu reģistrā. Gadījumā, ja līgums
šajā termiņā netiek parakstīts, uzskatāms, ka nomas attiecības nav stājušās spēkā un zemes vienības
atsavināšana nav turpināma.
5. Pēc zemes nomas līguma noslēgšanas, turpināt atsavināšanas procedūru uz nekustamo īpašumu
Valkā, “Celtnieks 148”, kadastra numurs 9401 008 0635, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9401 008 0635, platība 0.0855ha.
6. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā
īpašuma novērtēšanu.
7. Piedāvājumu par lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu nosūtīt ēku īpašuma
Valkā, “Celtnieks 148”, īpašniecei ***.

8. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
21.§
Par neapbūvēta zemesgabala “Alieši 149”, Valkas pagasts,
nomas līguma izbeigšanu un atsavināšanas uzsākšanu
______________________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, pilnvarotās personas ***, personas kods ***, dzīvo: ***, 2019.gada 11.novembra
iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Valkas pagastā “Alieši 149” ar
kadastra apzīmējumu 9488 005 0325, Valkas pagastā, tika konstatēts:
Nekustamais īpašums Valkas novada Valkas pagastā, „Alieši 149”, kadastra apzīmējums 9488 005
0325, platība 0.0702ha ir Valkas novada domes īpašums, ko apliecina ieraksts Vidzemes rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Valkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0058 3199.
Ar Valkas novada domes 2019.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 41.§) tika nolemts
pārtraukt nekustamā īpašuma “Alieši 149”, Valkas pagasts, kadastra numurs 9488 005 0325, kas sastāv
no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0325, kopējā platība 0.0702ha, atsavināšanas
procedūru, atzīstot par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 18.§) „Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši
149”, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu”, kā arī turpināt ar ***, personas kods
***, 2009.gada 20.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.63, veicot grozījumus minētājā līgumā, saskaņā
ar 2018.gada kadastrālā uzmērījuma rezultātā noteikto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005
0325, platību – 0.0702ha.
Ja pirmpirkuma tiesīgā persona atsakās no turpmākās zemes vienības atsavināšanas un nomas,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantā norādīts, ka pašvaldības mantas atsavināšanas
pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā
paredzētajos gadījumos.
Tā kā zemes nomnieks nevēlējās izmantot savas tiesības atsavināt lēmumā minēto nekustamo
īpašumu, pašvaldībai ir tiesības mainīt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu uz: pārdošana izsolē.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā
īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija
novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši
mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav
apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
1. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
1.1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka publiskām personām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka publiskas personas mantu
aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
1.2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka
līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst
būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes
kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
1.3. Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas
budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
2. Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
2.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 2019.gada
17.janvārī sagatavotā nekustamā īpašuma Valkas pagastā, “Alieši 149”, kadastra numurs 9488
005 0325, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: 950,00 EUR (deviņi simti piecdesmit euro un 00
centi) ar realizācijas termiņu 12 mēneši;
2.2. Valsts zemes dienesta noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. ir 302.00 EUR
(trīs simti divi euro);

2.3. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2019.gada 1.janvāri
ir 300.23 EUR (trīs simti euro 23 centi).
3. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda 476.57 EUR (četri
simti septiņdesmit seši euro 57 centi):
3.1. maksa par zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu – 320.00 EUR, saskaņā ar Sertificēta
ģeodēzisko darbu veicēja Aidas Indusas 2018.gada 28.jūnija Rēķinu Nr.G-06-5/18;
3.2. īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) : 35.57 EUR, nepiemērojot PVN;
3.3. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”
reģistrācijas Nr.44103009697, pakalpojums zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā 121.00
EUR, ar PVN.
Izvērtējot 8. un 9.punktos minēto informāciju un ņemot vērā 7.punktu, atsavināmā zemes gabala
nosacītā cena – izsoles sākumcena tiek noteikta 1430.00 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit euro).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 13.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 6.§) un vadoties no Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas, 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un
septītās daļas; 10.panta, 13.panta, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmās daļas un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Ar 2019.gada 1.decembri izbeigt 2009.gada 20.jūlija Zemes nomas līgumu Nr.63, ar ***.
Uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Alieši 149”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā,
kadastra numurs 9488 005 0325, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 9488 005
0325, platība 0.0702ha, atsavināšanu nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli.
Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam “Alieši 149”, kadastra
numurs 9488 005 0325:
3.1 nosacīto cenu (sākotnējā cena) 1430.00 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit euro);
3.2. nodrošinājuma apmēru 143.00 EUR (viens simts četrdesmit trīs euro);
3.3. atsavināšanas izsoles soli 100,00 EUR (viens simts euro);
3.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 (trīsdesmit euro).
Apstiprināt lēmuma 2.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu.
Noteikt izsoles laiku un vietu – 2020.gada 21.februāris plkst. 9.00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 21.§)
Nekustamā īpašuma
“Alieši 149”, Valkas pagasts, Valkas novads
IZSOLES N OTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Valkas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Alieši 149”, Valkas pagasts, Valkas novads (turpmāk – objekts) izsole, atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”.
1.2. Izsoli organizē Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.

2.1.

2. Objekta raksturojums
Objekta adrese, kadastra numurs
“Alieši 149”, Valkas pagasts, Valkas novads
kadastra numurs 9488 005 0325

2.2.

Objekta sastāvs

2.3.

Nekustamā
īpašuma
tiesību
nostiprināšana zemesgrāmatā
Ziņas par personām, kuras nomā vai
lieto objektu vai tā daļu, un šo nomas
vai citu līgumu termiņiem
Iesniegti prasījumi attiecībā uz objektu
Pirmpirkuma tiesības
Lietu tiesības, kas apgrūtina īpašumu
Nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķis

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

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

3.9.

3.10.

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9488 005
0325, platība 0.0702ha
Lēmuma datums: 30.10.2018., Valkas pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0058 3199
Nav.

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

3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
Izsoles datums, laiks, vieta
2020.gada 21.februāris, 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
1430.00 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit
euro)
100 EUR (viens simts euro)
Izsoles solis
143.00 EUR (viens simts četrdesmit trīs euro)
Izsoles nodrošinājuma apmērs
30.00 EUR (trīsdesmit euro)
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 20.februāra plkst.16.00

4.
Izsoles priekšnoteikumi
4.1. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, Objektu pārdod vienīgajam reģistrētajam izsoles
dalībniekam par Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu soli, saskaņā ar Noteikumu 5.7.punktu.
4.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošiem
normatīviem aktiem var iegūt objektu īpašumā, ir izpildījusi izsoles priekšnoteikumus. Izsoles
dalībnieki pirms izsoles, līdz 3.10.punktā norādītajam termiņam, iesniedz pieteikumu (1.,2.pielikumi)
dalībai izsolē, kam pievienoti dokumenti, kas apliecina nodrošinājuma un reģistrācijas maksas
apmaksu noteiktajā apmērā. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.9.punktā norādītajā bankas kontā. pieteikumu
(2.pielikums) un attiecīgās institūcijas lēmumu par objekta iegādi. Ja juridiskā persona vai
personālsabiedrība nosolīšanas gadījumā ir nolēmusi izvēlēties nomaksas pirkumu, tai jāiesniedz
dokumenti par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās
apdrošināšanas maksājumus, kā arī tā nedrīkst būt parādā Valkas novada pašvaldībai.
4.3. Fiziskā persona reģistrējoties uzrāda personu apliecinošu dokumentu, tā nedrīkst būt parādā Valkas
novada pašvaldībai (t.sk. nodokļu maksājumi un citas saistības).
4.4. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā
un tai izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.5. Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona.
4.6. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem
netiek atdoti.
4.7. Pieteikumu dalībai izsolē reģistrē to iesniegšanas secībā. Pēc šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto
dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek piešķirts kārtas numurs un izsniegta reģistrācijas
apliecība.

4.8.

Ja izsoles dalībnieks nav izpildījies izsoles priekšnoteikumus, tam netiek izsniegta reģistrācijas
apliecība un tas netiek pielaists izsolei.
4.9. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir
sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku
zaudējušu tam izsniegtā reģistrācijas apliecība. Tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē. Par
reģistrācijas apliecības atzīšanu par spēku zaudējušu, ja pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas,
pieteicējam tiek paziņots rakstveidā.
4.10. Ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta,
izsoles dalībnieks netiek pielaists dalībai izsolē.
4.11. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu Valkas novada dome, Beverīnas ielā 3, Valkā,
Valkas novadā, 16.telpā no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 3.10.punktā
norādītajam termiņam.
4.12. Ar objektu var iepazīties iepriekš sazinoties pa tālruni +371 29299595.
5.
Izsoles process
Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles
dalībnieka reģistrācijas apliecības.
5.2. Izsoli vada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs.
5.3. Izsole tiek protokolēta.
5.4. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarota persona izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un personu
apliecinošu dokumentu, pēc kā paraksta izsoles noteikumus. Dalībniekam izsniedz dalībnieka
numuru, kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā uzrādītajam kārtas numuram.
5.5. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt reģistrācijas apliecību vai
personu apliecinošu dokumentu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
5.6. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja
izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis
izsoles dalībnieks nepiedalās izsolē un tam neatmaksā drošības naudu.
5.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo objektu, paziņo izsoles sākuma cenu un izsoles soli.
5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles
solim.
5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un
fiksē to ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz objekta pārdošanu.
5.10. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja to
neizdara, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
5.11. Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem neatmaksā
nodrošinājumu.
5.12. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par
nenotikušu.
5.13. Pēc protokola parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu saņem Izziņu
(3.Pielikums), kurā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma nosolītā cena un samaksas kārtība.
5.1.

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
6.1. Izsoles rezultātus apstiprina ar Valkas novada domes sēdes lēmumu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
7.1.punktā noteikto maksājumu saņemšanas.
6.2. Pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Valkas novada dome 10 darba dienu laikā uzaicina Izsoles
uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu.
6.3. Objekta pirkuma līgums Izsoles uzvarētajam jāparaksta 10 darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu
apstiprināšanas Valkas novada domes sēdē.
6.4. Ja izsoles uzvarētājs šo noteikumu 7.1.punktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis nosolīto
cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu, un tas nozīmē, ka tiesības nopirkt
nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas
nosolītājam.
6.5. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu, norādot, ka Objektu
pērk ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu.
6.6. Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo par Objekta pirkšanu
un ir veicis 7.1.punktā noteikto pirkuma maksājumu, Valkas novada dome atzīst par izsoles
uzvarētāju jauno izsoles uzvarētāju un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu.
6.7. Objekta pirkuma līgums Jaunajam izsoles uzvarētājam jāparaksta Noteikumu 6.3.punktā noteiktajā
termiņā.
6.8. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 6.6.punktā piešķirtās tiesības, izsole
atzīstama par nenotikušu.
6.9. Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē vai skaitās neieradušies uz izsoli, saņem atpakaļ
iemaksāto nodrošinājumu viena mēneša laikā. Lai saņemtu nodrošinājumu, izsoles dalībnieki

iesniedz izsoles rīkotājam iesniegumu ar norādi par bankas norēķinu kontu, uz kuru nodrošinājums
ir jāpārskaita.
6.10. Izsoles dalībnieki samaksāto reģistrācijas maksu atpakaļ nesaņem.
7. Maksājumu veikšana
7.1.
Izsoles uzvarētājam (turpmāk – Pircējs) nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas pirkuma
gadījumā avanss, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto objektu viena
mēneša laikā no izsoles dienas, bet Jaunajam izsoles uzvarētājam – divu nedēļu laikā no
Paziņojuma saņemšanas dienas.
7.1.1. Objekta pirkuma ar tūlītēju samaksu gadījumā, maksa par Objektu jāpārskaita Valkas novada
domes reģ. Nr.90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, AS”SEB BANKA”, kods
UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma “Alieši 149”, Valkas pagasts,
pirkuma maksa”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā, ja persona iegūst tiesības
pirkt objektu ar tūlītēju samaksu.
7.1.2. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% apmērā no nosolītās augstākās cenas,
jāpārskaita
Valkas
novada
domes
reģ.
Nr.90009114839,
Norēķinu
kontā
LV16UNLA0050014283134, AS”SEB BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot:
“Nekustamā īpašuma “Alieši 149”, Valkas pagasts, pirkuma avanss”. Objekta nodrošinājums
tiek ieskaitīts pirkuma avansa maksājumā, ja persona iegūst tiesības pirkt objektu uz nomaksu.
7.2. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem,
maksājumus sadalot proporcionāli pa mēnešiem. Pircējam katru mēnesi papildus pirkuma maksai
jāmaksā procenti par atlikto maksājumu. Procenti par atlikto maksājumu ir 0.5% mēnesi jeb 6% gadā
no vēl nesamaksātās kopējās pirkuma summas. Procentus par atlikto maksājumu aprēķina, sākot
ar otro pilno kalendāro mēnesi, pēc Objekta nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas. Šis maksājums
vienlaicīgi ar kārtējo pirkuma maksas maksājumu jāveic Valkas novada domes reģ. Nr.
90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, AS ”SEB BANKA”, kods UNLALV2X, kā
iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma “Alieši 149”, Valkas pagasts, pirkuma maksa
par 20___.gada _______ (mēnesi)”.
7.3. Pirkuma maksas maksājumi un procenti par atlikto maksājumu maksājami saskaņā ar maksājumu
grafiku, kas ir Objekta nomaksas līguma neatņemama sastāvdaļa.
Par pirkuma maksas maksājumu termiņu neievērošanu Pircējs maksā nokavējuma procentus 0.1%
apmērā no kavētās summas par katru nokavēto dienu.
7.4. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā Valkas novada domei tiek nodibināta ķīlas tiesība – pirmā
hipotēka uz Objektu par nesamaksāto pirkuma maksu un procentiem par atlikto maksājumu 0.5%
mēnesī par visu nomaksas pirkuma līguma termiņu - kā galveno prasījumu, kā arī par to saistītajiem
blakus prasījumiem. Valkas novada dome piešķir Pircējam tiesības, un Pircējam ir pienākums
nostiprināt savas īpašuma tiesības uz Objektu zemesgrāmatā, vienlaikus zemesgrāmatā nostiprinot
ķīlas tiesību par labu Valkas novada domei.
7.5. Ja Objekta pircējam ir maksājumu parāds, tad kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu
bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma
maksas pamatparādu.
7.6. Pircējam ir tiesības samaksāt Objekta nomaksas pirkuma maksājumus pirms termiņa, tad procenti
par atlikto maksājumu tiks aprēķināti līdz dienai, kad pirkuma maksājums tiks saņemts Valkas
novada domes norēķinu kontā.
7.7. Valkas novada domei ir tiesības prasīt visu atlikušo Objekta maksas samaksu pirms Objekta
nomaksas pirkuma līgumā pielīgtā samaksas termiņa, ja kopējais pirkuma maksas parāda apmērs
pārsniedz trīs mēnešu pamatsummas maksājumu kopējo apmēru. Šai gadījumā Valkas novada
domei ir tiesības piedzīt maksājumu parādu un visu atlikušo Objekta pirkuma maksu saistību
bezstrīdus piespiedu izpildīšanas kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas Civilprocesa likumu.
8. Nenotikusi izsole
8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
8.1.1. izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks;
8.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
8.1.4. Nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.
9. Citi noteikumi
9.1. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada Domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
PIELIKUMI:
1. Fiziskas personas pieteikums dalībai izsolē;

2. Juridiskas personas pieteikums dalībai izsolē;
3. Izziņa par izsolē iegūto objektu
1.pielikums
Izsoles noteikumiem

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

Pieteikums
dalībai izsolē
Ar šo pieteikumu piesakos dalībai izsolē, kur tiek izsolīts Objekts: nekustamais īpašums
Valkas novada Valkas pagastā “Alieši 149”, kadastra numurs 9488 005 0325, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu: 9488 005 0325, platība 0.0702ha.
Pēc īpašuma iegādes plānoju veikt šādas darbības Objektā (izmantošanas mērķis):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Apliecinu, ka:
 Esmu iepazinies ar Izsoles noteikumiem un tiem piekrītu.
 Man nav parādu Valkas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām;
 Man nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu par Valkas novada
administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz piedāvājumu iesniegšanas
pēdējā termiņa dienu;
 Valkas novada dome pēdējo trīs gadu laikā ar mani nav vienpusēji lauzusi jebkādu līgumu manu
saistību nepienācīgas izpildes dēļ;
 Esmu samaksājis izsoles dalības maksu un nodrošinājuma summu;
 Visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa.

Valkā, 2020.gada ___.____________

____________
/paraksts/

2.pielikums
Izsoles noteikumiem
Valkas novada domes
Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai
no
______________________________________________________
(nosaukums)
______________________________________________________
(reģistrācijas nr.)
______________________________________________________
( juridiskā adrese)
Kura vārdā saskaņā ar ____________________________________
Rīkojas ________________________________________________
Bankas rekvizīti, konta Nr.__________________________________
Elektroniskā pasta adrese, tālruņa Nr._________________________
_______________________________________________________

Pieteikums
dalībai izsolē
Ar šo pieteikumu piesakos dalībai izsolē, kur tiek izsolīts Objekts: nekustamais īpašums
Valkas novada Valkas pagastā “Alieši 149”, kadastra numurs 9488 005 0325, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu: 9488 005 0325, platība 0.0702ha
Pēc īpašuma iegādes plānoju veikt šādas darbības Objektā (izmantošanas mērķis):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Apliecinu, ka:
 Esmu iepazinies ar Izsoles noteikumiem un tiem piekrītu.
 Man nav parādu Valkas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām;
 Man nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu par Valkas novada
administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz piedāvājumu iesniegšanas
pēdējā termiņa dienu;
 Valkas novada dome pēdējo trīs gadu laikā ar mani nav vienpusēji lauzusi jebkādu līgumu manu
saistību nepienācīgas izpildes dēļ;
 Esmu samaksājis izsoles dalības maksu nodrošinājuma summu;
 Visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa.

Valkā, 2020.gada ___.____________

____________
/paraksts/

3.pielikums
Izsoles noteikumiem

IZZIŅA
par izsolē iegūto objektu
Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums
__________________________________________________________________________________
adrese un tālruņa numurs
__________________________________________________________________________________
izsolē, kas notika 2020.gada 21.februārī, Valkā, Beverīnas ielā 3,
ieguva īpašumā nekustamo īpašumu:
“Alieši 149”, Valkas pagasts, Valkas novads,
kadastra numurs 9488 005 0325, kopējā platība 0.0702ha,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0325, platība 0.0702ha.
Objekta sākumcena: 1430.00 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit euro 0 centi);
Iemaksāts nodrošinājums: 143.00 EUR (viens simts četrdesmit trīs euro, 0 centi);
Nosolītā cena: EUR _____________ (____________________________________ euro).
Summa apmaksai (nosolītā cena, atņemot iemaksāto drošības naudu): jāveic saskaņā ar ____________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Izziņai ir informatīvs raksturs, maksājumi jāveic pēc Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu
nodaļas piesūtītā rēķina
Izsoles komisijas priekšsēdētājs _____________________________________

Protokoliste _____________________________________________________

22.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
________________________________________________
(A.Dainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas
novada domes Dzīvokļu komisijas 2019.gada 9.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14. un 15.panta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Ausekļa ielā 2- 8, Valkā, kopējā platība 33,3 m 2, dzīvojamā platība 16,3 m 2, 3.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.

2.

3.

4.

5.

Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Kūru ielā 9-13, Valkā, kopējā platība 20,7 m 2, dzīvojamā platība 13,1 m 2, 2.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2istabu dzīvokli Varoņu ielā 40-57, Valkā, kopējā platība 54,7 m 2, dzīvojamā platība 32,6 m 2,
1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar
SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Ausekļa ielā 8- 17, Valkā, kopējā platība 33,5 m 2, dzīvojamā platība 18,4 m 2, 1.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
23.§
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandējumu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome 2019.gada 20.decembrī ir saņēmusi domes priekšsēdētāja iesniegumu ar lūgumu
viņu komandēt uz Ankaru (Turcijā) no 2020.gada 14.janvāra līdz 2020.gada 17.janvārim.
Brauciena mērķis: dalība Viedo pilsētu un pašvaldību kongresā un izstādē.
Pasākuma, kas notiks Turcijas Republikas prezidentūras ietvaros, mērķis ir pulcēt pārstāvjus no
centrālajām un vietējām administrācijām kopā ar citām ieinteresētajām pusēm, piemēram, NVO,
akadēmiskajām aprindām un IT uzņēmumiem, lai pārrunātu viedo pilsētu pašreizējās tendences,
izaicinājumus un risinājumus viedo pilsētu teritorijā.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta
un Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli vizītē uz Ankaru (Turcijā) no
2020.gada 14.janvāra līdz 2020.gada 17.janvārim.
2. Apmaksāt domes priekšsēdētājam komandējuma dienas naudu 100% apmērā par lēmuma 1.punktā
minētajām 4 (četrām) komandējuma dienām.
3. Domes priekšsēdētājam pēc komandējuma iesniegt komandējuma atskaiti Grāmatvedības un finanšu
nodaļā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

24.§
Par saistošo noteikumu Nr.41 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu
_________________________________________________________________________
(I.Grandava, V.A.Krauklis)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:







Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.panta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.41 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.41 „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 27.decembrī

Nr.41
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.17, 24.§)

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 27.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.41.

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.41.
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.41 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1
„Valkas novada domes 2019.gada pamatbudžets””.
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2019.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1.Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – ieņēmumi palielināti par EUR 268115, tajā skaitā :
1.1. Ienākuma nodoklis palielināts par 482818,- (Pēc faktiskās izpildes.);
1.2. NIN samazināts atbilstoši faktiskai izpildei par EUR 21797;
1.3. Dažādi nenodokļu ieņēmumi precizēti - samazināti par EUR 5725;
1.4. Pašvaldības saņemtie transferti EUR 245933;
1.5. Pārējie ieņēmumi precizēti pēc faktiskās izpildes- samazināti par EUR 441881;
1.6. Ieņēmumi no speciālā budžeta atlikumu pārnešanas uz pamatbudžetu EUR 8767;
2.izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 834063 , tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par EUR 171858 , tajā skaitā:
2.1.1.Valkas novada domei (t.sk. administrācijas nodaļas) palielināti par EUR 169066;
2.1.2. Kārķu pagasta pārvaldei palielināti izdevumi par EUR 2792.
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 605988, tajā skaitā
2.2.1. Zvārtavas pagasta autotransportam par EUR 135;
2.2.2. Tūrisma informācijas birojam par EUR 3495;
2.2.3.Attīstības un plānošanas nodaļai par EUR 3971;
2.2.4. Būvvaldei samazināti izdevumi par EUR498;
Palielināti izdevumi:
2.2.5. Projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” realizācijai EUR 541267;
2.2.6. Projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”
realizācijai EUR 55986;
2.2.7.Projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” realizācijai EUR
204;
2.2.8. Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” realizācijai
EUR 2008;
2.2.9. Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradētu teritoriju Valkā” realizācijai EUR
605;
2.2.10.Projekta “Vidzeme iekļauj” realizācijai EUR 25.
2.3.Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par EUR 43628, tajā
skaitā:
2.3.1.Kārķu pagasta komunālai saimniecībai izdevumi palielināti par EUR 5838;
2.3.2.Valkas pagasta komunālai saimniecībai izdevumi palielināti par EUR 741;
2.3.3.Vijciema komunālai saimniecībai izdevumi palielināti par EUR 5579;
2.3.4. Zvārtavas pagasta komunālai saimniecībai izdevumi palielināti par EUR1237;
2.3.5. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai izdevumi palielināti par EUR 13350;
2.3.6. Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai izdevumi palielināti par EUR 3890;
2.3.7. Ērģemes pagasta ūdens un apgādes kanalizācijas nodaļai izdevumi palielināti par EUR 1018;
2.3.8. Siltumapgādei samazināti izdevumi par EUR 8752;
2.3.9. Ēku apsaimniekošanas nodaļai izdevumi palielināti par EUR 20727.

2.4. Veselībai izdevumi palielināti par EUR 176, tajā skaitā:
2.4.1. Vijciema feldšeru punktam EUR 176.
2.5.Kultūrai izdevumi samazināti par EUR 39568, tajā skaitā :.
2.5.1. Sporta pasākumiem izdevumi samazināti par EUR 4015;
2.5.2.Multifunkcionālajam jauniešu iniciatīvu centram izdevumi palielināti par EUR 1363;
2.5.3.Valkas pagasta Lugažu bibliotēkai izdevumi samazināti par EUR 543;
2.5.4. Valkas pagasta Sēļu bibliotēkai izdevumi palielināti par EUR 1338;
2.5.5. Zvārtavas pagasta bibliotēkai izdevumi palielināti par EUR 177;
2.5.6. Kārķu tautas namam izdevumi palielināti par EUR 1411;
2.5.7.Kārķu pagasta bibliotēkai izdevumi palielināti par EUR 204;
2.5.8.Valkas novadpētniecības muzejam izdevumi samazināti par EUR 2440;
2.5.9. Turnas tautas namam izdevumi palielināti par EUR 938;
2.5.10.Mierkalna tautas namam izdevumi samazināti par EUR 23099;
2.5.11.Saieta namam “Lugažu muiža” izdevumi samazināti par EUR 2200;
2.5.12.Valkas kultūras namam izdevumi samazināti par EUR 12702.
2.6.Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 66797, tajā skaitā:
2.6.1. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai izdevumi palielināti par EUR 18800;
2.6.2. Ozolu sākumskolai izdevumi samazināti par EUR 4492;
2.6.3. Kārķu sākumskolai izdevumi samazināti par EUR 8206;
2.6.4. Ērģemes pamatskolai izdevumi palielināti par EUR 16166;
2.6.5. SPII “Pumpuriņš” izdevumi palielināti par EUR 7167;
2.6.6 PII “Pasaciņa” izdevumi palielināti par EUR 21106;
2.6.7. Kristīgai PII “gaismiņa” izdevumi palielināti par EUR 439;
2.6.8.J.Cimzes Valkas mūzikas skolai izdevumi palielināti par EUR 8591;
2.6.9. Bērnu jaunatnes sporta skolai izdevumi samazināti par EUR 1155;
2.6.10. Pabalsti izglītībai samazināti par EUR 3179;
2.6.11. Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu pakalpojumiem izdevumi pieauguši par EUR
11557.
2.7. Sociālai aizsardzībai izdevumi samazinājušies par EUR 14816, tajā skaitā:
2.7.1.Ģimenes aprūpes centram “Saulīte” par EUR 7477;
2.7.2. Sociālajam dienestam par EUR 7339.
3.Finansēšana – palielinājums par EUR 565948, tajā skaitā:
Saņemtie aizņēmumi:
3.1.Valkas novada dome daļu iegāde Krājaizdevumu sabiedrībā EUR 3500;
3.2. Projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” realizācijai EUR 534294;
3.3. Projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”
realizācijai EUR 28181.
25.§.
Par saistošo noteikumu Nr.42 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu
__________________________________________________________________________
(I.Grandava)
Izskatot saistošo noteikumu Nr.42 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” projektu un pamatojoties uz
likuma “Grozījumi likumā par budžeta un finanšu vadību” 3.pantu, kas nosaka, ka no 2020.gada izslēgts
speciālais budžets, tāpēc speciālā budžeta atlikumi jāiekļauj pamatbudžetā, dome secina, ka nepieciešams
veikt grozījumus Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.2.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.panta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.42 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.42 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” triju dienu laikā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

3. Administratīvi juridiskajai nodaļai nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Valkas novada domes ēkā
Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Par lēmuma izpildi atbild 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 27.decembrī

Nr.42
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.17, 25.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punktu un 46.pantu un likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 16. un 30.pantu

Apstiprināt 2019.gada Valkas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (pielikumā).

Pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.42

26.§
Par izstāšanos no biedrības “Latvijas siltumuzņēmumu asociācija”
_________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)
Dome izskata Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas vadītāja Dzintara Rudzīša 2019.gada
20.decembra iesniegumu ar lūgumu Valkas novada domei atbalstīt izstāšanos no biedrības “Latvijas
siltumuzņēmumu asociācija”. Valkas novada domei biedra naudas iemaksa sastāda 1000,- EUR gadā, bet
nepieciešamība atrasties minētajā biedrībā nav, jo Valkas novada domei pieder tikai viena neliela katlu
māja Valkas pilsētā, kurā tiek ražots siltums, un viena neliela katlu māja Ērģemē. Pārējais siltums tiek
iepirkts no SIA “Enefit Power & Heat Valka”.
Valkas novada dome minētajā biedrībā maksāja biedra naudu, pārņemot Valkas pilsētas domes
saistības, bet Valkas novada domes lēmums par atrašanos minētajā biedrībā nav bijis pieņemts.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis,
A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstāties no biedrības “Latvijas siltumuzņēmumu asociācija”, reģ.Nr. 40008052759, juridiskā adrese:
Kandavas iela 16, Rīga, LV-1083.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
Sēde slēgta 2019.gada 27.decembrī, plkst.11:00.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

