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Sēde sasaukta 2021.gada 26. augustā plkst. 10.00.
Sēdi atklāj 2021.gada 26. augustā plkst. 10.00.
Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas sēžu protokolu vadītāja Ilva Asejeva
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Maruta STABULNIECE, Gita AVOTE, Vilmārs VESINGI, Aigars
ROGA, Andris DAINIS, Agris KRASTIŅŠ, Viesturs ZARIŅŠ, Sandra PILSKALNE, Dace BAŠĶE, Agnis
BIRKAVS, Juris ŽUROVIČS, Jānis ANŽE, Kristaps SULA
Nepiedalās deputāti:
Guntis Albergs – aizņemts pamatdarbā
Valkas novada pašvaldības administrācijas darbinieki:
Ainārs Zābers – Valkas novada pašvaldības izpilddirektors
Gints Stālmeisters – Izpilddirektora vietnieks - pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
vadītājs
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Diāna Jūga - Administratīvi juridiskās nodaļas juriste
Ivo Leitis – Sabiedrisko attiecību speciālists
Arita Ārgale – Personāla nodaļas vadītāja
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Jana Putniņa – Attīstības un plānošanas nodaļas projektu daļas vadītāja
Jānis Vindēls – Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs
Vilnis Vilguts – Datorsistēmu un datortīklu vecākais administrators
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Viktors Kaņepe - Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis
Dainis Lapiņš – Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs
Natālija Dubrovska – Valkas novada Sociālā dienesta vadītāja
Līga Tetere – Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore
Ligita Sīmane – Valkas pagasta pārvaldes vadītāja
Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Pēteris Pētersons – Ērģemes un Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
Piedalās: Valkas pilsētas iedzīvotāji (8 cilvēki)

Domes priekšsēdētājs Vents Armands Karuklis atklāj domes sēdi un ierosina iesniegto darba kārtību
papildināt ar 23. lēmuma projektu “Par izsoles rezultātu par cirsmu Kārķu un Ērģeme pagastos apstiprināšanu”,
24. lēmuma projektu “’Par nekustamā īpašuma „Celtnieks 133”, Valkā, Valkas novadā atsavināšanas
uzsākšanu”, 25. lēmuma projektu “Par Valkas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu”, 26. lēmuma
projektu “Par izmaiņām Valkas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā”, 27. lēmuma projektu
”Par vieglās pasažieru automašīnas Škoda Octavia (valsts reģ.nr. GZ-6560) pārdošanu par brīvu cenu”, 28.
lēmuma projektu “Par saistošo noteikumu Nr. 26 „Grozījumi 2021. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2021. gada budžets” apstiprināšanu”, 29. lēmuma projektu “Par nomas tiesību
rakstiskas izsoles rīkošanu uz daļām no zemes gabaliem Zvārtavas pagastā, “Skuķi”, un „Lauri”, ka arī uz zemes
gabala „Krustiņi”, nomu”, 30. lēmuma projektu “Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz zemes gabalu
Valkas pagastā, “Stūriņi”, un daļām no zemes gabaliem Valkas pagastā, “Lugažu ūdens” un “Saulstari” nomu”,
kā arī ierosina izņemt no darba kārtības 18. jautājumu “Par SIA “LVBet” iesniegumu saņemt pašvaldības atļauju
spēļu zāles, bingo zāles, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas Ausekļa ielā 4, Valkā, Valkas novadā
atvēršanai”.
Notiek debates starp Valkas pilsētas iedzīvotājiem un domes deputātiem saistībā ar 18. jautājumu.
Domes priekšsēdētājs atkārtoti ierosina izņemt no sēdes darba kārtības 18. jautājumu.
Atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže,
M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga), PRET – 6 deputāti (V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe,
A.Birkavs, J.Žurovičs) ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
ATSTĀT 18. jautājumu Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta sēdes darba kārtībā.
Domes priekšsēdētājs ierosina iesniegto darba kārtību papildināt ar 23. lēmuma projektu “Par izsoles
rezultātu par cirsmu Kārķu un Ērģeme pagastos apstiprināšanu”, 24. lēmuma projektu “’Par nekustamā īpašuma
„Celtnieks 133”, Valkā, Valkas novadā atsavināšanas uzsākšanu”, 25. lēmuma projektu “Par Valkas novada
pašvaldības Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu”, 26. lēmuma projektu “Par izmaiņām Valkas novada pašvaldības
Administratīvās komisijas sastāvā”, 27. lēmuma projektu ”Par vieglās pasažieru automašīnas Škoda Octavia
(valsts reģ.nr. GZ-6560) pārdošanu par brīvu cenu”, 28. lēmuma projektu “Par saistošo noteikumu Nr. 26
„Grozījumi 2021. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2021. gada
budžets” apstiprināšanu”, 29. lēmuma projektu “Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz daļām no
zemes gabaliem Zvārtavas pagastā, “Skuķi”, un „Lauri”, ka arī uz zemes gabala „Krustiņi”, nomu”, 30. lēmuma
projektu “Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz zemes gabalu Valkas pagastā, “Stūriņi”, un daļām
no zemes gabaliem Valkas pagastā, “Lugažu ūdens” un “Saulstari” nomu.
Atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže,
M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, J.Žurovičs), PRET – 1
deputāts (A.Birkavs), ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Latvijas Studentu fonda iesnieguma izskatīšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr. 24 “Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Valkas
novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
3. Par nolikuma Nr. 6 “Valkas Jāņa Cimzes Ģimnāzijas nolikums” apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem Valkas novada domes 2021. gada 29.aprīļa nolikumā Nr.5 “Valkas pirmsskolas izglītības
Iestādes nolikums”.
5. Par nolikuma Nr. 7 “J. Cimzes Valkas Mūzikas skolas nolikums” apstiprināšanu.
6. Par nolikuma Nr. 8 “Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” nolikums” apstiprināšanu.
7. Par nolikuma Nr. 9 “Valkas Mākslas skolas nolikums” apstiprināšanu.
8. Par nolikuma Nr. 10 “Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikums” apstiprināšanu.
9. Par nolikuma Nr. 11 “Ērģemes pamatskolas nolikums” apstiprināšanu.
10. Par grozījumiem Valkas novada domes 2021. gada 13. janvāra lēmuma “Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr. 1,1.§)
19.,20.,22.,23.,25.,26.,29.,33.,60.pielikumā.
11. Par līdzmaksājuma noteikšanu individuālajām nodarbībām J.Cimzes Valkas mūzikas skolā.
12. Par pagaidu dzīvojamām telpām.
13. Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā un Valkas pagasta Sēļu ciemā
apstiprināšanu.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Par nolikuma Nr. 12 “Valkas novada pašvaldības Zemes komisijas nolikums” apstiprināšanu.
Par vieglās pasažieru automašīnas Škoda Octavia (valsts reģ.nr. GJ-5187) pārdošanu par brīvu cenu.
Par vieglās pasažieru automašīnas Citroen Berlingo pārdošanu par brīvu cenu.
Par vieglās pasažieru automašīnas iegādi Valkas novada dzīvnieku patversmei.
Par SIA “LVBet” iesniegumu saņemt pašvaldības atļauju spēļu zāles, bingo zāles, totalizatoru vai derību
likmju pieņemšanas vietas Ausekļa ielā 4, Valkā, Valkas novadā atvēršanai.
Par pašvaldības līdzfinansējumu Ērģemes pagasta bibliotēkai Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta
biedrības projektā “Iedvesmas bibliotēka”.
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Alieši 39” atsavināšanas uzsākšanu.
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Bērzezers 196” atsavināšanas uzsākšanu.
Par izsoles rezultātu par cirsmu Kārķu un Ērģemes pagastos apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Celtnieks 133”, Valkā, Valkas novadā atsavināšanas uzsākšanu.
Par Valkas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.
Par izmaiņām Valkas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
Par vieglās pasažieru automašīnas Škoda Octavia (valsts reģ.nr. GZ-6560) pārdošanu par brīvu cenu.
Par saistošo noteikumu Nr. 25 „Grozījumi 2021. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2021. gada budžets”” apstiprināšanu.
Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz daļām no zemes gabaliem Zvārtavas pagastā, “Skuķi”, un
„Lauri”, ka arī uz zemes gabala „Krustiņi”, nomu.
Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz zemes gabalu Valkas pagastā, “Stūriņi”, un daļām no
zemes gabaliem Valkas pagastā, “Lugažu ūdens” un “Saulstari” nomu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Vilmārs Vesingi ierosina izskatīt 18. jautājumu kā 1. jautājumu.
Atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže,
M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, J.Žurovičs, A.Birkavs),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par SIA “LVBet” iesniegumu saņemt pašvaldības atļauju spēļu zāles, bingo zāles, totalizatoru vai derību
likmju pieņemšanas vietas Ausekļa ielā 4, Valkā, Valkas novadā atvēršanai.
2. Par Latvijas Studentu fonda iesnieguma izskatīšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr. 24 “Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Valkas
novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
4. Par nolikuma Nr. 6 “Valkas Jāņa Cimzes Ģimnāzijas nolikums” apstiprināšanu.
5. Par grozījumiem Valkas novada domes 2021. gada 29.aprīļa nolikumā Nr.5 “Valkas pirmsskolas izglītības
Iestādes nolikums”.
6. Par nolikuma Nr. 7 “J. Cimzes Valkas Mūzikas skolas nolikums” apstiprināšanu.
7. Par nolikuma Nr. 8 “Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” nolikums” apstiprināšanu.
8. Par nolikuma Nr. 9 “Valkas Mākslas skolas nolikums” apstiprināšanu.
9. Par nolikuma Nr. 10 “Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikums” apstiprināšanu.
10. Par nolikuma Nr. 11 “Ērģemes pamatskolas nolikums” apstiprināšanu.
11. Par grozījumiem Valkas novada domes 2021. gada 13. janvāra lēmuma “Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr. 1,1.§)
19.,20.,22.,23.,25.,26.,29.,33.,60.pielikumā.
12. Par līdzmaksājuma noteikšanu individuālajām nodarbībām J.Cimzes Valkas mūzikas skolā.
13. Par pagaidu dzīvojamām telpām.
14. Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā un Valkas pagasta Sēļu ciemā
apstiprināšanu.
15. Par nolikuma Nr. 12 “Valkas novada pašvaldības Zemes komisijas nolikums” apstiprināšanu.
16. Par vieglās pasažieru automašīnas Škoda Octavia (valsts reģ.nr. GJ-5187) pārdošanu par brīvu cenu.
17. Par vieglās pasažieru automašīnas Citroen Berlingo pārdošanu par brīvu cenu.
18. Par vieglās pasažieru automašīnas iegādi Valkas novada dzīvnieku patversmei.
19. Par pašvaldības līdzfinansējumu Ērģemes pagasta bibliotēkai Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta
biedrības projektā “Iedvesmas bibliotēka”.

Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Alieši 39” atsavināšanas uzsākšanu.
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Bērzezers 196” atsavināšanas uzsākšanu.
Par izsoles rezultātu par cirsmu Kārķu un Ērģemes pagastos apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Celtnieks 133”, Valkā, Valkas novadā atsavināšanas uzsākšanu.
Par Valkas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.
Par izmaiņām Valkas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
Par vieglās pasažieru automašīnas Škoda Octavia (valsts reģ.nr. GZ-6560) pārdošanu par brīvu cenu.
Par saistošo noteikumu Nr. 25 „Grozījumi 2021. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2021. gada budžets”” apstiprināšanu.
29. Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz daļām no zemes gabaliem Zvārtavas pagastā, “Skuķi”, un
„Lauri”, ka arī uz zemes gabala „Krustiņi”, nomu.
30. Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz zemes gabalu Valkas pagastā, “Stūriņi”, un daļām no
zemes gabaliem Valkas pagastā, “Lugažu ūdens” un “Saulstari” nomu.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1.§
Par SIA “LVBet” iesniegumu saņemt pašvaldības atļauju spēļu zāles, bingo zāles, totalizatoru vai
derību likmju pieņemšanas vietas Ausekļa ielā 4, Valkā, Valkas novadā atvēršanai
_______________________________________________________________________________________________

(A.Golubovs, V.A.Krauklis)
Valkas novada pašvaldība 2021. gada 13. augustā saņēma SIA “LVBet”, reģ.Nr.50203083121, juridiskā
adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 (turpmāk - Iesniedzējs) iesniegumu par atļaujas saņemšanu no Valkas
novada pašvaldības par spēļu zāles, bingo zāles, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu
Ausekļa ielā 4, Valkā, Valkas novadā.
Iesniegumā Iesniedzējs informē, ka īpašumā ir plānots izveidot izklaides centru (četru celiņu boulinga zāli,
biljarda un šautriņu zāli, picas bāru) (lēmuma pielikumā plānojamais telpu izvietojuma plāns Ausekļa ielā 4,
Valkā, Valkas novadā pēc pārbūves), kas atradīsies atsevišķi no azartspēļu telpām. Papildus Iesniedzējs plāno
ieguldīt būtiskas investīcijas īpašuma ēkas rekonstrukcijā un apkārtējās vides uzlabošanā. Iesniedzējs iesaistās
dažādu sporta veidu attīstībā, atbalstot futbola komandas visā pasaulē (gan augstākās klases, gan vietējās),
volejbola turnīrus, sporta aktivitātēm veltītās vietnes u.c. Atbalsts iekļauj nepieciešamā aprīkojuma
nodrošināšanu un finansiālu atbalstu, pilnveidojot komandu attīstību un veicinot sporta komandu un to
mārketinga aktivitātes. Iesniedzēja uzņēmumu grupa iesaistās arī labdarības akcijās, piemēram, Ziemassvētku
labdarības projektā Polijas Lielais orķestris (līdzīgi latviešu "Enģeļi pār Latviju") vai “Matezwas” projektā, kura
mērķis ir palīdzēt Matešvas ciemata vietējai kopienai Zimbabvē, atjaunojot skolu un izveidojot ūdens ieguves
vietu. Iesniedzēja uzņēmumu grupai šādas aktivitātes uztver pozitīvi un liek tai lepoties ar to, ka var reaģēt uz
sabiedrības vajadzībām un veicināt sporta disciplīnas attīstību.
Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma (turpmāk - Likums) 42. panta pirmo daļu, lai saņemtu atļauju atvērt
kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles
konkrētajās telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:
1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju;
2) dokumentus (to kopijas), kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu
zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, un telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par
piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās vai
dokumentus (to kopijas), kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas vai apliecina iespēju iegūt tiesības lietot
telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu,
kopā ar telpu īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (to kopijām). Ja persona, kura parakstījusi
dokumentu, kas apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu
īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību
likmju pieņemšanas vietu šajās telpās.
Iesniedzējs ir Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas 2018. gada 6.aprīlī izsniegta
licence Nr.A-69 azartspēļu organizēšanai, azartspēļu veidi: Spēļu automātu spēles, kāršu un kauliņu spēles,
bingo, rulete, totalizators, derības un veiksmes spēle pa tālruni.
Nekustamais īpašums Valkā, Ausekļa ielā 4 pieder SIA “LVCaffe”, reģ.nr. 40203121811. 2021. gada 12.
augustā starp SIA “LVCaffe” un Iesniedzēju tika noslēgts nodomu protokols par nomas līguma noslēgšanu par
visu nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 4, Valka, Valkas novads nomu 14 dienu laikā pēc tam, kad Iesniedzējs
saņems azartspēļu organizēšanas vietas licenci šajā īpašumā. Iesniegumam pievienota SIA “LVCaffe” 2021.
gada 12. augusta piekrišana azartspēļu darbību veikšanai minētajā nekustamajā īpašumā.

Saskaņā ar Likuma 42. panta ceturto daļu pašvaldība atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru
vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās izsniedz uz
nenoteiktu laiku.
Saskaņā ar Likuma 42. panta piekto daļu lēmumu par atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru
vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās pašvaldība pieņem
vai atsaka atļaujas izsniegšanu 45 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Nekustamais īpašums Ausekļa ielā 4, Valkā, Valkas novadā neatrodas vietās, kurās atbilstoši Likuma 41.
panta otrai daļai nav atļauts organizēt azartspēles:
1) valsts iestādēs;
2) baznīcās un kulta celtnēs;
3) ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās;
4) aptiekās, pasta struktūrvienībās vai kredītiestādēs;
5) publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru un derības;
6) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss;
7) veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles, totalizatoru
vai derību likmju pieņemšanas vietas, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju
tikai no ārpuses;
8) bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības;
9) dienesta viesnīcās;
10) ēkās, kurās ir dzīvokļi un ieeja uz tiem no ēkas ārpuses ir kopēja ar ieeju uz azartspēļu organizēšanas
vietu.
Ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi Likuma 41. panta otrā daļā noteiktie
ierobežojumi, par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome, izvērtējot to,
vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interešu aizskārumu.
2021. gada 20. augustā Valkas novada pašvaldība saņēma Iesniedzēja vēstuli ar papildinājumiem pie
iesnieguma, kurā sniedz šādus precizējumus:
“Uzņēmums ir apņēmies ne tikai atvērt azartspēļu norises vietu, bet arī nodrošināt izklaidi iedzīvotājiem. Mēs
uzskatām, ka tas ir īpaši svarīgi šajā vietā, jo, no vienas puses, pilsētā trūkst šādu izklaides vietu, un no otras
puses, telpu lielums ļauj ieviest papildu pakalpojumus, kas nav saistīti ar azartspēlēm. Augstākminēto
iemeslu dēļ mēs esam iepazīstinājuši ar saviem plāniem telpās iekļaut arī boulingu, bāru, biljardu, šautriņus
utt. Šīs zonas tiks pienācīgi atdalītas no azartspēļu zonas, lai tiktu novērsta neatļauta piekļuve. Uzņēmums
jau ir veicis atbilstošus ieguldījumus ēkā, lai pielāgotu telpas šādām darbībām. Kas attiecas uz azartspēļu
zonu, tā ir veidota tā, lai atbilstu visām likumdošanas prasībām un lai tajā ietilptu likumā noteiktais minimālais
aprīkojuma daudzums. Uzņēmums vienmēr pielāgo telpas atbilstoši likumdošanas prasībām. Lūdzu, ņemiet
vērā, ka par katru spēļu automātu uzņēmumam ir pienākums ik mēnesi maksāt ievērojamu azartspēļu
nodokli. Tāpēc, ja uzņēmums saņems licenci (atļauju) šai atrašanās vietai, tās darbība tiks nodrošināta
saskaņā ar likumdošanu. Uzņēmums arī centīsies apmierināt apmeklētāju vajadzības un apmierināt viņu
pieprasījumu pēc izklaides, piedāvājot jau esošus vai citus pakalpojumus, kas nav saistīti ar azartspēlēm.
Uzņēmums to darīs pats vai ar savu ilggadējo biznesa partneru palīdzību. Tam jau ir veikti atbilstoši
priekšdarbi gan biznesa sadarbības, gan telpu ziņā.”
Valkas novada dome 2018. gada 28. jūnijā pieņēma lēmumu "Par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles un derību
punkta atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7,2.§), ar kuru atļāva Iesniedzējam
atvērt spēļu zāļu un totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā,
ēkas kadastra apzīmējums 94010080193003.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 16. augusta lēmumu (sēdes
protokols Nr. 8, 8.§) un vadoties no Azartspēļu un izložu likuma 42. panta otro, trešo, ceturto, piekto daļu, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 8 (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece, A.Krastiņš,
A.Dainis, A.Roga), PRET – 6 deputāti (V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), ATTURAS
- nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atlikt SIA “LVBet”, reģ.Nr.50203083121, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 iesnieguma
izskatīšanu par pašvaldības atļaujas izsniegšanu spēļu zāles, bingo zāles, totalizatoru vai derību likmju
pieņemšanas vietas Ausekļa ielā 4, Valkā, Valkas novadā atvēršanai līdz nākamajai domes sēdei.
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.

2.§
Par Latvijas Studentu fonda iesnieguma izskatīšanu
______________
(N.Dubrovska, V.A.Krauklis)
Valkas novada pašvaldība 2021. gada 3. augustā ir saņēmusi Latvijas Studentu fonda, reģ. Nr.
40008304198, juridiskā adrese Rietumu iela 24, Egļupe, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads iesniegumu, kurā
paskaidro, ka vēlas sniegt finansiālu atbalstu personām ar invaliditāti, lai iegūtu augstāko izglītību. Iesniegumā
teikts, ka Latvijas Studentu fonds vēlas vērsties pie Labklājības ministrijas ar jautājumiem, kurus šobrīd uzdod
pašvaldībai, lai noskaidrotu pašvaldības iespējamo atbalstu.
Latvijas Studentu fonda vēstulē ir šādi jautājumi:
1. Vai būtu iespējams noslēgt ar Pašvaldību sadarbības līgumu ar Latvijas Studentu fondu ar mērķi,
lai Pašvaldības sociālo dienestu speciālisti sniegtu informatīva rakstura atbalstu personām ar
invaliditāti ar Latvijas Studentu fonda izsniegto materiālu par iespēju iegūt augstāko izglītību?
Latvijas Studentu fonda izsniegtajā materiālā ir iekļauts ceļvedis kā sazināties ar administrāciju, kā
pieteikties Latvijas Studentu fonda finansiālajam atbalstam un informatīvs ziņojums par augstākās
izglītības nepieciešamību.
2. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta septīto daļu, viena no Pašvaldības autonomajām
funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību. Vai ir iespēja saņemt no Pašvaldības
atbalstu Latvijas Studentu fonda mērķa sasniegšanai?
3. Ja ir iespēja saņemt no Pašvaldības atbalstu Latvijas Studentu fonda mērķa sasniegšanai, tad kāda
ir kārtība, kā uz Pašvaldības atbalstu var pieteikties, kādi dokumenti un kāda informācija papildus ir
jāiesniedz?
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2021. gada 16. augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.6,1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punkta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže,
M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs),
PRET – nav, ATTURAS – nav
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Piekrist slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Studentu fondu, reģ. Nr. 40008304198, juridiskā adrese
Rietumu iela 24, Egļupe, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, ar mērķi, ka Valkas novada sociālā
dienesta speciālisti, sniegs informatīva rakstura atbalstu personām ar invaliditāti ar Latvijas Studentu
fonda izsniegto materiālu par iespēju iegūt augstāko izglītību.
2. Atļaut Latvijas Studentu fondam novietot ziedojuma kastītes pašvaldības telpās – Valkā, Beverīnas ielā
3, nepieciešamības gadījumā nodrošināt ar telpām semināru, sapulču u.c. izglītojošu pasākumu
rīkošanā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
3.§
Par saistošo noteikumu Nr. 24 “Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti
Valkas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(N.Dubrovska, V.A.Krauklis)
Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļa deleģē pašvaldībām savos saistošajos noteikumos noteikt aprūpes
pakalpojumu personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas
ierobežojumi, izņemot personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības
iestādē vai ieslodzījuma vietā (turpmāk - bērni ar invaliditāti), piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un
pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un
prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2021. gada 16. augusta lēmumu
(protokols Nr.6,2.§) un vadoties pēc Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
16.punkta un 41. panta pirmās daļas 1.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti

(V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula,
S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 24 “Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar
invaliditāti Valkas novada pašvaldībā”. (pielikumā)
2. Saistošos noteikumus Nr. 24 “Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Valkas
novada pašvaldībā” triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saistošos
noteikumus Nr. 24 “Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Valkas novada
pašvaldībā” publicēt pašvaldības mājaslapā (www.valka.lv) un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
4. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2021. gada 26. augustā

Nr. 24
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta sēdes lēmumu
( protokols Nr.12, 3.§)

Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti
Valkas novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu,
Invaliditātes likuma 12.panta 6.2 daļu

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka no pašvaldības budžeta apmaksāta aprūpes
pakalpojuma (turpmāk – pakalpojums) nepilngadīgām personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti,
kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kā arī
lēmumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
1. Tiesības saņemt pakalpojumu ir personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti (bērnam), kurām ir
izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi un, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Valkas
novada administratīvajā teritorijā, izņemot personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā,
stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā un kuras nesaņem sociālās aprūpes pakalpojumu vai
aprūpes pakalpojumu, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros tādā
apjomā, ka bērna aprūpe un uzraudzība bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes locekļa prombūtnes
laikā tiek nodrošināta pilnā apmērā
2.

No pašvaldības budžeta apmaksāto aprūpes pakalpojumu nodrošina Valkas novada Sociālais dienests
(turpmāk – Sociālais dienests).

3.

Aprūpes pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona (izņemot bērna vecāki vai audžuģimene), kurai ir
darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar nepilngadīgo personu no 5 līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti, kurai ir izteikti un smagi funkcionēšanas traucējumi.

4.

Objektīvi pamatotās situācijās aprūpes pakalpojumu var sniegt arī kāds no bērna vecākiem vai vienā
mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem. Par objektīviem apstākļiem var uzskatīt – sociālais
dienests un vecāki nevar atrast piemērotu pakalpojuma sniedzēju, vai arī starp pakalpojuma sniedzēju un
bērnu neveidojas kontakts, bērns nepieņem svešu personu.

5.

6.

Sociālais dienests ir tiesīgs aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai piesaistīt juridisku personu, kuras
pamatdarbība vai kuras attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir sociālo pakalpojumu sniegšana un kura
attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī spēj
nodrošināt, ka aprūpes pakalpojumu sniedz personas, kurām ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar
personu ar invaliditāti.
II. Aprūpes pakalpojuma piešķiršanas nosacījumi un kārtība
Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu,
kurā norāda:
7.1.

bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, kurā nepieciešams sniegt aprūpes
pakalpojumu;

7.2.

bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi,
tālruņa numuru;

7.3.

aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas mērķi un vēlamo pakalpojuma apjomu, norādot kopējo stundu
skaitu kalendāra nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad aprūpes pakalpojums būs
nepieciešams (ja zināms). Ja aprūpes pakalpojums tiek pieprasīts vienreizēju pasākumu
apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai, jānorāda tikai nepieciešamo stundu skaitu
kalendāra nedēļā;

7.4.

vēlamā aprūpētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu.

Iesniegumam papildus pievieno likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu kopiju,
uzrādot oriģinālu, ja dokumenti tiek iesniegti klātienē un šāda informācija nav Sociālā dienesta rīcībā.
8. Sociālais dienests izskata šo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentu un:
9.1. Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecinās, vai komisija bērnam noteikusi invaliditāti un izsniegusi
atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību;
9.2. aizpilda aprūpes pakalpojuma nepilngadīgām personām nepieciešamības novērtēšanas karti
(pielikumā);
9.3. novērtē aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, ja bērna vecāki vai audžuģimene nodarbinātības vai
citu objektīvu iemeslu dēļ (pašiem jāsaņem ārstniecības, sociālie pakalpojumi, nepieciešama atelpa,
iesaistoties sociālās iekļaušanas aktivitātēs) nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību
nepieciešamajā apjomā.
10. Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
10.1. par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu līdz 80 stundām mēnesī (pakalpojuma sniedzējam tiek
apmaksāts faktiski nostrādāto stundu skaits, atbilstoši Sociālajā dienestā iesniegtajai atskaitei par
iepriekšējā mēnesī sniegto aprūpes pakalpojumu) un pakalpojuma saņemšanas periodu – līdz
kalendārā gada beigām vai uz atzinuma par īpašas kopšanas nepieciešamību derīguma termiņu;
10.2. par atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu, ja:
7.

10.2.1. bērns neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta 2.4 daļā un šajos saistošajos noteikumos
noteiktajiem aprūpes pakalpojuma piešķiršanas kritērijiem un saņemšanas nosacījumiem;
10.2.2. bērns saņem sociālās aprūpes pakalpojumu vai aprūpes pakalpojumu, kas tiek nodrošināts
Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros tādā apjomā, ka bērna aprūpe un
uzraudzība bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes locekļa prombūtnes laikā tiek
nodrošināta pilnā apmērā.
11. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10.punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to
informē pakalpojuma pieprasītāju (bērna likumisko pārstāvi).
12. Ja aprūpes pakalpojumu nepieciešams saņemt atkārtoti, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālajā
dienestā iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
III. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumi un kārtība

13. Pēc lēmuma pieņemšanas par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests slēdz līgumu ar
aprūpes pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju. Līgumā nosaka pakalpojuma apjomu, tā
sniegšanas periodu, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību, citus būtiskus jautājumus,
kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumiem. Vienas pakalpojuma
stundas izmaksas – 4,50 euro stundā, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu (bruto
atlīdzība 3,65 euro par vienu pakalpojuma stundu).
14. Pakalpojuma sniedzējs šo noteikumu 13.punktā minētajā līgumā noteiktajā kārtībā reizi mēnesī iesniedz
Sociālajā dienestā apliecinājumu par iepriekšējā mēnesī sniegto aprūpes pakalpojumu. Apliecinājumā
norāda dienas, kad sniegts aprūpes pakalpojums, un tajās nostrādāto stundu skaitu, un līdzēju
apliecinājumus par sniegto un saņemto pakalpojumu.
15. Aprūpes pakalpojuma sniegšana personai tiek pārtraukta uz laiku, kamēr pakalpojuma saņēmējs atrodas
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.
IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
16. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Valkas novada pašvaldībā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
17. Valkas novada pašvaldība pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
V. Noslēguma jautājums
18. Noteikumi stājas spēkā pēc to pilna teksta publicēšanas informatīvajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

pielikums
Valkas novada pašvaldības
2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 24

APRŪPES PAKALPOJUMA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM
NEPIECIEŠAMĪBAS NOVĒRTĒŠANAS KARTE

1. Bērna vārds, uzvārds _________________________________________________
2. Personas kods __/__/__/__/__/__/ - __/__/__/__/__/
3. Bērna deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese ______________________________________
Aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas mērķi un vēlamais pakalpojuma apjoms (norādīt visus aktuālos
iemeslus)
 lai strādātu algotu darbu ___ stundas mēnesī
 lai gūtu ienākumus no saimnieciskās darbības ___ stundas mēnesī
 lai apgūtu vispārējās vai profesionālās pamata, vidējās vai augstākās izglītības programmu
 klātienē ____ stundas mēnesī;
 neklātienē ___ stundas mēnesī
 lai piedalītos Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajos nodarbinātību veicinošos pasākumos ___ stundas
mēnesī

 lai saņemtu dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja ___
stundas mēnesī
 Vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai ___ stundas mēnesī
Kopējais vēlamais pakalpojuma apjoms ___ stundas mēnesī.
Bērna ikdienas aktivitātes (norādīt visas atbilstošās)
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi __________________________________________________________
___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___stundas mēnesī
iegūst izglītību:
 vispārējās pamatizglītības iestādes _____________________________________ ______ klasē
 klātienē ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;  mājapmācībā;
 vispārējās vidējās izglītības iestādes _____________________________________ ______ klasē
 klātienē ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;  mājapmācībā;
 speciālās izglītības iestādes _____________________________________ ______ klasē
 klātienē ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;  mājapmācībā;
 cits variants ______________________________________________________________________
izmanto izglītības iestādes pagarinātās dienas grupas pakalpojumu
 Jā ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;
 nē (norādiet iemeslu kāpēc neizmanto) ________________________________________

______
apgūst profesionālās ievirzes izglītības iestādes izglītības programmu
 jā ___________________________ ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; stundas mēnesī;
 nē
saņem sociālos pakalpojumus:
 dienas aprūpes centrā ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;
 dienas centrā ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;
 specializētajās darbnīcās ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;
 “atelpas brīža” pakalpojums ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;
 cits variants ______________________________________________________________________
saņem regulārus ārstniecības pakalpojumus (piemēram, ergoterapija, fizioterapija u.c.)
 jā ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;
 nē
 Institūcijās bērna aprūpe un uzraudzība nodrošināta ___ stundas mēnesī
Bērna aprūpes un uzraudzības nodrošināšana
Mājsaimniecības pilngadīgo locekļu skaits ___
Mājsaimniecības pilngadīgā locekļa, kurš ikdienā pastāvīgi īsteno bērna aprūpi un uzraudzību prombūtnes laikā
bērna aprūpi un uzraudzību pārējie mājsaimniecības pilngadīgie locekļi
 var nodrošināt ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;

 nevar nodrošināt (norādiet iemeslu, kāpēc nevar)
_____________________________________________________
Bērns bez pilngadīgas personas klātbūtnes var palikt viens (aizpilda, ja bērna vecums ir no 7 līdz 18 gadiem)
 jā, nepārtraukti ___ stundas dienā;
 nē
Bērns saņem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros sociālās aprūpes vai aprūpes mājās
pakalpojumu
 jā, ___ stundas mēnesī;
 nē
Bērna fizisko un garīgo spēju izvērtējums
1. Funkcionālie traucējumi
 kustību traucējumi
 runas traucējumi
 dzirdes traucējumi
 redzes traucējumi
 citi veselības traucējumi_________________________________________________
Piezīmes___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Bērna pašaprūpes spēju novērtējums
Ēšana
 nespēj pats paēst
 nepieciešama palīdzība (piem., uzziest sviestu)
 spēj patstāvīgi paēst
Pārvietošanās (no gultas uz krēslu un atpakaļ)
 sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru
 nepieciešama liela fiziska palīdzība pārvietojoties, var sēdēt
 nepieciešama neliela fiziska vai vārdiska palīdzība pārvietojoties
 neatkarīgs
Kustīgums
 bez citu palīdzības nevar pārvietoties
 pārvietojas riteņkrēslā
 staigājot nepieciešama kādas personas fiziska vai vārdiska palīdzība
 neatkarīgs
Ģērbšanās
 atkarīgs

 nepieciešama palīdzība atsevišķu darbību veikšanai
Personiskā higiēna
 nepieciešama palīdzība personiskās higiēnas nodrošināšanā
 nespēj kontrolēt vēdera izeju un urināciju
 kontrolē vēdera izeju un urināciju
Medikamentu lietošana
 nepieciešama pilnīga uzraudzība medikamentu lietošanā
 medikamenti nav jālieto
Sazināšanās prasme
 nav spējīgs sazināties
 sazinās ar žestu palīdzību
 sazināšanās nav traucēta
Izmanto tehniskos palīglīdzekļus
 ratiņkrēslu
 dzirdes aparātu
 ortopēdiskos apavus
 cits___________________________________________________________________________________
Piezīmes____________________________________________________________________________
Pamatojums un secinājumi par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību bērnam no pašvaldības budžeta
līdzekļiem
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Bērna likumiskā pārstāvja vai audžuvecāka paraksts un tā atšifrējums
Sociālā darbinieka pilns amata nosaukums, paraksts un tā atšifrējums

Datums______________________________

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 24
“Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Valkas novada pašvaldībā”
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz
Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļā ietverto deleģējumu
pašvaldībām saistošajos noteikumos noteikt aprūpes pakalpojuma
personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir
izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, izņemot personas,
kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā
ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā (turpmāk - bērni ar
invaliditāti),
piešķiršanas,
atteikšanas,
izbeigšanas
un
pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes
pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes
pakalpojuma sniedzējam.
Saistošie noteikumi nosaka aprūpes pakalpojuma bērniem ar
invaliditāti
piešķiršanas,
atteikšanas,
izbeigšanas
un
pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes
pakalpojuma
nepieciešamības
novērtēšanai un
apjoma
noteikšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.
Saistošajos noteikumos tiek paredzēts, ka aprūpes pakalpojumu
varēs sniegt bērna ar invaliditāti likumiskā pārstāvja vai
audžuģimenes izvēlēta fiziska persona, kurai ir darba vai personīgā
pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, ja minētā persona
nav bērna pirmās pakāpes radinieks vai nedzīvo ar bērnu vienā
mājsaimniecībā (turpmāk - aprūpētājs). Izņēmuma gadījumos,
objektīvu iemesli dēļ, aprūpi varēs sniegt arī bērna radinieki.
Pašvaldības sociālais dienests ar aprūpētāju slēgs Uzņēmuma
līgumu. Pašvaldības sociālajam dienestam būs tiesības,
nepieciešamības gadījumā, aprūpes pakalpojuma sniegšanai
piesaistīt arī juridisku personu, kuras pamatdarbība vai kuras
attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir sociālo pakalpojumu
sniegšana un kura attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēta
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī spēj nodrošināt, ka
aprūpes pakalpojumu sniedz aprūpētājs, kuram ir darba vai
personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti. Aprūpes
pakalpojuma apjoms tiks noteikts atkarībā no pašvaldības sociālā
dienesta noteiktā bērna ar invaliditāti pašaprūpes, neatkarības un
patstāvības līmeņa, ikdienas aktivitāšu pārklājuma un
mājsaimniecības locekļu iespējām sniegt nepieciešamo atbalstu,
nepārsniedzot Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos
Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes
pakalpojumu personām ar invaliditāti" un šo saistošo noteikumu
pielikumā noteikto maksimālo apjomu.
Pēc sistēmas LabIS (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas apgabals) uz 2021. gada 1. februāri Valkas novadā
reģistrēti 10 bērni ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kuriem
ir izsniegts atzinums īpašas kopšanas nepieciešamībai. Šobrīd
Eiropas Savienības politiku instrumentu deinstitucionalizācijas
projekta "Vidzeme iekļauj" ietvaros aprūpes pakalpojumu saņem 4
bērni, aprūpes pakalpojumu vēl var saņemt 3 bērni, bet likumiskie
pārstāvji nevar atrast bērnam piemērotu aprūpētāju.
Pieņemot, ka 2021. gada 4 mēnešos pašvaldības nodrošināto
Invaliditātes likumā paredzēto aprūpes pakalpojumu saņems 3
bērni, kuri nav izvērtēti DI procesa ietvaros, maksimālās 80
st./mēnesī, izdevumi, ņemot par pamatu MK Nr.316 noteiktās
vienas pakalpojuma stundas minimālās izmaksas, iekļaujot visus

nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu,
EUR/stundā, 4 mēnešos sastādīs 3 480 EUR.
4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Nav ietekmes

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

Palielinās sociālo darbinieku noslogojums.

-

4,50

Nav notikušas

4.§
Par nolikuma Nr.6 “Valkas Jāņa Cimzes Ģimnāzijas nolikums” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis)
2021. gadā Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi jaunus izglītības iestāžu paraugnolikumus. Atbilstoši
paraugnolikumam ir sagatavots jauns Valkas Jāņa Cimzes Ģimnāzijas nolikums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021. gada 16. augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.7,1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece,
A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr. 6 “Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas nolikums” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2016. gada 30. jūnija nolikumu Nr.5 “Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas nolikums”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
Valkā
2021. gada 26. augustā

Nr. 6

APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr. 12,4.§)

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (turpmāk – Iestāde) ir Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā –
Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde.

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, šis nolikums un citi
spēkā esošie normatīvie akti.
3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savs zīmogs un simbolika. Iestāde izmanto noteikta parauga
veidlapas.
4. Iestādes juridiskā adrese: Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads, LV4701.
5. Dibinātāja juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701.
6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā
(turpmāk - VIIS) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
II.

Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

7. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai
nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts
pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.
9. Iestādes uzdevumi ir šādi:
9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba
metodes un formas;
9.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai
izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības
turpināšanai;
9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības
prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības
un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;
9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga
dzīvesveida paradumus;
9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti,
saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Pilnveidot izpratni par Latvijas
Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt
krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
9.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību (turpmāk – vecāki), lai
nodrošinātu izglītības ieguvi;
9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību
līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
9.9. aizpildīt un iesniegt oficiālās statistikas veidlapu (atbilstoši normatīvajos aktos par oficiālās statistikas
veidlapu paraugiem izglītības jomā noteiktajam), aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo
informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu,
uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī nodrošināt pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā
pieejamību Iestādes vai Dibinātāja tīmekļvietnē;
9.10. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības Iestādes uzdevumus.
III.

Īstenojamās izglītības programmas

10. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas pirmsskolas izglītības programmas,
vispārējās pamatizglītības programmas, vispārējās vidējās izglītības programmas. Programmu licences
reģistrētas VIIS.
11. Iestāde var patstāvīgi īstenot Dibinātāja licencētas interešu izglītības programmas un citas izglītības
programmas atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam.
12. Izglītības programmas apguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana notiek atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktai kārtībai. Par akreditētas izglītības programmas apguvi Iestāde izsniedz izglītojamajam apliecību
par pamatizglītības apguvi vai atestātu par vidējās izglītības apguvi.

IV.

Izglītības procesa organizācija

13. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie
normatīvie akti, šis nolikums, Iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Iestādes
iekšējie normatīvie akti, kā arī citi Iestādes vadītāja (turpmāk – Direktors) izdotie tiesību akti un lēmumi.
14. Pirmsskolas izglītības programmās izglītojamo uzņemšanas kārtību Iestādē nosaka Dibinātājs normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst obligātā izglītības vecuma izglītojamie no
piecu gadu līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības
pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt
par vienu gadu saskaņā ar ģimenes ārsta atzinumu.
15. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Iestādes vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības programmās notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
16. Mācību darba organizēšana:
16.1. mācību ilgumu, īstenojot vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas,
nosaka Vispārējās izglītības likums;
16.2. mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets;
16.3. pirmsskolas izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā
un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi;
16.4. vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmās mācību darba organizācijas pamatforma
ir mācību stunda. Direktors ir tiesīgs noteikt citas mācību organizācijas formas un to ilgumu,
nepārsniedzot Vispārējās izglītības likumā noteikto mācību stundu slodzi nedēļā un mācību stundu
skaitu dienā;
16.5. mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu vai kursu un stundu
plāns ar kopējo mācību stundu skaitu mācību priekšmetā vai kursā.
17. Iestāde patstāvīgi izstrādā izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot pamatprincipus kas
noteikti:
17.1. valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās;
17.2. valsts izglītības standartā.
18. Iestādē ir atbalsta personāls (sociālais pedagogs, psihologs, logopēds), pagarinātās dienas grupas,
bibliotēka, dienesta viesnīca.
V.

Izglītojamo tiesības un pienākumi

19. Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos
normatīvajos aktos un Iestādes iekšējos normatīvajos aktos
20. Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību Iestādē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
VI.

Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

21. Iestādi vada Direktors. Direktora tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības
likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos
normatīvajos aktos. Direktora tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
22. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Direktors normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu
veikšanu.
23. Iestādes pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos
aktos. Pedagoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
24. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā
un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata
apraksts.
VII.

Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

25. Direktors sadarbībā ar Dibinātāju nosaka Iestādes organizatorisko struktūru, tai skaitā nodrošinot Iestādes
padomes izveidošanu un darbību.

26. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums.
27. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Iestādē un līdzdarbotos Iestādes darba
organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Iestādes padome ir tiesīga veidot interešu grupas un institūcijas,
tajās iesaistot vecākus. Minēto institūciju un interešu grupu darbību nosaka Iestādes padomes apstiprināts
reglaments. Šīm institūcijām ir konsultatīvs raksturs.
28. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, pedagogi tiek apvienoti
mācību priekšmetu jomas sadarbības grupās. Mācību priekšmetu jomas sadarbības grupas darbojas
saskaņā Iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē Direktors vai Direktora vietnieki.
VIII.

Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

29. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības
likums un citi normatīvie akti.
30. Pedagoģisko padomi vada Direktors.
IX.

Iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

31. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Iestādes
nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Iestādes iekšējos normatīvos aktus.
32. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada pašvaldībā, Semināra
ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701 Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
X.

Iestādes saimnieciskā darbība

33. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos
normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto.
34. Atbilstoši Dibinātāja noteiktajai kārtībai un normatīvajos aktos noteiktajam Direktors ir tiesīgs slēgt ar
juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem
pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.
35. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta Iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.
XI.

Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

36. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, un citi
normatīvie akti. Iestādes finansēšanas avoti ir valsts budžeta un Dibinātāja budžeta līdzekļi. Papildus finanšu
līdzekļus Iestāde var saņemt, piedaloties projektos vai izmantojot citus finanšu instrumentus.
37. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Dibinātājs. Par finanšu līdzekļu izmantošanu atbild Direktors.
Iestādes finansiālās un grāmatvedības operācijas veic Dibinātājs.
XII.

Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

38. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru
kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.
39. Iestāde par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu
institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš
(objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).
XIII.

Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

40. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Iestādes nolikumu.
Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs.
41. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, Direktora, Iestādes padomes vai
pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Dibinātājs.
42. Iestādes nolikumu un grozījumus nolikumā Iestāde aktualizē VIIS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XIV.

Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem

43. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Iestāde nodrošina:
43.1. dokumentu un arhīva pārvaldību;
43.2. fizisko personu datu apstrādi;
43.3. sanitāro un higiēnas normu ievērošanu;
43.4. civilās aizsardzības pasākumu ievērošanu;
43.5. ugunsdrošības un elektrodrošības normu ievērošanu;
43.6. darba drošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.
44. Iestāde savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu
sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību.
pielikums
Valkas novada pašvaldības
2021. gada 26. augusta nolikumam Nr. 6
“Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas nolikums”

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
struktūra.
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5.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2021. gada 29.aprīļa nolikumā Nr.5 “Valkas pirmsskolas
izglītības Iestādes nolikums”
___________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis)
2021. gada 29. aprīlī tika apstiprināts Valkas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums jaunā redakcijā. Ar
2021. gada 5. jūliju tika mainīts Valkas novada pašvaldības nosaukums. Nolikumā nepieciešams atbilstoši
precizēt iestādes dibinātāja nosaukumu. Nolikumā ir precizēti iestādes finansēšanas nosacījumi un iestādes
pienākumi, atbildība par lietvedības un drošas vides jautājumiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021. gada 16. augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece,
A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Grozīt Valkas novada domes 2021. gada 29.aprīļa nolikumu Nr.5 “Valkas pirmsskolas izglītības iestādes
nolikums” (domes sēdes protokols Nr.5,20.§) izsakot:
1.1. 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Valkas pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk – Iestāde) ir Valkas novada pašvaldības (turpmāk
tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde.”
1.2. 2.punktu šādā redakcijā:
“Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, šis nolikums un citi
spēkā esošie normatīvie akti.”
1.3. 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Iestāde var patstāvīgi īstenot Dibinātāja licencētas interešu izglītības programmas un citas izglītības
programmas atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam.”
1.4. 32.punktu šādā redakcijā:
“32. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada pašvaldībā,
Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701 Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”
1.5. 34.punktu šādā redakcijā:
“34. Atbilstoši Dibinātāja noteiktajai kārtībai un normatīvajos aktos noteiktajam Iestādes vadītājs ir tiesīgs
slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un
citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.”
1.6. 36.punktu šādā redakcijā:
“36. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi
normatīvie akti. Iestādes finansēšanas avoti ir valsts budžeta un Dibinātāja budžeta līdzekļi.”
1.7. 37.punktu šādā redakcijā:
“37. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Dibinātājs. Par finanšu līdzekļu izmantošanu atbild
Iestādes vadītājs. Iestādes finansiālās un grāmatvedības operācijas veic Dibinātājs.”
1.8. 44.punktu šādā redakcijā:
“44. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Iestāde nodrošina:
44.1. dokumentu un arhīva pārvaldību;
44.2. fizisko personu datu apstrādi;
44.3. sanitāro un higiēnas normu ievērošanu;
44.4. civilās aizsardzības pasākumu ievērošanu;
44.5. ugunsdrošības un elektrodrošības normu ievērošanu;
44.6. darba drošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.”
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
Valkā
2021. gada 29. aprīlī

Nr.5
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2021. gada 29. aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 20.§)
Valkas pirmsskolas izglītības iestādes
NOLIKUMS

(grozīts ar Valkas novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumu (protokols Nr.12, 5.§))
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Valkas pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk – Iestāde) ir Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā –
Dibinātājs)
dibināta
un
pakļautībā
esoša
pirmsskolas
izglītības
iestāde.
(ar Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta lēmuma (protokols Nr.12, 5.§) grozījumiem)

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, šis nolikums un citi
spēkā esošie normatīvie akti.
(ar Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta lēmuma (protokols Nr.12, 5.§) grozījumiem)

3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai var būt savs zīmogs un simbolika. Iestāde izmanto noteikta
parauga veidlapas.
4. Iestādes juridiskā adrese: Ausekļa iela 44, Valka, Valkas novads, LV-4701.
5. Dibinātāja juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701.
6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā
(turpmāk - VIIS) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmas
Valkā, Vijciema pagastā, Zvārtavas pagastā.
II.

Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

7. Iestādes darbības mērķi ir šādi:
7.1. organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības
vadlīnijās un izglītojamo audzināšanas vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;
7.2. veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, veselības nostiprināšanu, ievērojot viņa
attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās
zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties
pamatizglītības ieguvei.
8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.
9. Iestādes uzdevumi ir šādi:
9.1. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi,
ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un
kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus,
atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
9.2. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki),
lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;
9.3. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību
līdzekļus;
9.4. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;
9.5. aizpildīt un iesniegt oficiālās statistikas veidlapu (atbilstoši normatīvajos aktos par oficiālās statistikas
veidlapu paraugiem izglītības jomā noteiktajam), aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo

informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu,
uzturēšanas un aktualizācijas kārtību;
9.6. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības Iestādes uzdevumus.
III.

Īstenojamās izglītības programmas

10. Iestāde īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas. Programmu licences reģistrētas VIIS.
11. Iestāde var patstāvīgi īstenot Dibinātāja licencētas interešu izglītības programmas un citas izglītības
programmas
atbilstoši
ārējos
normatīvajos
aktos
noteiktajam.
(ar Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta lēmuma (protokols Nr.12, 5.§) grozījumiem)

IV.

Izglītības procesa organizācija

12. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie
normatīvie akti, šis nolikums, Iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Iestādes
iekšējie normatīvie akti, kā arī citi Iestādes vadītāja izdotie tiesību akti un lēmumi.
13. Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi ir šādi:
13.1. ievērot izglītojamā veselības stāvokli, vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa
individuālo attīstību, ja nepieciešams izstrādājot individuālu mācību plānu;
13.2. sekmēt izglītojamā pozitīvu pašizjūtu drošā un attīstību veicinošā vidē;
13.3. nodrošināt izglītojamā, pedagogu, Dibinātāja un vecāku sadarbību.
14. Izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās
ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.
15. Pirmsskolas izglītības satura apguve izglītojamajam nodrošina:
15.1. daudzpusīgas izglītojamā attīstības sekmēšanu un individualitātes veidošanos;
15.2. garīgo, fizisko un sociālo attīstību;
15.3. iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, tai skaitā izglītojamā prasmes
patstāvīgi mācīties un pilnveidoties veidošanos un attīstību;
15.4. izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju sekmēšanu;
15.5. veselības nostiprināšanu;
15.6. psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;
15.7. valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi;
15.8. izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot
izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību;
15.9. pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi,
ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko
un kultūras savdabību;
15.10. izpratnes par cilvēktiesību pamatprincipiem veidošanos, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus
cilvēkus – Latvijas patriotus.
16. Pirmsskolas izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.
Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju, attieksmju un snieguma vērtējumu
izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.
17. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie no 1,5 gadu līdz 7 gadu vecumam. Atkarībā no
veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši
Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar ģimenes ārsta atzinumu.
18. Izglītojamo uzņemšanas kārtību Iestādē nosaka Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
19. Iestādes vadītājs, ievērojot vecāku pieprasījumu un Dibinātāja noteikto izglītojamo uzņemšanas Iestādē
kārtību, komplektē grupas (pēc izglītojamo vecumiem, skaita, Iestādes darba laika u.c. kritērijiem), ievērojot
normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un drošības prasības.
V.

Izglītojamo tiesības un pienākumi

20. Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos
normatīvajos aktos un Iestādes iekšējos normatīvajos aktos
21. Iestāde nodrošina izglītojamo tiesību ievērošanu, tostarp sadarbojoties ar citām institūcijām bērnu tiesību
aizsardzības jomā.

VI.

Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

22. Iestādi vada Iestādes vadītājs. Iestādes vadītāja tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā,
Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā,
Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes vadītāja tiesības un pienākumus precizē darba līgums
un amata apraksts.
23. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Iestādes vadītājs normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā. Iestādes vadītājs ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Iestādes darbiniekiem konkrētu
uzdevumu veikšanu.
24. Iestādes pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos
aktos. Pedagoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
25. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā
un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata
apraksts.
VII.

Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

26. Iestādes vadītājs sadarbībā ar Dibinātāju nosaka Iestādes organizatorisko struktūru, tai skaitā nodrošinot
Iestādes padomes izveidošanu un darbību.
27. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums.
28. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Iestādē un līdzdarbotos Iestādes darba
organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Iestādes padome ir tiesīga veidot interešu grupas un institūcijas,
tajās iesaistot vecākus. Minēto institūciju un interešu grupu darbību nosaka Iestādes padomes apstiprināts
reglaments.
VIII.

Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

29. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības
likums un citi normatīvie akti.
30. Pedagoģisko padomi vada Iestādes vadītājs.
IX.

Iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

31. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Iestādes
nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Iestādes iekšējos normatīvos aktus.
32. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada pašvaldībā, Semināra
ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701 Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
(ar Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta lēmuma (protokols Nr.12, 5.§) grozījumiem)

X.

Iestādes saimnieciskā darbība

33. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos
normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto.
34. Atbilstoši Dibinātāja noteiktajai kārtībai un normatīvajos aktos noteiktajam vadītājs ir tiesīgs slēgt ar
juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem
pakalpojumiem,
ja
tas
netraucē
izglītības
programmu
īstenošanai.
(ar Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta lēmuma (protokols Nr.12, 5.§) grozījumiem)

35. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta Iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.
XI.

Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

36. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi
normatīvie akti. Iestādes finansēšanas avoti ir valsts budžeta un Dibinātāja budžeta līdzekļi.
(ar Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta lēmuma (protokols Nr.12, 5.§) grozījumiem)

37. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Dibinātājs. Par finanšu līdzekļu izmantošanu atbild Iestādes
vadītājs.
Iestādes
finansiālās
un
grāmatvedības
operācijas
veic
Dibinātājs.
(ar Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta lēmuma (protokols Nr.12, 5.§) grozījumiem)

38. Papildus finanšu līdzekļus Iestāde var saņemt, piedaloties projektos vai izmantojot citus finanšu
instrumentus.
XII.

Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

39. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru
kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.
40. Iestāde par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu
institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš
(objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).
XIII.

Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

41. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Iestādes nolikumu.
Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs.
42. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Iestādes Dibinātāja iniciatīvas, Iestādes vadītāja, Iestādes
padomes vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Iestādes Dibinātājs.
43. Iestādes nolikumu un grozījumus nolikumā Iestāde aktualizē VIIS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
XIV.

Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem

44. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Iestāde nodrošina:
44.1. dokumentu un arhīva pārvaldību;
44.2. fizisko personu datu apstrādi;
44.3. sanitāro un higiēnas normu ievērošanu;
44.4. civilās aizsardzības pasākumu ievērošanu;
44.5. ugunsdrošības un elektrodrošības normu ievērošanu;
44.6. darba
drošības
un
darba
aizsardzības
noteikumu

ievērošanu.

(ar Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta lēmuma (protokols Nr.12, 5.§) grozījumiem)

45. Iestāde savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu
sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību.

pielikums
Valkas novada domes
2021. gada 29. aprīļa nolikumam Nr.5
“Valkas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums”

Valkas pirmsskolas izglītības iestādes
struktūra.

Iestādes
padome

Vadītājs

Vadītāja vietnieks

Saimniecības
pārzinis

Pedagoģiskā
padome

Pedagogi
Atbalsta personāls

Tehniskie darbinieki

Izglītojamie

6.§
Par nolikuma Nr. 7 “J. Cimzes Valkas Mūzikas skolas nolikums” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis)
2021. gadā Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi jaunus izglītības iestāžu paraugnolikumus. Atbilstoši
paraugnolikumam ir sagatavots jauns J. Cimzes Valkas Mūzikas skolas nolikums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021. gada 16. augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece,
A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,

Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr. 7 “J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas nolikums” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2014. gada 31. jūlija nolikumu Nr.13 “J.Cimzes Valkas
Mūzikas skolas nolikums”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOLIKUMS
Valkā
2021. gada 26. augustā

Nr. 7
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 6.§)
J. Cimzes Valkas Mūzikas skolas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu,
Profesionālās izglītības likuma 15. panta pirmo daļu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. J.Cimzes Valkas Mūzikas skola (turpmāk – Iestāde) ir Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā –
Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāde.
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, šis nolikums un citi
spēkā esošie normatīvie akti.
3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savs zīmogs un simbolika. Iestāde izmanto noteikta parauga
veidlapas.
4. Iestādes juridiskā adrese: Semināra iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701.
5. Dibinātāja juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701.
6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā
(turpmāk - VIIS) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
II.

Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

7. Iestādes darbības mērķi ir šādi:
7.1. nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos mūzikā
līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās
izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;
7.2. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas
izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.
8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša, kultūras un audzinošā darbība.
9. Iestādes uzdevumi ir šādi:
9.1. īstenot profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās
ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mūzikā;
9.2. veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;
9.3. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi,
sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
9.4. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

9.5. sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītības
programmu apguvi;
9.6. sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas, radot atbilstošus
priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei;
9.7. nodrošināt iespējas izglītojamo personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai,
pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, sekmējot izglītojamo
spēju un talantu attīstību, pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un zinātkāres attīstību;
9.8. aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par
Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī nodrošināt
pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā pieejamību Iestādes vai Dibinātāja tīmekļvietnē;
9.9. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības Iestādes uzdevumus.
III.

Īstenojamās izglītības programmas

10. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas.
Programmu licences reģistrētas VIIS.
11. Iestāde var īstenot Dibinātāja licencētas personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm
atbilstošas interešu izglītības programmas, valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes
interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas un citas izglītības programmas
atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam.
12. Izglītības programmas apguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana notiek atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktai kārtībai. Par akreditētas izglītības programmas apguvi Iestāde izsniedz izglītojamajam apliecību
par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.
IV.

Izglītības procesa organizācija

13. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi ārējie
normatīvie akti, šis nolikums, Iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Iestādes
iekšējie normatīvie akti, kā arī citi Iestādes vadītāja (turpmāk – Direktors) izdotie tiesību akti un lēmumi.
14. Izglītojamo uzņemšana Iestādē, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Iestādes notiek saskaņā ar
Iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas saskaņoti ar Dibinātāju, ievērojot Profesionālās izglītības
likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
15. Minimālo izglītojamo skaitu izglītības programmu uzsākšanai nosaka Dibinātājs, ievērojot normatīvajos
aktos noteiktās prasības.
16. Iestāde drīkst noteikt iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai Iestādē, pārbaudot izglītojamā atbilstību
izglītības programmas uzsākšanai, tas ir, pārbauda muzikālās dotības – muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un
muzikālo atmiņu, kā arī vispārējo fizisko attīstību.
17. Izglītības process Iestādē:
17.1.
Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets;
17.2.
Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda / nodarbība, tās ilgums – 40 minūtes.
Direktors ir tiesīgs noteikt citas mācību organizācijas formas un to ilgumu, nepārsniedzot kopējo mācību
slodzi.
17.3.
Izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās nodarbības, kā arī radošo
darbību.
17.4.
Izglītības programmas apguves ilgumu, izglītības saturu un mācību slodzi nosaka attiecīgā
izglītības programma.
17.5.
Iestādes struktūru un mācību tehnisko līdzekļu nodrošinājumu veido, ievērojot izglītības
programmu saturu un īstenošanas specifiku.
17.6.
Izglītības programmas īstenošanā iekļauts izglītības programmā noteiktais izglītības saturs,
izglītojamo audzināšana un metodiskais darbs.
18. Iestāde nosaka vienotu Iestādes izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot Profesionālās
izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

V.

Izglītojamo tiesības un pienākumi

19. Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos
normatīvajos aktos un Iestādes iekšējos normatīvajos aktos
20. Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību Iestādē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
VI.

Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

21. Iestādi vada Direktors. Direktora tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Profesionālās izglītības
likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos
normatīvajos aktos. Direktora tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
22. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Direktors normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu
veikšanu.
23. Iestādes pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos
aktos. Pedagoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
24. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā
un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata
apraksts.
VII.

Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

25. Direktors sadarbībā ar Dibinātāju nosaka Iestādes organizatorisko struktūru, tai skaitā nodrošinot Iestādes
padomes izveidošanu un darbību.
26. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums.
27. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Iestādē un līdzdarbotos Iestādes darba
organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Iestādes padome ir tiesīga veidot vecāku, izglītojamo interešu
grupas un institūcijas, tajās iesaistot Iestādes izglītojamos un viņu vecākus. Minēto institūciju un interešu
grupu darbību nosaka Iestādes padomes apstiprināts reglaments. Šīm institūcijām ir konsultatīvs raksturs.
28. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, pedagogi tiek apvienoti
mūzikas instrumentu spēles nodaļās, kas nodrošina metodiskā darba procesu. Mūzikas instrumentu spēles
nodaļas darbojas saskaņā ar šo nolikumu un Iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē
Direktors vai Direktora vietnieks.
VIII.

Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

29. Iestādes pedagoģiskās padomes (turpmāk – pedagoģiskā padome) izveidošanas kārtību, darbību un
kompetenci nosaka Iestādes iekšējie normatīvie akti.
30. Pedagoģisko padomi vada Direktors.
IX.

Iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

31. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī
Iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Iestādes iekšējos normatīvos aktus.
32. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada pašvaldībā Semināra
ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701 Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
X.

Iestādes saimnieciskā darbība

33. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos
normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto.
34. Atbilstoši Dibinātāja noteiktajai kārtībai un normatīvajos aktos noteiktajam Direktors ir tiesīgs slēgt ar
juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem
pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.
35. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta Iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.

XI.

Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

36. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, un citi
normatīvie akti. Iestādes finansēšanas avoti ir valsts budžeta līdzekļi, Dibinātāja budžeta līdzekļi, izglītojamo
vai to pārstāvju līdzmaksājuma līdzekļi. Papildus finanšu līdzekļus Iestāde var saņemt, piedaloties projektos
vai izmantojot citus finanšu instrumentus.
37. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Dibinātājs. Par finanšu līdzekļu izmantošanu atbild Direktors.
Iestādes finansiālās un grāmatvedības operācijas veic Dibinātājs.
XII.

Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

38. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru
kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.
39. Iestāde par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu
institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš
(objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).
XIII.

Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

40. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu un Profesionālās izglītības likumu, izstrādā Iestādes nolikumu.
Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs.
41. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, Direktora, Iestādes padomes vai
pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Dibinātājs.
42. Iestādes nolikumu un grozījumus nolikumā Iestāde aktualizē VIIS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
XIV.

Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem

43. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Iestāde nodrošina:
43.1.
dokumentu un arhīva pārvaldību;
43.2.
fizisko personu datu apstrādi;
43.3.
sanitāro un higiēnas normu ievērošanu;
43.4.
civilās aizsardzības pasākumu ievērošanu;
43.5.
ugunsdrošības un elektrodrošības normu ievērošanu;
43.6.
darba drošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu
44. Iestāde savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu
sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību..

pielikums
Valkas novada pašvaldības
2021. gada 26. augusta nolikumam Nr. 7
“J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas nolikums”

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas
struktūra.

Iestādes
padome

Direktors

Direktora vietnieks

Pedagoģiskā
padome

Nodaļas
Pedagogi
Atbalsta personāls

Tehniskie darbinieki

Izglītojamie

7.§
Par nolikuma Nr. 8 “Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” nolikums” apstiprināšanu
(R.Rastaks, V.A.Krauklis)
2021. gadā Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi jaunus izglītības iestāžu paraugnolikumus. Atbilstoši
paraugnolikumam ir sagatavots jauns Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” nolikums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021. gada 16. augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece,
A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr. 8 “Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” nolikums” (pielikumā).

2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2020. gada 28. maija nolikumu Nr.6 “Valkas novada
Bērnu un jauniešu centra “Mice” nolikums”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOLIKUMS
Valkā
2021. gada 26. augustā

Nr. 8
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 7.§)
Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice”
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs “Mice” (turpmāk – Iestāde) ir Valkas novada pašvaldības (turpmāk
tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša interešu izglītības iestāde, kas īsteno personas
individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas un veic interešu
izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību.
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, šis nolikums un citi spēkā esošie normatīvie akti.
3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir sava simbolika. Iestāde izmanto noteikta parauga veidlapas.
4. Iestādes juridiskā adrese: Semināra iela 27, Valka, Valkas novads, LV-4701.
5. Dibinātāja juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701.
6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā
(turpmāk - VIIS) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
II.

Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

7. Iestādes darbības mērķis ir izglītojamo prasmju, spēju attīstīšana atbilstoši viņu vecumam, interesēm,
individuālajām vajadzībām un vēlmēm neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.
8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
9. Iestādes uzdevumi ir šādi:
9.1. izstrādāt un īstenot personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu
izglītības programmas, kas saskaņotas ar Dibinātāju;
9.2. nodrošināt iespējas izglītojamo intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai,
pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, sekmējot izglītojamo
spēju un talantu attīstību, pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un zinātkāres attīstību;
9.3. īstenot darbu ar jaunatni, sadarboties ar jauniešu un citām nevalstiskajām organizācijām un izglītojamo
pašpārvaldēm;
9.4. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi,
sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
9.5. sekmēt izglītojamo ar speciālām vajadzībām iesaistīšanu Iestādes darbībā, veicināt viņu integrēšanos
sabiedrībā;
9.6. veikt interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbu;
9.7. organizēt interešu izglītības pasākumus;
9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;
9.9. aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par
Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību;

9.10. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības Iestādes uzdevumus.
III.

Īstenojamās izglītības programmas

10. Iestāde īsteno šādas Dibinātāja licencētas un VIIS reģistrētas interešu izglītības programmas:
10.1.
kultūrizglītības programmas;
10.2.
sporta izglītības programmas;
10.3.
tehniskās jaunrades programmas;
10.4.
vides izglītības programmas;
10.5.
citas interešu izglītības programmas.
11. Iestāde var īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo
neformālās izglītības programmas, personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas
interešu izglītības programmas un citas izglītības programmas atbilstoši ārējos normatīvajos aktos
noteiktajam.
12. Izglītības programmas apguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana notiek atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktai kārtībai.
IV.

Izglītības procesa organizācija

13. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums,
Iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Iestādes iekšējie normatīvie akti, kā
arī citi Iestādes vadītāja (turpmāk – Direktors) izdotie tiesību akti un lēmumi.
14. Iestādes mērķauditorija ir bērni, jaunieši, kā arī pieaugušie bez vecuma ierobežojuma.
15. Izglītojamo uzņemšanas Iestādē kārtību nosaka Dibinātāja apstiprinātie noteikumi par izglītojamo
uzņemšanu Iestādē. Pulciņu (grupu) skaitlisko sastāvu un nepieciešamo stundu skaitu nosaka atbilstoši
darbības jomai un izglītības programmas saturam.
16. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
17. Iestādes pamatdarbības forma ir pulciņa (grupas) nodarbības. Nodarbības ilgums ir 40 minūtes.
18. Nodarbības notiek Iestādes telpās, Dibinātājam piederošās telpās, ārtelpā saskaņā ar Direktora apstiprinātu
nodarbību sarakstu. Gatavojot pasākumu (konkursu, sacensības) vai, piedaloties tajā, ir pieļaujams atšķirīgs
nodarbību norises režīms un norises vieta.
V.

Izglītojamo tiesības un pienākumi

19. Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos
normatīvajos aktos un Iestādes iekšējos normatīvajos aktos
20. Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību Iestādē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
VI.

Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

21. Iestādi vada Direktors. Direktora tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Profesionālās izglītības
likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos
normatīvajos aktos. Direktora tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
22. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Direktors normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu
veikšanu.
23. Iestādes pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos
aktos. Pedagoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
24. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā
un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata
apraksts.

Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

VII.

25. Direktors sadarbībā ar Dibinātāju nosaka Iestādes organizatorisko struktūru, tai skaitā nodrošinot Iestādes
padomes izveidošanu un darbību.
26. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums.
27. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Iestādē un līdzdarbotos Iestādes darba
organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Iestādes padome ir tiesīga veidot vecāku, izglītojamo interešu
grupas un institūcijas, tajās iesaistot Iestādes izglītojamos un viņu vecākus. Minēto institūciju un interešu
grupu darbību nosaka Iestādes padomes apstiprināts reglaments. Šīm institūcijām ir konsultatīvs raksturs.
28. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, pedagogi tiek iesaistīti
metodiskā darba procesā. Metodisko darbu koordinē Direktors.
VIII.

Iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

29. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, citos normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi
izstrādā un izdod Iestādes iekšējos normatīvos aktus.
30. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada pašvaldībā Semināra
ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701 Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
IX.

Iestādes saimnieciskā darbība

31. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos
normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto.
32. Atbilstoši Dibinātāja noteiktajai kārtībai un normatīvajos aktos noteiktajam Direktors ir tiesīgs slēgt ar
juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem
pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.
33. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta Iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.
X.

Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

34. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums un citi normatīvie akti. Iestādes
finansēšanas avoti ir valsts budžeta līdzekļi, Dibinātāja budžeta līdzekļi, izglītojamo vai to pārstāvju
līdzmaksājuma līdzekļi. Papildus finanšu līdzekļus Iestāde var saņemt, piedaloties projektos vai izmantojot
citus finanšu instrumentus.
35. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Dibinātājs. Par finanšu līdzekļu izmantošanu atbild Direktors.
Iestādes finansiālās un grāmatvedības operācijas veic Dibinātājs.
XI.

Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

36. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru
kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.
37. Iestāde par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu
institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš
(objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).
XII.

Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

38. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu un Profesionālās izglītības likumu, izstrādā Iestādes nolikumu.
Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs.
39. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, Direktora, Iestādes padomes vai
pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Dibinātājs.
40. Iestādes nolikumu un grozījumus nolikumā Iestāde aktualizē VIIS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
XIII.

Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem

41. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Iestāde nodrošina:
41.1.
dokumentu un arhīva pārvaldību;

41.2.
fizisko personu datu apstrādi;
41.3.
sanitāro un higiēnas normu ievērošanu;
41.4.
civilās aizsardzības pasākumu ievērošanu;
41.5.
ugunsdrošības un elektrodrošības normu ievērošanu;
41.6.
darba drošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu
42. Iestāde savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu
sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību..

pielikums
Valkas novada pašvaldības
2021. gada 26. augusta nolikumam Nr. 8
“Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” nolikums”

Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice”
struktūra.

Direktors

Iestādes
padome

Izglītības speciālists

Pedagogi
Atbalsta personāls

Izglītojamie

Tehniskie darbinieki

8.§
Par nolikuma Nr. 9 “Valkas Mākslas skolas nolikums” apstiprināšanu
(R.Rastaks, V.A.Krauklis)
2021. gadā Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi jaunus izglītības iestāžu paraugnolikumus. Atbilstoši
paraugnolikumam ir sagatavots jauns Valkas Mākslas skolas nolikums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021. gada 16. augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece,
A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr. 9 “Valkas Mākslas skolas nolikums” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2017. gada 30. marta nolikumu Nr. 3 “Valkas Mākslas
skolas nolikums”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOLIKUMS
Valkā
2021. gada 26. augustā

Nr.9
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 8.§)
Valkas Mākslas skolas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu,
Profesionālās izglītības likuma 15. panta pirmo daļu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Valkas Mākslas skola (turpmāk – Iestāde) ir Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Dibinātājs)
dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes mākslas izglītības iestāde.
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, šis nolikums un citi
spēkā esošie normatīvie akti.
3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savs zīmogs un simbolika. Iestāde izmanto noteikta parauga
veidlapas.
4. Iestādes juridiskā adrese: Beverīnas iela 5, Valka, LV - 4701.
5. Dibinātāja juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701.
6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā
(turpmāk - VIIS) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
II.

Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

7. Iestādes darbības mērķi ir šādi:
7.1. nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos mākslā
līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās
izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;

7.2. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas
izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.
8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša, kultūras un audzinošā darbība.
9. Iestādes uzdevumi ir šādi:
9.1. īstenot profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās
ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā;
9.2. veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās
ievirzes mākslas izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;
9.3. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi,
sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
9.4. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;
9.5. sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītības
programmu apguvi;
9.6. sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas, radot atbilstošus
priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei;
9.7. nodrošināt iespējas izglītojamo personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai,
pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, sekmējot izglītojamo
spēju un talantu attīstību, pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un zinātkāres attīstību;
9.8. aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par
Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī nodrošināt
pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā pieejamību Iestādes vai Dibinātāja tīmekļvietnē;
9.9. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības Iestādes uzdevumus.
III.

Īstenojamās izglītības programmas

10. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas profesionālās ievirzes mākslas izglītības
programmas. Programmu licences reģistrētas VIIS.
11. Iestāde var īstenot Dibinātāja licencētas personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm
atbilstošas interešu izglītības programmas, valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes
interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas un citas izglītības programmas
atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam.
12. Izglītības programmas apguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana notiek atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktai kārtībai. Par akreditētas izglītības programmas apguvi Iestāde izsniedz izglītojamajam apliecību
par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.
IV.

Izglītības procesa organizācija

13. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi ārējie
normatīvie akti, šis nolikums, Iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Iestādes
iekšējie normatīvie akti, kā arī citi Iestādes vadītāja (turpmāk – Direktors) izdotie tiesību akti un lēmumi.
14. Izglītojamo uzņemšana Iestādē, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Iestādes notiek saskaņā ar
Iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas saskaņoti ar Dibinātāju, ievērojot Profesionālās izglītības
likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
15. Minimālo izglītojamo skaitu izglītības programmu uzsākšanai nosaka Dibinātājs, ievērojot normatīvajos
aktos noteiktās prasības.
16. Iestāde drīkst noteikt iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai Iestādē, pārbaudot izglītojamā atbilstību
izglītības programmas uzsākšanai, tas ir, pārbauda māksliniecisko uztveri – ritma, krāsu, proporciju izjūtu.
17. Izglītības process Iestādē:
17.1. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets;
17.2. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda / nodarbība, tās ilgums – 40 minūtes.
Direktors ir tiesīgs noteikt citas mācību organizācijas formas un to ilgumu, nepārsniedzot kopējo
mācību slodzi.
17.3. Izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās nodarbības, kā arī radošo darbību.
17.4. Izglītības programmas apguves ilgumu, izglītības saturu un mācību slodzi nosaka attiecīgā izglītības
programma.

17.5. Iestādes struktūru un mācību tehnisko līdzekļu nodrošinājumu veido, ievērojot izglītības programmu
saturu un īstenošanas specifiku.
17.6. Izglītības programmas īstenošanā iekļauts izglītības programmā noteiktais izglītības saturs,
izglītojamo audzināšana un metodiskais darbs.
18. Iestāde nosaka vienotu Iestādes izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot Profesionālās
izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
V.

Izglītojamo tiesības un pienākumi

19. Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos
normatīvajos aktos un Iestādes iekšējos normatīvajos aktos
20. Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību Iestādē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
VI.

Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

21. Iestādi vada Direktors. Direktora tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Profesionālās izglītības
likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos
normatīvajos aktos. Direktora tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
22. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Direktors normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu
veikšanu.
23. Iestādes pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos
aktos. Pedagoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
24. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā
un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata
apraksts.
VII.

Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

25. Direktors sadarbībā ar Dibinātāju nosaka Iestādes organizatorisko struktūru, tai skaitā nodrošinot Iestādes
padomes izveidošanu un darbību.
26. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums.
27. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Iestādē un līdzdarbotos Iestādes darba
organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Iestādes padome ir tiesīga veidot vecāku, izglītojamo interešu
grupas un institūcijas, tajās iesaistot Iestādes izglītojamos un viņu vecākus. Minēto institūciju un interešu
grupu darbību nosaka Iestādes padomes apstiprināts reglaments. Šīm institūcijām ir konsultatīvs raksturs.
28. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, pedagogi tiek apvienoti
metodiskajā komisijā. Metodiskā komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu un Iestādes iekšējiem
normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē Direktors vai Direktora vietnieks.
VIII.

Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

29. Iestādes pedagoģiskās padomes (turpmāk – pedagoģiskā padome) izveidošanas kārtību, darbību un
kompetenci nosaka Iestādes iekšējie normatīvie akti.
30. Pedagoģisko padomi vada Direktors.
IX.

Iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

31. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī
Iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Iestādes iekšējos normatīvos aktus.
32. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada pašvaldībā Semināra
ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701 Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

X.

Iestādes saimnieciskā darbība

33. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos
normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto.
34. Atbilstoši Dibinātāja noteiktajai kārtībai un normatīvajos aktos noteiktajam Direktors ir tiesīgs slēgt ar
juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem
pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.
35. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta Iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.
XI.

Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

36. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, un citi
normatīvie akti. Iestādes finansēšanas avoti ir valsts budžeta līdzekļi, Dibinātāja budžeta līdzekļi, izglītojamo
vai to pārstāvju līdzmaksājuma līdzekļi. Papildus finanšu līdzekļus Iestāde var saņemt, piedaloties projektos
vai izmantojot citus finanšu instrumentus.
37. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Dibinātājs. Par finanšu līdzekļu izmantošanu atbild Direktors.
Iestādes finansiālās un grāmatvedības operācijas veic Dibinātājs.
XII.

Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

38. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru
kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.
39. Iestāde par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu
institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš
(objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).
XIII.

Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

40. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu un Profesionālās izglītības likumu, izstrādā Iestādes nolikumu.
Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs.
41. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, Direktora, Iestādes padomes vai
pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Dibinātājs.
42. Iestādes nolikumu un grozījumus nolikumā Iestāde aktualizē VIIS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
XIV.

Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem

43. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Iestāde nodrošina:
43.1.
dokumentu un arhīva pārvaldību;
43.2.
fizisko personu datu apstrādi;
43.3.
sanitāro un higiēnas normu ievērošanu;
43.4.
civilās aizsardzības pasākumu ievērošanu;
43.5.
ugunsdrošības un elektrodrošības normu ievērošanu;
43.6.
darba drošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu
44. Iestāde savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu
sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību.

pielikums
Valkas novada pašvaldības
2021. gada 26. augusta nolikumam Nr. 9
“Valkas Mākslas skolas nolikums”

Valkas Mākslas skolas
struktūra.

Direktors

Iestādes
padome

Direktora vietnieks

Pedagoģiskā
padome

Metodiskā komisija
Pedagogi
Atbalsta personāls

Tehniskie darbinieki

Izglītojamie

9.§
Par nolikuma Nr. 10 “Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikums” apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis)
2021. gadā Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi jaunus izglītības iestāžu paraugnolikumus. Atbilstoši
paraugnolikumam ir sagatavots jauns Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021. gada 16. augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece,
A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome

NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr. 10 “Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikums“ (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2017. gada 27. jūlija nolikumu Nr.7 “Valkas novada Bērnu
– jaunatnes sporta skolas nolikums”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOLIKUMS
Valkā
2021. gada 26. augustā

Nr. 10
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 9.§)
Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu,
Profesionālās izglītības likuma 15. panta pirmo daļu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola (turpmāk – Iestāde) ir Valkas novada pašvaldības (turpmāk
tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde.
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, šis nolikums un citi
spēkā esošie normatīvie akti.
3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savs zīmogs un simbolika. Iestāde izmanto noteikta parauga
veidlapas.
4. Iestādes juridiskā adrese: Rīgas iela 41, Valka, Valkas novads, LV-4701.
5. Dibinātāja juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701.
6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā
(turpmāk - VIIS) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
II.

Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

7. Iestādes darbības mērķi ir šādi:
7.1. nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos sportā
līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās
izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;
7.2. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli
attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, veicinot apzināties sporta
pozitīvo ietekmi, personības izaugsmi un veidošanos.
8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša, sporta un audzinošā darbība.
9. Iestādes uzdevumi ir šādi:
9.1. īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās
ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes sportā;
9.2. veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;
9.3. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi,
sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
9.4. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

9.5. sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītības
programmu apguvi;
9.6. veikt izglītojoši pedagoģisko un treniņu darbu izglītojamajiem, nodrošinot viņu veselības nostiprināšanu
un sporta meistarības;
9.7. nodrošināt iespējas izglītojamo fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un
nostiprināšanai, personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai,
profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;
9.8. sagatavot izglītojamos valsts jauniešu, junioru vai pieaugušo izlasēm;
9.9. organizēt sporta pasākumus un sacensības;
9.10. popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;
9.11. nodrošināt izglītojamajiem regulāru veselības pārbaudi;
9.12. aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī
nodrošināt pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā pieejamību Iestādes vai Dibinātāja
tīmekļvietnē;
9.13. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības Iestādes uzdevumus.
III.

Īstenojamās izglītības programmas

10. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.
Programmu licences reģistrētas VIIS.
11. Iestāde var īstenot Dibinātāja licencētas personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm
atbilstošas interešu izglītības programmas, valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm
atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas un citas izglītības programmas atbilstoši ārējos
normatīvajos aktos noteiktajam.
12. Izglītības programmas apguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana notiek atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktai kārtībai. Par akreditētas izglītības programmas apguvi Iestāde izsniedz izglītojamajam apliecību
par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.
IV.

Izglītības procesa organizācija

13. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi ārējie
normatīvie akti, šis nolikums, Iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Iestādes
iekšējie normatīvie akti, kā arī citi Iestādes vadītāja (turpmāk – Direktors) izdotie tiesību akti un lēmumi.
14. Izglītojamo uzņemšana Iestādē, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Iestādes notiek saskaņā ar
Iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas saskaņoti ar Dibinātāju, ievērojot Profesionālās izglītības
likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
15. Minimālo izglītojamo skaitu izglītības programmu uzsākšanai nosaka Dibinātājs, ievērojot normatīvajos
aktos noteiktās prasības.
16. Iestāde drīkst noteikt iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai Iestādē, pārbaudot izglītojamā vispārējo
fizisko attīstību un fiziskos dotumus attiecīgajā sporta veidā.
17. Izglītības process Iestādē:
17.1. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets;
17.2. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda / nodarbība, tās ilgums – 40 minūtes.
Direktors ir tiesīgs noteikt citas mācību organizācijas formas un to ilgumu, nepārsniedzot kopējo
mācību slodzi.
17.3. Izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās nodarbības, kā arī radošo darbību.
17.4. Izglītības programmas apguves ilgumu, izglītības saturu un mācību slodzi nosaka attiecīgā izglītības
programma.
17.5. Iestādes struktūru un mācību tehnisko līdzekļu nodrošinājumu veido, ievērojot izglītības programmu
saturu un īstenošanas specifiku.
17.6. Izglītības programmas īstenošanā iekļauts izglītības programmā noteiktais izglītības saturs,
izglītojamo audzināšana un metodiskais darbs.
18. Iestāde nosaka vienotu Iestādes izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot Profesionālās
izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

V.

Izglītojamo tiesības un pienākumi

19. Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos
normatīvajos aktos un Iestādes iekšējos normatīvajos aktos
20. Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību Iestādē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
VI.

Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

21. Iestādi vada Direktors. Direktora tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Profesionālās izglītības
likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos
normatīvajos aktos. Direktora tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
22. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Direktors normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu
veikšanu.
23. Iestādes pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos
aktos. Pedagoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
24. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā
un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata
apraksts.
VII.

Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

25. Direktors sadarbībā ar Dibinātāju nosaka Iestādes organizatorisko struktūru, tai skaitā nodrošinot Iestādes
padomes izveidošanu un darbību.
26. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums.
27. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Iestādē un līdzdarbotos Iestādes darba
organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Iestādes padome ir tiesīga veidot vecāku, izglītojamo interešu
grupas un institūcijas, tajās iesaistot Iestādes izglītojamos un viņu vecākus. Minēto institūciju un interešu
grupu darbību nosaka Iestādes padomes apstiprināts reglaments. Šīm institūcijām ir konsultatīvs raksturs.
28. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, pedagogi tiek apvienoti
sporta veidu nodaļās, kas nodrošina metodiskā darba procesu. Sporta veidu nodaļas darbojas saskaņā ar
šo nolikumu un Iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē Direktors vai Direktora vietnieks.
VIII.

Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

29. Iestādes pedagoģiskās padomes (turpmāk – pedagoģiskā padome) izveidošanas kārtību, darbību un
kompetenci nosaka Iestādes iekšējie normatīvie akti.
30. Pedagoģisko padomi vada Direktors.
IX.

Iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

31. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī
Iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Iestādes iekšējos normatīvos aktus.
32. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada pašvaldībā Semināra
ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701 Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
X.

Iestādes saimnieciskā darbība

33. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos
normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto.
34. Atbilstoši Dibinātāja noteiktajai kārtībai un normatīvajos aktos noteiktajam Direktors ir tiesīgs slēgt ar
juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem
pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.
35. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta Iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.

XI.

Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

36. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, un citi
normatīvie akti. Iestādes finansēšanas avoti ir valsts budžeta līdzekļi, Dibinātāja budžeta līdzekļi, izglītojamo
vai to pārstāvju līdzmaksājuma līdzekļi. Papildus finanšu līdzekļus Iestāde var saņemt, piedaloties projektos
vai izmantojot citus finanšu instrumentus.
37. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Dibinātājs. Par finanšu līdzekļu izmantošanu atbild Direktors.
Iestādes finansiālās un grāmatvedības operācijas veic Dibinātājs.
XII.

Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

38. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru
kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.
39. Iestāde par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu
institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš
(objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).
XIII.

Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

40. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu un Profesionālās izglītības likumu, izstrādā Iestādes nolikumu.
Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs.
41. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, Direktora, Iestādes padomes vai
pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Dibinātājs.
42. Iestādes nolikumu un grozījumus nolikumā Iestāde aktualizē VIIS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
XIV.

Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem

43. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Iestāde nodrošina:
43.1. dokumentu un arhīva pārvaldību;
43.2. fizisko personu datu apstrādi;
43.3. sanitāro un higiēnas normu ievērošanu;
43.4. civilās aizsardzības pasākumu ievērošanu;
43.5. ugunsdrošības un elektrodrošības normu ievērošanu;
43.6. darba drošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu
45. Iestāde savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu
sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību.

pielikums
Valkas novada pašvaldības
2021. gada 26. augusta nolikumam Nr.10
“Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikums”

Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas
struktūra.

Direktors

Iestādes
padome

Direktora vietnieks
Pedagoģiskā
padome

Nodaļas
Pedagogi
Atbalsta personāls

Tehniskie darbinieki

Izglītojamie

10.§
Par nolikuma Nr. 11 “Ērģemes pamatskolas nolikums” apstiprināšanu
_______________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis)
2021. gadā Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi jaunus izglītības iestāžu paraugnolikumus. Atbilstoši
paraugnolikumam ir sagatavots jauns Ērģemes pamatskolas nolikums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021. gada 16. augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.7,7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece,

A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr. 11 “Ērģemes pamatskolas nolikums” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2014. gada 27. novembra nolikumu Nr. 26 “Ērģemes
pamatskolas nolikums”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
Valkā
2021. gada 26. augustā

Nr. 11
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 10.§)
Ērģemes pamatskolas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Ērģemes pamatskola (turpmāk – Iestāde) ir Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Dibinātājs)
dibināta un pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde.
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, šis nolikums un citi
spēkā esošie normatīvie akti.
3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savs zīmogs un simbolika. Iestāde izmanto noteikta parauga
veidlapas.
4. Iestādes juridiskā adrese: “Ērģemes skola”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV - 4711.
5. Dibinātāja juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701.
6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā
(turpmāk - VIIS) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmas
Ērģemes un Kārķu pagastos.
II.

Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

7. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai
nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts
pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.
9. Iestādes uzdevumi ir šādi:
9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba
metodes un formas;
9.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai
izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības
turpināšanai;

9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības
prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības
un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;
9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga
dzīvesveida paradumus;
9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti,
saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Pilnveidot izpratni par Latvijas
Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt
krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
9.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību (turpmāk – vecāki), lai
nodrošinātu izglītības ieguvi;
9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību
līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
9.9. aizpildīt un iesniegt oficiālās statistikas veidlapu (atbilstoši normatīvajos aktos par oficiālās statistikas
veidlapu paraugiem izglītības jomā noteiktajam), aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo
informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu,
uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī nodrošināt pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā
pieejamību Iestādes vai Dibinātāja tīmekļvietnē;
9.10. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības Iestādes uzdevumus.
III.

Īstenojamās izglītības programmas

10. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas pirmsskolas izglītības programmas,
vispārējās pamatizglītības programmas. Programmu licences reģistrētas VIIS.
11. Iestāde var patstāvīgi īstenot Dibinātāja licencētas interešu izglītības programmas un citas izglītības
programmas atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam.
12. Izglītības programmas apguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana notiek atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktai kārtībai. Par akreditētas izglītības programmas apguvi Iestāde izsniedz izglītojamajam apliecību
par pamatizglītības apguvi.
IV.

Izglītības procesa organizācija

13. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie
normatīvie akti, šis nolikums, Iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Iestādes
iekšējie normatīvie akti, kā arī citi Iestādes vadītāja (turpmāk – Direktors) izdotie tiesību akti un lēmumi.
14. Pirmsskolas izglītības programmās izglītojamo uzņemšanas kārtību Iestādē nosaka Dibinātājs normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie no 1,5 gadu līdz septiņu gadu
vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības
programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt par vienu gadu saskaņā
ar ģimenes ārsta atzinumu.
15. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Iestādes vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības programmās notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
16. Mācību darba organizēšana:
16.1. mācību ilgumu, īstenojot vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas,
nosaka Vispārējās izglītības likums;
16.2. mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets;
16.3. pirmsskolas izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā
un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi;
16.4. vispārējās pamatizglītības programmās mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda.
Direktors ir tiesīgs noteikt citas mācību organizācijas formas un to ilgumu, nepārsniedzot Vispārējās
izglītības likumā noteikto mācību stundu slodzi nedēļā un mācību stundu skaitu dienā;
16.5. mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu vai kursu un stundu
plāns ar kopējo mācību stundu skaitu mācību priekšmetā vai kursā.

17. Iestāde patstāvīgi izstrādā izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot pamatprincipus kas
noteikti
17.1. valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās;
17.2. valsts izglītības standartā.
18. Iestādē ir atbalsta personāls (sociālais pedagogs, psihologs, logopēds), pagarinātās dienas grupas,
bibliotēka.
V.

Izglītojamo tiesības un pienākumi

19. Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos
normatīvajos aktos un Iestādes iekšējos normatīvajos aktos
20. Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību Iestādē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
VI.

Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

21. Iestādi vada Direktors. Direktora tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības
likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos
normatīvajos aktos. Direktora tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
22. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Direktors normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu
veikšanu.
23. Iestādes pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos
aktos. Pedagoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
24. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā
un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata
apraksts.
VII.

Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

25. Direktors sadarbībā ar Dibinātāju nosaka Iestādes organizatorisko struktūru, tai skaitā nodrošinot Iestādes
padomes izveidošanu un darbību.
26. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums.
27. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Iestādē un līdzdarbotos Iestādes darba
organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Iestādes padome ir tiesīga veidot interešu grupas un institūcijas,
tajās iesaistot vecākus. Minēto institūciju un interešu grupu darbību nosaka Iestādes padomes apstiprināts
reglaments. Šīm institūcijām ir konsultatīvs raksturs.
28. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, pedagogi tiek apvienoti
mācību priekšmetu jomas sadarbības grupās. Mācību priekšmetu jomas sadarbības grupas darbojas
saskaņā Iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē Direktors vai Direktora vietnieks.
VIII.

Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

29. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības
likums un citi normatīvie akti.
30. Pedagoģisko padomi vada Direktors.
IX.

Iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

31. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Iestādes
nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Iestādes iekšējos normatīvos aktus.
32. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada pašvaldībā Semināra
ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701 Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

X.

Iestādes saimnieciskā darbība

33. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos
normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto.
34. Atbilstoši Dibinātāja noteiktajai kārtībai un normatīvajos aktos noteiktajam Direktors ir tiesīgs slēgt ar
juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem
pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.
35. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta Iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.
XI.

Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

36. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, un citi
normatīvie akti. Iestādes finansēšanas avoti ir valsts budžeta un Dibinātāja budžeta līdzekļi. Papildus finanšu
līdzekļus Iestāde var saņemt, piedaloties projektos vai izmantojot citus finanšu instrumentus.
37. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Dibinātājs. Par finanšu līdzekļu izmantošanu atbild Direktors.
Iestādes finansiālās un grāmatvedības operācijas veic Dibinātājs.
XII.

Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

38. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru
kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.
39. Iestāde par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu
institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš
(objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).
XIII.

Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

40. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Iestādes nolikumu.
Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs.
41. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, Direktora, Iestādes padomes vai
pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Dibinātājs.
42. Iestādes nolikumu un grozījumus nolikumā Iestāde aktualizē VIIS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
XIV.

Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem

43. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Iestāde nodrošina:
43.1. dokumentu un arhīva pārvaldību;
43.2. fizisko personu datu apstrādi;
43.3. sanitāro un higiēnas normu ievērošanu;
43.4. civilās aizsardzības pasākumu ievērošanu;
43.5. ugunsdrošības un elektrodrošības normu ievērošanu;
43.6. darba drošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.
44. Iestāde savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu
sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību..

pielikums
Valkas novada pašvaldības
2021. gada 26. augusta nolikumam Nr. 11
“Ērģemes pamatskolas nolikums”

Ērģemes pamatskolas
struktūra.

Direktors

Iestādes
padome

Direktora vietnieks

Pedagoģiskā
padome

Mācību priekšmetu jomu
sadarbības grupas
Pedagogi
Atbalsta personāls

Tehniskie darbinieki

Izglītojamie

11.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2021. gada 13. janvāra lēmuma “Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr. 1,1.§)
19.,20.,22.,23.,25.,26.,29.,33.,60.pielikumā
_________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis)
Ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos nr. 445 Pedagogu darba samaksas
noteikumi. Šie grozījumi nosaka ar 2021. gada 1. septembri paaugstināt pedagogu zemāko mēneša darba algas
likmi. Lai izlīdzinātu vienādu faktisko vienas stundas stunda atalgojumu, ir noteikts lielāks likmes paaugstinājums
pirmsskolas pedagogiem. Pedagoga zemākā algas likme ir noteikta EUR 830, bet pirmsskolas pedagoga algas

likme EUR 872. Izglītības iestāžu vadītāju zemākā algas likme noteikta EUR 1110, vietniekiem ne mazāk kā
80% no vadītāja algas likmes. Pašvaldības finansētājām pedagogu amatu slodzēm ir nepieciešams papildus
finansējums likmes paaugstināšanai. Obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērnu izglītošanā iesaistītajiem
pedagogiem darba samaksu atbilstoši bērnu skaitam uz 1. septembri nodrošina valsts mērķdotācija. Lai
nodrošinātu pilnvērtīgu obligātā pirmsskolas vecuma (no 5 gadu vecuma) grupu darbu pedagogu kopējā darba
slodze tiek finansēta no pašvaldības un valsts finansējuma. Valkas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai ir
palielināts darba apjoms sakarā ar Vijciema un Zvārtavas pagastu pirmsskolas grupu pievienošanu Valkas
iestādei. Valkas pirmsskolas izglītības iestādē un Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā ir izglītojamie, kuriem no 1.
septembra nepieciešams asistents. Valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu var saņemt izglītojamie visos
obligātās izglītības posmos - bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam, un arī pilngadīgi cilvēki, kuriem ir I vai II
invaliditātes grupa, kuriem sniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK)
atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, un kuri mācās
attiecīgajās izglītības iestādēs. Izglītības iestāžu amatu sarakstos nepieciešami atbilstoši grozījumi.
Valkas novads ir sadarbības partneris ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”, līgums noslēgts 08.03.2017., VIAA līg.reģ.nr. 4.-8.3.3./29, Projekta
finansējums tiek noteikts uz katru mācību gadu. Saskaņā ar finansējuma aprēķinu 2021./2022.mācību gadā
pedagogam karjeras konsultantam tiek plānota darba slodze 0,42 ar likmi EUR 900. Pedagogs karjeras
konsultants ir pieņemts darbā pašvaldībā Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļā. Ir nepieciešams
apstiprināt izmaiņas amatu sarakstā un veikt darbinieka līguma grozījumus.
Sakarā ar tautas mūzikas kapelas vadītāja maiņu nepieciešams grozīt amata slodzi amatiermākslas kolektīvu
vadītāju amatu sarakstā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021. gada 16. augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr. 7,8.§), Finanšu komitejas 2021. gada 16. augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.
8,2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis,
A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs),PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Grozīt Valkas novada domes 2021. gada 13. janvāra lēmumu “Valkas novada domes administrācijas un
iestāžu amatu saraksta apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1,1.§.) izsakot:
1.1. 19.pielikumu “J. Cimzes Valkas Mūzikas skolas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”
jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. 20.pielikumu “Valkas Mākslas skolas darbinieku amatu vietu un darba samaksas saraksts” jaunā
redakcijā (2.pielikums);
1.3. 22.pielikumu “Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”
jaunā redakcijā (3.pielikums);
1.4. 23.pielikumu “Valkas pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku amata vietu un darba samaksas
saraksts” jaunā redakcijā (4.pielikums);
1.5. 25.pielikumu “Bērnu – jaunatnes sporta skolas darbinieku amatu vietu un darba samaksas saraksts”
jaunā redakcijā (5.pielikums);
1.6. 26.pielikumu “Bērnu – jauniešu centra “Mice” darbinieku amatu vietu un darba samaksas saraksts”
jaunā redakcijā (6.pielikums);
1.7. 33.pielikumu “Ērģemes pamatskolas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts” jaunā
redakcijā (7.pielikums);
1.8. 29.pielikumu “Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas darbinieku amata vietu un darba
samaksas saraksts” jaunā redakcijā (8.pielikums);
1.9. 60.pielikumu “Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amata vietu un darba samaksas
saraksts” jaunā redakcijā (9.pielikums);
2. Uzdot Valkas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, Personāla nodaļai sagatavot grozījumus vai
noslēgt jaunus darba līgumus atbilstoši amatu sarakstam.
3. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu vadītāji un Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

1.pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 11.§)

19.pielikums
Valkas novada domes
2021. gada 13. janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī

1

1110.00

0.6

888.00

2.715

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

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu EUR

Pedagogi
1.

Direktors

2.

Direktora vietnieks
mācību darbā

3.

Profesionālās ievirzes
izglītības skolotājs

Tehniskie

4.

Apkopējs - dežurants

2

minimālā mēneša
darba alga

5.

Saimniecības pārzinis

0.5

minimālā mēneša
darba alga

6.

Lietvedis - arhivārs

0.5

570.00

30.00
(skolas pasākumu tehniskā
nodrošināšana un
apkalpošana)
40.00
(skolas pasākumu tehniskā
nodrošināšana un
apkalpošana)

2.pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 11.§)
20.pielikums
Valkas novada domes
2021. gada 13. janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)
Valkas Mākslas skolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
Amats
p.k.
Pedagogi

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Direktors

2.

Direktora vietnieks mācību darbā

3.

Profesionālās ievirzes izglītības
skolotājs

1

1110.00

0.8

888.00

3

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

Tehniskie darbinieki
4.

Direktora palīgs

1

750.00

5.

Apkopējs-dežurants

2

520.00
3.pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 11.§)

22.pielikums
Valkas novada domes
2021. gada 13. janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

Pedagogi
1.

Sociālais pedagogs

2.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

3.

Logopēds

4.

Tehniskie
Direktora vietnieks saimnieciskajos
jautājumos

2

0,4

1

Zemākā mēnešalga pēc
MK Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.445
Zemākā mēnešalga pēc
MK Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.445
Zemākā mēnešalga pēc
MK Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.445

1

930.00

5.

Projektu vadītāja asistents

1

685.00

6.

Datoru sistēmu administrators

1

945.00

7.

Informācijas tehnoloģiju speciālists

0,3

800.00

8.

Audzinātājs

2

635.00

Piemaksa
par papildus
pienākumu
veikšanu
EUR/ %

Piemak
sa par
darba
stāžu

9.

Ārsta palīgs

2

785.00

10.

Sekretāre – lietvede

1

670.00

11.

Administrators

1

570.00

50.00
(koriģējošā
vingrošana)

12.

Dienas dežurants

1

minimālā mēneša darba
alga

13.

Nakts dežurants

2

minimālā stundas likme

14.

Garderobists

2

15.

Laborants

16.

Komandants

1

520.00

17.

Komandants

1

510.00

18.

Sētnieks

2

19.

Strādnieks

3

20.

Strādnieks - elektriķis

0,5

21.

Apkopējs

11.5

1,5

3%

minimālā mēneša darba
alga
minimālā mēneša darba
alga

minimālā mēneša darba
alga
minimālā mēneša darba
alga
minimālā mēneša darba
alga
minimālā mēneša darba
alga

22.

Apkopējs

1

minimālā mēneša darba
alga

23

Apsargs

2.25

minimālā stundas likme

24.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

1

630,00

1

4,50 EUR/st.
(ieskaitot visus
nodokļus)

45.00
(sētnieka
pienākumi
pie dienesta
viesnīcas)

Valsts mērķdotācija
25.

Asistents

4.pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 11.§)
23.pielikums
Valkas novada domes
2021. gada 13. janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR
vai % mēnesī

Pedagogi
1.

Vadītājs

1

1386,00*

2.

Vietnieks

0.5

1109,00

3.

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1

4.

Izglītības psihologs

2

5.

Skolotājs logopēds

1

6.

Pirmsskolas izglītības sporta
skolotājs

1,5

7.

Pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājs

2,3

8.

Pirmskolas izglītības skolotājs

16,9

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

Tehniskie Ausekļa ielā 44
9.

Lietvedis

1

600,00

10.

Dežurants - apkopējs

1

520,00

11.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

11

630,00

12.

Saimniecības pārzinis

1

630,00

13.

Sētnieks

1

minimālā mēneša darba alga

14.

Strādnieks

1

minimālā mēneša darba alga

15.

Strādnieks ēdināšanas blokā

1,8

minimālā mēneša darba alga

16.

Vecākā medmāsa

1

785,00

1% pie
pamatalgas

17.

Veļas mazgātājs

1

520,00

20,00

1

minimālā mēneša darba alga

20,00

0,5

minimālā mēneša darba alga

Tehniskie Puškina ielā 10
18.

Apkopējs

19.

Dažādu darbu strādnieks

20.

Masieris

1

630,00

6% pie
pamatalgas

21.

Saimniecības pārzinis

1

630,00

20,00

22.

Sētnieks

1,5

minimālā mēneša darba alga

23.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

3

630,00

6% pie
pamatalgas

24.

Vecākā medmāsa

1

785,00

3% pie
pamatalgas

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

25.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1

26.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

0,769

27.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

1,5

630,00

28.

Pavārs

1

555,00

90,00
par pirmssk.
grupas vadīšanu

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

29.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1

30.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

0,385

31.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

1

630,00

32.

Pavārs – strādnieks

1

545,00

90,00
par pirmssk.
grupas vadīšanu

Valsts mērķdotācija
33.

Asistents

* Vadītājai

1

4,50 EUR/st.
(ieskaitot visus nodokļus)

paaugstināta minimālā darba algas likme par darba sarežģītību - četras izglītības programmas realizēšanas

adreses

5.pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 11.§)
25.pielikums
Valkas novada domes
2021. gada 13. janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Bērnu – jaunatnes sporta skolas darbinieku
amatu vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

Pedagogi
1.

Direktors

1

1110,00

2.

Direktora vietnieks
izglītības jomā

1

888,00

(0,357+
1,428+
0,25)

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu

3.

Sporta treneris

2,035

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu %

darba samaksas
noteikumiem Nr.445

4.

Sporta metodiķis

0,15

Zemākā mēnešalga pēc MK
Pedagogu darba samaksas
noteikumiem Nr.445

Tehniskie
5.

Saimniecības pārzinis

minimālā mēneša darba
alga

0,5

6.

Apkopējs

1

minimālā mēneša darba
alga

7.

Dežurants

1.4

minimālā stundas likme

8.

Dežurants-apkopējs

1

505,00

9.

Strādnieks-traktorists

1

520,00

5%
par dežuranta
pienākumu
pildīšanu

6.pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 11.§)
26.pielikums
Valkas novada domes
2021. gada 13. janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Bērnu – jauniešu centra „Mice” darbinieku
amatu vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.
2.

Amats
Pedagogi
Direktors
Interešu izglītības skolotājs

Amata
vietu
skaits
1

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī
1110,00

1,43

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

Tehniskie
3.

Izglītības speciālists

1

670,00

4.

Apkopējs

1

minimālā mēneša darba alga

5.

Pulciņa vadītājs

1,17

550,00

6.

Lietvedis - arhivārs

0,5

540,00

7.

Remontstrādnieks

0,4

minimālā mēneša darba alga

7.pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 11.§)
33.pielikums
Valkas novada domes
2021. gada 13. janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Ērģemes pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

Pedagogi
1.

Direktora vietnieks izglītības
jautājumos

0,5

2.

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0,25

Pirmsskolas izglītības skolotājs
t.sk. Ērģemē
Kārķos

5,216

3.

4.

Sociālais pedagogs

3,5
1,716

0,5

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

Tehniskie
5.

Apkopējs

6.

Datortīklu administrators

7.
8.
9.

2

minimālā mēneša darba alga

0,5

520,00

Lietvedis

1

520,00

Pavāra palīgs

1

minimālā mēneša darba alga

2

555,00

Pavārs
(Ērģemē un Kārķos)

4

10.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs
t.sk. Ērģemē
Kārķos

11.

Skolotāja palīgs

1

630,00

12.

Veļas mazgātājs (Ērģemē)

0,3

minimālā mēneša darba alga

13.

Sētnieks

14.

Strādnieks

3
1

630,00

1

minimālā mēneša darba alga

0,5

minimālā mēneša darba alga

100.00
papildus
teritorijas
uzkopšana

8.pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 11.§)
29.pielikums
Valkas novada domes
2021. gada 13. janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

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

Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

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

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu EUR

Nodaļa
1.

Vadītājs

1

1285.00

2.

Sporta un jaunatnes lietu
daļas vadītājs

1

995.00

3.

Izglītības speciālists

1

895.00

4.

Kultūras darba organizators

1.56

895.00

5.

Sporta speciālists

0.6

895.00

6.

Interjera un reklāmas dizaina
mākslinieks

1

670.00

7.

Skaņu operators

1

670.00

8.

Sporta organizators

1

595.00

9.

Vecākais sporta organizators

0.5

670.00

0.42

900.00

projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansējums

10.

Pedagogs karjeras
konsultants

Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs

11.

Jaunatnes lietu speciālists

1

870.00

79.52
koncertmeistars ZIEMEĻSTĪGA

9.pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 11.§)
60.pielikums
Valkas novada domes
2021. gada 13. janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

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

Amats

Amata vietu skaits

Algas likme (EUR mēnesī)

1.

Kora diriģents

0.934

710.00

2.

Kormeistars

0.448

710.00

3.

Koncertmeistars

0.472

710.00

4.

Deju kolektīva vadītājs

0.561

710.00

5.

Folkloras/ tautas mūzikas ansambļa
vadītājs

0.763

710.00

6.

Amatierteātra režisors

0.577

710.00

7.

Tautas lietišķās mākslas kopas vadītājs

0.464

710.00

8.

Vokālā ansambļa vadītājs

0.885

710.00

9.

Pūtēju orķestra diriģents

0.98

710.00

10.

Deju kolektīva vadītājs

0.7

506.00

12.§
Par līdzmaksājuma noteikšanu individuālajām nodarbībām J.Cimzes Valkas mūzikas skolā
_________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, A.Birkavs)
Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore sagatavojusi piedāvājumu interesentiem ar muzikālām
priekšzināšanām apgūt instrumenta spēli. Interešu programma veidota kā regulāru nodarbību cikls, taču ir iespēja
interesentiem izmantot citu piemērotu nodarbību skaitu. Nodarbības tiktu organizētas vienojoties ar pedagogu
par norises laiku un apjomu, netraucējot skolas tiešo darbu. Ir veikts vienas nodarbības izmaksu aprēķins.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021. gada 16. augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.7,11.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece,
A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Noteikt līdzmaksājumu J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā 8,26 EUR bez PVN par vienu nodarbību
izglītojamajiem, kuri apgūst interešu izglītības programmu ar muzikālajām priekšzināšanām.
2. Par lēmuma izpildi atbild J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors.

3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.septembri.
13.§
Par pagaidu dzīvojamām telpām
_________________________________________________________________
(N.Dubrovska, V.A.Krauklis)
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 23. pants paredz personu
nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu.
Likuma 16. pants nosaka kritērijus, kādai jāatbilst dzīvojamajai telpai:
(1) Dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā, jābūt dzīvošanai derīgai.
(2) Ar personas rakstveida piekrišanu tai var izīrēt atsevišķu izolētu dzīvojamo telpu kopējā dzīvoklī vai
viendzīvokļa mājā.
(3) Dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa ir apgaismojama, apkurināma telpa, kas piemērota cilvēka ilglaicīgam
patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai un atbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām
būvniecības un higiēnas prasībām.
Likuma 23. panta trešā daļa nosaka, ka pagaidu dzīvojamā telpa var neatbilst šā likuma 16. panta
noteikumiem.
Valkas novada pašvaldības īpašumā ir salīdzinoši daudz telpu, kas neatbilst Likuma 16. panta prasībām, bet
ko būtu iespējams piedāvāt atsevišķām personām kā pagaidu dzīvojamo telpu. Šobrīd pagaidu dzīvojamās telpas
statuss ir noteikts trīs dzīvokļiem, bet tie visi jau ir piešķirti krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem.
Līdz ar to ir priekšlikums noteikt pagaidu dzīvojamo telpu statusu vēl diviem dzīvokļiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 16. augusta lēmumu (sēdes
protokols Nr.8,1.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9.punkta, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta pirmās daļas 3.punkta un 23. panta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis,
A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Noteikt pagaidu dzīvojamo telpu statusu dzīvokļiem Varoņu ielā 30-4, Valkā, Valkas novadā un “Māja
20” - 15, Sēļos, Valkas pagastā, Valkas novadā.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Sociālā dienesta vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
14.§
Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā un Valkas pagasta Sēļu ciemā
apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Kaņepe, V.A.Krauklis)
Valkas novada pašvaldība iepriekšējā apkures periodā iedzīvotāju, institūciju un organizāciju vajadzībām
saražoja 3322.370 MWh, tai skaitā Sēļu ciema katlu mājā 373.470 MWh, un iepirka 23039.565 MWh
siltumenerģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.
Ņemot vērā to, ka 2020./2021. gada apkures periodā bija auksta un gara ziema, faktiskās siltumenerģijas
ražošanas, piegādes un tirdzniecības izmaksas 2020./2021. gada apkures periodā bija 56.13 EUR/MWh.
Apkures periodā vidējā āra gaisa temperatūra bija plus 0.335 t0C.
Ar 2020. gada vasaras sezonu līdz apkures sezonas sākumam un arī turpmākajās vasaras sezonās Varoņu
ielas rajonā centralizētajos siltumapgādes tīklos vairs netiek nodrošināta siltumenerģija karstā ūdens uzsildīšanai.
Pēc līguma Nr. VND/4-22/17/50 “Par grozījumiem 2012. gada 30. novembra līgumā Nr. VND/2012/560 “Par
siltumenerģijas piegādi” ar SIA “Enefit Power & Heat Valka”, tarifs par piegādāto siltumenerģiju Domes bulvāra
rajonam ir 49 EUR/MWh, bet pārējiem rajoniem 40 EUR/MWh (paliek nemainīgs).
Šī gada sākumā Sēļu ciema mājas Nr.20 un Nr.22 pārgāja SIA “Valkas namsaimnieks” apsaimniekošanā,
savukārt katlu māju, kas nodrošina siltumenerģiju šīm mājām, tagad apkalpo Valkas komunālās saimniecības
nodaļa. Līdz ar to būtu lietderīgi noteikt vienotu siltumenerģijas tarifu Valkas pilsētai un Sēļu ciema katlu mājas
patērētājiem.

Tarifa aprēķinam izmantotie prognozētie siltumenerģijas apjoma rādītāji un kopējās izmaksas, salīdzinot ar
esošā tarifa, kas tika apstiprināts 2019. gadā, aprēķinam izmantotajiem rādītājiem ir samazinājušies (cenas
aprēķinam prognozētie apjomi samazinās par 5.9%, un cenu aprēķinam prognozētās kopējās izmaksas
samazinās par 6.58%), līdz ar to, ir iespējams samazināt siltumenerģijas tarifu par 0.45 EUR/MWh salīdzinot ar
esošo tarifu. Esošais tarifs ir 58.19 EUR/MWh, bet plānotais 57.74 EUR/MWh.
Izvērtējot sagatavoto lēmuma projektu un tam pievienotos dokumentus, uzklausot speciālistu viedokli, dome
uzskata, ka sagatavotais lēmuma projekts ir atbalstāms.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 16. augusta lēmumu (protokols
Nr. 8, 3.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta d) apakšpunkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece,
A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020./2021.gada apkures perioda faktiskās siltumenerģijas izmaksas par vienu MWh – 56.13
EUR (piecdesmit seši euro, 13 centi) bez PVN.
2. Apstiprināt aprēķināto prognozēto apkures tarifu nākamajiem apkures periodiem, līdz jauna tarifa
apstiprināšanai, par vienu MWh dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem dzīvojamās ēkās ar centralizēti
piegādāto siltumenerģiju – 57.74 EUR (piecdesmit septiņi euro, 74 centi) bez PVN.
3. Apstiprināt siltumenerģijas patēriņu viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai apkures sezonā – 0.1427
MWh/m3, vasaras periodā – 0.1427 MWh/m3.
4. Apstiprināt maksu par viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju – 8.24 EUR/m3
bez PVN.
5. Apstiprināt maksu dzīvojamās mājas Rīgas 16, Valkā dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par karstā ūdens
sagatavošanai mājas siltummainī un piegādei pēc siltumenerģijas uzskaites mēraparāta rādījumiem,
saskaņā ar novada domes 2014. gada 27. janvāra noteikumiem Nr. 4 “Valkas novada, Valkas pilsētā
Rīgas ielā 16 dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi”.
6. Noteikt, ka maksa par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju vienai dzīvoklī dzīvojošai
personai, ja, dzīvokļos nav uzstādīti karstā ūdens patēriņa skaitītāji, bet mājas ievadā ir uzstādīts karstā
ūdens patēriņa skaitītājs un karsto ūdeni padod visu diennakti, norēķinu periodā aprēķināma kā starpība,
ņemot vērā kopējā karstā ūdens patēriņa rādījumu un patērēto karstā ūdens rādījumu dzīvokļos ar
skaitītājiem. Maksimālais karstā ūdens patēriņš mēnesī, par ko tiek aprēķināta maksa vienai dzīvoklī
dzīvojošai personai dzīvokļos bez karstā ūdens skaitītājiem - 4 m3.
7. Ja apkures sezonā mēnesī aprēķinu gaitā kopējais ūdens uzsildīšanai patērētais siltumenerģijas
daudzums pārsniedz atsevišķu patērētāju grupu ūdens uzsildīšanai aprēķināto siltumenerģiju,
pārsniegums tiek iekļauts siltumenerģijas patēriņā apkurei.
8. Noteikt sekojošu karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai dzīvojamo māju telpu iekšējos tīklos
vasaras periodā (ūdens sildītājā, dvieļu žāvētājos un no ūdens atdzišanas stāvvados un sadales sistēmā)
dzīvojamās mājās, kurās māju ievados uzstādīti siltumenerģijas un karstā ūdens skaitītāji: maksājumu
starpību par dzīvojamās ēkas patērēto siltumu, kas rodas starp ēkas siltummezgla skaitītāja rādījumu un
pēc dzīvokļu karstā ūdens skaitītāju rādījumiem (vai dzīvoklim pēc normatīviem aprēķinātā karstā ūdens
patēriņu, ja karstā ūdens skaitītājs nav uzstādīts) summas sadalīt proporcionāli dzīvokļu skaitam
dzīvojamā mājā, bet ne vairāk kā EUR 6.99 (seši eiro, 99 centi) no dzīvokļa mēnesī un uzrādīt dzīvokļu
īpašniekiem un īrniekiem nosūtāmajos rēķinos ar atsevišķu ierakstu.
9. Apstiprināt atlaidi 30 % apmērā no maksas par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju
iedzīvotājiem dzīvojamās mājās, kurās nav recirkulācijas līnijas. Siltumenerģijas starpība tiek iekļauta
siltumenerģijas patēriņā apkurei.
10. Apstiprināt aprēķināto prognozēto apkures tarifu nākamajiem apkures periodiem, līdz jauna tarifa
apstiprināšanai, par vienu MWh juridiskām personām – 57.74 EUR (piecdesmit septiņi euro, 74 centi)
bez PVN.
11. Apstiprināt juridiskām personām un Valkas novada pašvaldības institūcijām maksu par viena m 3
ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju – 8.24 EUR/m3 bez PVN.
12. Apstiprināt dzīvojamās mājas Valkā, Rīgas ielā 5 nedzīvojamo telpu nomniekiem un īpašniekiem
paaugstinošo koeficientu par patērēto siltumenerģiju apkurei – 1,3.

13. Noteikt dzīvoklī tekošā mēnesī ūdens patēriņu, kā vidējo ūdens patēriņu pēdējos trijos mēnešos, ja
dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks līdz tekošā mēneša 27.datumam neiesniedz informāciju par ūdens
skaitītāju rādījumiem.
14. Uzdot SIA ’’Valkas Namsaimnieks’’ valdes loceklim brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus un Valkas
komunālās saimniecības nodaļas vadītājam - telpu nomniekus un īpašniekus, kuri saņem no pašvaldības
minētos pakalpojumus, par apkures un karstā ūdens sagatavošanas cenām.
15. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada pašvaldības 2020. gada 25.
jūnija sēdes lēmums “Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.7, 1.§).
16. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada pašvaldības 2019. gada 27.
jūnija sēdes lēmums “Par Valkas pagasta Sēļu ciema katlu mājas siltumenerģijas ražošanas izmaksu un
cenas apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.9, 4.§).
17. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
18. Lēmuma 2.- 4.,8.,10. un 11.punkts stājas spēkā ar 2021. gada 1. decembri.
19. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
15.§
Par nolikuma Nr. 12 “Valkas novada pašvaldības Zemes komisijas nolikums” apstiprināšanu
_______________________________________________________
(A.Golubovs, V.A.Krauklis)
Sakarā ar Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.8,1.§) un
2021. gada 5. jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9,1.§) pieņemtajiem grozījumiem 2009. gada 30. jūlija “Valkas
novada pašvaldības nolikums” nolikumā, nepieciešams apstiprināt jaunu Valkas novada pašvaldības zemes
komisijas nolikumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 16.augusta lēmumu (sēdes
protokols Nr.8, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.
punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže,
M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr. 12 “Valkas novada pašvaldības Zemes komisijas nolikums” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016. gada 28. jūlija nolikumu Nr. 6 “Valkas novada domes zemes komisijas
nolikums” (sēdes protokols Nr.9, 3.§).
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada pašvaldības Zemes komisijas priekšsēdētājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOLIKUMS
Valkā
2021. gada 26. augustā

Nr.12
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumu
(sēdes protokols Nr.12,15.§)

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMES KOMISIJASNOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām”
61. panta trešo daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Valkas novada pašvaldības Zemes komisiju (turpmāk - Komisija) izveido Valkas novada pašvaldības dome,
un tā ir pakļauta Valkas novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).
2. Komisiju izveido ar Pašvaldības domes lēmumu 6 cilvēku sastāvā. Komisijas sastāvā ietilpst Pašvaldības
domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, izpilddirektors, Pašvaldības Teritorijas plānošanas daļas darbinieki un
Valkas novada būvvaldes pārstāvis. Ar padomdevēja tiesībām Komisijas sēdēs var piedalīties arī pieaicinātie
speciālisti.
3. Komisija darbojas saskaņā ar Zemes pārvaldības likumu, Zemes ierīcības likumu, likumu „Par atjaunotā LR
1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”, likumu “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos”, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumu, un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Komisija veic ar zemes pārvaldību un pārraudzību saistītos uzdevumus. Komisija savus uzdevumus veic
patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm.
II.

KOMISIJAS PIENĀKUMI

5. Dot atzinumus par datiem zemes nodokļa aprēķināšanā.
6. Pieņemt lēmumus par zemes gabala platību un robežu plānu apstiprināšanu, ja nostiprinājuma lūgums par ēku
(būvju) ierakstīšanu zemesgrāmatā iesniegts pirms zemes ierakstīšanas zemesgrāmatā.
7. Izskatīt Valsts zemes dienesta un citu valsts institūciju ieteikumus un norādījumus, kā arī personu iesniegumus
un pieņemt lēmumus šādos jautājumos:
7.1.
pašvaldības zemes nomas līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;
7.2.
platības noteikšana ēku uzturēšanai;
7.3.
adrešu noteikšana, maiņa vai anulēšana;
7.4.
zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamības izvērtēšana, to izstrādes nosacījumu
sagatavošana un gatavo zemes ierīcības projektu izvērtēšana un apstiprināšana;
7.5.
zemes gabalu piekritības izvērtēšana, noteikšana un platības precizēšana;
7.6.
nekustamo īpašumu sadalīšana, ja tiek atdalīta atsevišķa zemes vienība un jaunu nekustamo
īpašumu izveidošana;
7.7.
zemes lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšana u.c.;
7.8.
jautājumos, kas saistīti ar zemes konsolidāciju.
8. Organizēt un veikt nepieciešamās darbības zemes pārvaldībā un pārraudzībā:
8.1.
sadarboties ar Valsts zemes dienestu;
8.2.
apkopot, izvērtēt un sagatavot nepieciešamos dokumentus zemes pārvaldības un pārraudzības
jautājumos.
9. Uzturēt un veikt Pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemju izvērtējumu, sniegt priekšlikumus tā
aktualizācijai un rezerves zemes fonda zemes izmantošanai.
III.

KOMISIJAS TIESĪBAS

10. Pieprasīt no zemes vai ēku/būvju īpašniekiem, lietotājiem, valdītājiem nepieciešamos dokumentus.
11. Piedalīties Pašvaldības domes sēdēs Komisijas sagatavoto jautājumu pamatošanai un paskaidrojumu
sniegšanai.
IV. KOMISIJAS STRUKTŪRA UN DARBĪBA
Komisijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina Pašvaldības dome.
Komisija no sava vidus ievēl Komisijas priekšsēdētāja vietnieku un Komisijas sekretāru.
Komisijas sēdes sasauc priekšsēdētājs vai viņa vietnieks ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem, ieskaitot Komisijas
priekšsēdētāju vai viņa vietnieku. Lēmums tiek pieņemts ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu.
Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir zemes Komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka balss.
16. Par Komisijas sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību Komisijas locekļiem paziņo ne vēlāk kā 2 dienas
pirms sēdes.
17. Komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Pašvaldības Teritorijas plānošanas daļa.
18. Zemes strīdu gadījumos pirms Komisijas sēdes sasaukšanas priekšsēdētājs, iesaistot attiecīgos speciālistus,
pārbauda iesnieguma pamatotību un sagatavo atzinuma projektu.
12.
13.
14.
15.

19. Komisijas sēdē izskatīto jautājumu apspriešanas gaita un pieņemtie lēmumi tiek protokolēti. Protokolu paraksta
visi Komisijas locekļi. Katram Komisijas loceklim ir tiesības protokolam rakstiski pievienot savas atsevišķas
domas. Komisijas locekļi nepiedalās lēmuma pieņemšanā un jautājuma apspriešanā, ja tas skar viņa, vai viņa
ģimenes locekļu, radinieku intereses, to atzīmējot protokolā. Sēžu protokoli pastāvīgi glabājas Pašvaldībā.
20. Komisija savus lēmumus rakstiskā veidā paziņo ieinteresētajiem zemes lietotājiem 5 darba dienu laikā pēc
lēmumu pieņemšanas.
21. Komisijas lēmumu ieinteresētās personas var pārsūdzēt Pašvaldībā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
V. KOMISIJAS DARBA PĀRRAUDZĪBA
22. Komisijas darbu pārrauga Pašvaldības dome, kurai ir tiesības kontrolēt komisijas darbības atbilstību
normatīvajiem aktiem.
23. Pašvaldības domei ir tiesības:
23.1. atcelt, grozīt vai apturēt pretlikumīgus Komisijas lēmumus;
23.2. atcelt Komisiju vai tās priekšsēdētāju, ja tie savā darbībā atkārtoti nepilda normatīvos aktus.
VI.

KOMISIJAS FINANSĒJUMS

24. Komisijas darbība tiek finansēta no Pašvaldības budžeta.
25. Nolikums stājas spēkā ar brīdi, kad to ar savu lēmumu apstiprinājusi Pašvaldības dome
16.§
Par vieglās pasažieru automašīnas Škoda Octavia (valsts reģ.nr. GJ-5187) pārdošanu par brīvu cenu
_______________________________________________________
(G.Stālmeisters, V.A.Krauklis)
2021.gda 12. augustā Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Gints Stālmeisters iesniedza iesniegumu par vieglās pasažieru
automašīnas Škoda Octavia (valsts reģ.nr. GJ-5187, reģistrācijas datums: 07.02.2007.) pārdošanu par brīvu
cenu. Minētajai automašīnai tika veiktas divas valsts tehniskās apskates (2021. gada 18. martā un 19. aprīlī),
kurās automašīnai noteikts 2.vērtējums, t.i., automašīna drīkst piedalīties satiksmē tikai pēc liela remonta.
Automašīnas atlikusī bilances vērtība ir 0,00 EUR. Ir priekšlikums pārdot minēto automašīnu par 700,00 EUR.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 16. augusta lēmumu (sēdes
protokols Nr. 8, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.
punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže,
M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu Škoda Octavia (valsts reģ.nr. GJ5187, reģistrācijas datums: 07.02.2007.), nosakot cenu 500,00 EUR (pieci simti euro) bez PVN. PVN
piemēro atbilstoši likumam “Par pievienotās vērtības nodokli”.
2. Uzdot Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
nodaļas vadītājam organizēt automašīnas pārdošanu un publicēt sludinājumu laikrakstā “Ziemeļlatvija”
un tīmekļvietnēs www.valka.lv un www.ss.com.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
17.§
Par vieglās pasažieru automašīnas Citroen Berlingo pārdošanu par brīvu cenu
______________________________________________________
(G.Stālmeisters, V.A.Krauklis)
2021.gda 12. augustā Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Gints Stālmeisters iesniedza iesniegumu par vieglās pasažieru
automašīnas Citroen Berlingo (valsts reģ.nr. EK-432, reģistrācijas datums: 30.01.2002.) norakstīšanu un

nodošanu apstrādes uzņēmumam. 2021. gada 3. jūnijā minētajai automašīnai tika veikta valsts tehniskā
apskate, kurā automašīnai noteikts 3.vērtējums, t.i., aizliegts piedalīties satiksmē. Automašīnas atlikusī bilances
vērtība ir 0,00 EUR.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 16. augusta lēmumu (sēdes
protokols Nr. 8, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19.
punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže,
M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu Citroen Berlingo (valsts reģ.nr.
EK-432, reģistrācijas datums: 30.01.2002.), nosakot cenu 300,00 EUR (trīs simti euro) bez PVN. PVN
piemēro atbilstoši likumam “Par pievienotās vērtības nodokli”.
2. Uzdot Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
nodaļas vadītājam organizēt automašīnas pārdošanu un publicēt sludinājumu laikrakstā “Ziemeļlatvija”
un tīmekļvietnēs www.valka.lv un www.ss.com.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
18.§
Par vieglās pasažieru automašīnas iegādi Valkas novada dzīvnieku patversmei
_______________________________________________________
(G.Stālmeisters, V.A.Krauklis)
2021.gda 12. augustā Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Gints Stālmeisters iesniedza iesniegumu par vieglās pasažieru
automašīnas OPEL COMBO (2004. izlaiduma gads, dzinējs 1.3 dīzeļmotors, valsts tehniskā apskate izieta
20.07.2021.) iegādi Valkas novada dzīvnieku patversmei par cenu 2500,00 EUR (ieskaitot PVN 21%), jo Valkas
novada dzīvnieku patversmes darbiniekiem nav pašvaldības autotransporta ikdienas uzdevumu izpildei.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 16. augusta lēmumu (sēdes
protokols Nr. 8, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže,
M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Iegādāties vieglo pasažieru automašīnu OPEL COMBO (2004.izlaiduma gads, dzinējs 1.3 dīzeļmotors,
valsts tehniskā apskate izieta 20/07.2021., valsts reģ. nr. MI-1869, šasijas numurs:
WOLOXCF0653014133 Valkas novada dzīvnieku patversmes darbiniekiem ikdienas uzdevumu izpildei.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

19.§
Par pašvaldības līdzfinansējumu Ērģemes pagasta bibliotēkai Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta
biedrības projektā “Iedvesmas bibliotēka”
_______________________________________________________________________________________________

(L.Tetere. V.A.Krauklis)
Valkas novada pašvaldība 2021. gada 16. augustā saņēma Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktores
Līgas Teteres iesniegumu ar lūgumu paredzēt Ērģemes pagasta bibliotēkas 2022. gada budžetā 33`910,56 EUR
Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības projekta “Iedvesmas bibliotēka” realizācijai, ja projekts tiks
apstiprināts. Projektā paredzēts veikt Ērģemes pagasta bibliotēkas telpu remontu, mēbeļu, kasešu žalūziju,
IGLU mīksto spēļu kluču, bērnu spēļu paklāja un izstāžu sliedes dizainacentrs.lv iegādi.
Projekta nolikums nosaka, ja projekta kopējās izmaksas pārsniedz 20`000,- EUR, tad Latvijas Nacionālās
bibliotēkas atbalsta biedrība sedz 10`000,- EUR no kopējām projekta izmaksām. Kopējās projekta izmaksas ir
43`910,56 EUR.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 16. augusta lēmumu (sēdes
protokols Nr. 8, 9.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 5.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece,
A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Konceptuāli piešķirt Valkas novada pašvaldības līdzfinansējumu 33`910,56 EUR apmērā Ērģemes
pagasta bibliotēkas dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības projektā “Iedvesmas
bibliotēka”, ja projekts tiks apstiprināts.
2. Par lēmuma izpildi atbild Ērģemes pagasta bibliotēkas vadītāja un Valkas novada Centrālās bibliotēkas
direktore.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
20.§
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
_______________________________________________________________________________________________

(A.Dainis, V.A.Krauklis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2021. gada 19. augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8) un vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9.punkta, 21. panta pirmās daļas 23. punkta,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1. panta, 3. panta pirmās daļas 1.punkta, 14.,15. pantiem,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece,
A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības pieprasītāju II kārtas reģistrā,
2-istabu dzīvokli Rūjienas ielā 8-22, Valkā, kopējā platība 53,0 m2, 3 stāvs, dzīvokļa labiekārtotības
pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA „Valkas namsaimnieks”.
2. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim Semināra ielā 2B-6, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo
***, ar kuru noslēgts dzīvokļa īres līgums, mainījis dzīvesvietu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
21.§
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Alieši 39” atsavināšanas uzsākšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere, V.A.Krauklis)
Valkas novada pašvaldības deputāti izskata ***, personas kods ***, dzīvo: ***, iesniegumu ar lūgumu uzsākt
atsavināšanas procedūru zemes vienības Valkas pagastā “Alieši 39”, ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0232,
atsavināšanai.
Zemes gabals Valkas novada Valkas pagastā, „Alieši 39”, kadastra apzīmējums 9488 005 0232, platība
0.0741ha ir Valkas novada pašvaldībai piekrītoša zeme. Īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā
Uz zemes gabala atrodas *** piederošs ēku īpašums ar kadastra numuru 9488 505 0232, īpašuma tiesības
nostiprinātas Valkas pagasta Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0045 1336.
Starp Valkas novada domi un *** 2012. gada 7. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.VND/2012/211.
***, kā nomas pirmtiesīgā persona finansēs zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas darbus.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu iegūst
likuma 4. panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27. pantu, darījumus var veikt tikai ar īpašumu, uz
kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to, pirmkārt, ir jāveic augstāk minētā zemes gabala

reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas darbības, kas saistītas ar
nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta
4.daļas 8.punkta; 5. panta 4.daļas, 37. panta 4.daļas un 44. panta; likuma „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 27. panta 1.daļas, 28. panta 1.daļas; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5.daļas 1. un 2.punkta; Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra
noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR - 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote,
J.Anže, M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs,
J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 39”, kadastra numurs
9488 005 0232, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0232, platība 0.0741ha
vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai pēc lēmuma 1.punktā minētā
nekustamā īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda veikt Mantas novērtēšanas
komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
22. §
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Bērzezers 196” atsavināšanas uzsākšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere, V.A.Krauklis)
Valkas novada pašvaldības domes deputāti izskata ***, personas kods ***, dzīvo: ***, iesniegumu ar lūgumu
uzsākt atsavināšanas procedūru zemes vienības Valkas pagastā “Bērzezers 196”, ar kadastra apzīmējumu
9488 003 0323, atsavināšanai.
Zemes gabals Valkas novada Valkas pagastā, „Bērzezers 196”, kadastra apzīmējums 9488 003 0323, platība
0.0735ha ir Valkas novada pašvaldībai piekrītoša zeme. Īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Uz zemes gabala atrodas *** piederoša jaunbūve, īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Starp Valkas novada domi un *** 2011. gada 3. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.VND/2011/467.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu iegūst
likuma 4. panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27. pantu, darījumus var veikt tikai ar īpašumu, uz
kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to, pirmkārt, ir jāveic augstāk minētā zemes gabala
reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas darbības, kas saistītas ar
nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta
4.daļas 8.punkta; 5. panta 4.daļas, 37. panta 4.daļas un 44. panta; likuma „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 27. panta 1.daļas, 28. panta 1.daļas; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5.daļas 1. un 2.punkta; Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra
noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote,
J.Anže, M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs,
J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 196”, kadastra
numurs 9488 003 0323, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0323, platība
0.0735ha vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai pēc lēmuma 1.punktā minētā
nekustamā īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda veikt Mantas novērtēšanas
komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
23.§
Par izsoles rezultātu par cirsmu Kārķu un Ērģemes pagastos apstiprināšanu
_______________________________________________________________________________________________

(L. Engere, V.A.Krauklis)
Atbilstoši Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 5. jūlija sēdes lēmumam (protokols Nr.9, 14.§),
“Par cirsmu izsoles rīkošanu Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastos”, šā gada 13. augustā plkst.10.00
notika mutiska izsole, kuras gaita tika protokolēta noformējot izsoles protokolu Nr.1, kopumā uz divām lapām.
Tika izsolītas cirsmas kas atrodas pašvaldībai piederošās zemes vienībās Valkas novada Kārķu un Ērģemes
pagastos ar kadastra apzīmējumiem: 9452 008 0254, 9452 009 0166, 9452 008 0134, 9452 008 0246 un 9466
006 0265.
Nosacītā cena (sākotnējā cena) 52 580.00 EUR (piecdesmit divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro, 00
centi).
Sludinājumi par izsoles noteikumu apstiprināšanu tika publicēti 09.07.2021. laikrakstā „Ziemeļlatvija”, kā arī
Valkas novada mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “pašvaldība – sludinājumi - izsoles”.
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēti divi pretendenti – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Oši V”, reģ.Nr.
44103031768, juridiskā adrese “Pentsils”, Ērģemes pagasts, Valkas novads un sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Vārpas 1”, reģ. Nr.44103011066, juridiskā adrese “Leimaņi”, Valkas pagasts, Valkas novads.
Pretendenti iesnieguši Izsoles noteikumu 14. punktā minētos dokumentus un tika reģistrēti Izsoles
dalībnieku sarakstā.
Katrs no pretendentiem iemaksājis drošības naudu 5258.00 EUR (pieci tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi
euro) un reģistrācijas maksu 30.00 EUR apmērā.
Saskaņā ar Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas izsoles protokolu Nr. 1,
augstākā nosolītā cena par cirsmām ir: 53580.- (piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro), kuru
nosolīja reģistrētais izsoles dalībnieks ar kārtas Nr. 1.
Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda 5258.00 EUR.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 43.punktu Pircējam vienas nedēļas laikā no Rēķina izsūtīšanas dienas ir
jāsamaksā par nosolīto objektu.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Valkas novada domē 2021. gada 16. augustā ir saņemts SIA “Oši V” maksājums 48322.00 EUR apmērā,
kas apliecina, ka ir veikta pilna pirkuma summas (53580,-EUR) apmaksa un atbilstoši Izsoles noteikumu 6.4.
punktam, ir apstiprināmi Izsoles rezultāti.
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2021. gada 13. augusta Izsoles protokola Nr.1, Izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Valkas novada pašvaldības
2021. gada 5. jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.9,14.§)), Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.
panta otrās daļas, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta, 21. panta pirmās daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga,
V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt cirsmu, kas atrodas pašvaldībai piederošās zemes vienībās Valkas novada Kārķu un
Ērģemes pagastos ar kadastra apzīmējumiem: 9452 008 0254, 9452 009 0166, 9452 008 0134, 9452
008 0246 un 9466 006 0265, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju – sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Oši V”, reģ.Nr. 44103031768, juridiskā adrese “Pentsils”, Ērģemes pagasts, Valkas
novads.
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Oši V”, reģ.Nr. 44103031768, par cirsmām
kas atrodas pašvaldībai piederošās zemes vienībās Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastos ar
kadastra apzīmējumiem: 9452 008 0254, 9452 009 0166, 9452 008 0134, 9452 008 0246 un 9466 006
0265.
3. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot šī lēmuma 2.punktā minēto cirsmu pirkuma līgumu
(skat. Izsoles noteikumu 5.pielikumu), ņemot vērā, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Oši V”, reģ. Nr.
44103031768, līdz pirkuma līguma noslēgšanai ir veikusi pilnu pirkuma summas apmaksu par lēmuma
2.punktā minēto Pirkuma objektu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts Administratīvajā rajona tiesā
(Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
24.§
Par nekustamā īpašuma „Celtnieks 133”, Valkā, Valkas novadā atsavināšanas uzsākšanu
_______________________________________________________________________________________________

(L.Engere, V.A.Krauklis, I.Grandava, K.Sula, A.Birkavs)
Valkas novada pašvaldībā ir saņemts ***, personas kods ***, dzīvo: ***, iesniegums ar lūgumu uzsākt
atsavināšanas procedūru zemes vienības Valkā, “Celtnieks 133”, ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0620,
atsavināšanai.
Zemes vienība Valkā, “Celtnieks 133”, kadastra apzīmējums 9401 008 0620, kopējā platība 0.06 ha, saskaņā
ar Valkas pilsētas domes 2008. gada 27. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.13), ir noteikta kā pašvaldībai
piekrītošs zemes gabals. Īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Nav veikta zemes vienības
kadastrālā uzmērīšana.
*** neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. pantā norādītajiem
atsavināšanas ierosinātāja statusiem, līdz ar to ka viņš nevar būt atsavināšanas ierosinātājs.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to
funkciju nodrošināšanai.
Minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai.
Uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi par minēto zemes vienību nav spēkā esošu zemes nomas līgumu.
Ņemot vērā augstākminēto un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās
daļas, 4. panta otrās daļas, 6. panta otrās daļas un 8. panta sestās daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 17 punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi,
G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe,
A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma „Celtnieks 133”, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401
008 0620, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0620, platība 0.06ha vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, atsavināšanas procedūru, paredzot tā
kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus 2022. gada budžetā.
2. Uzdot Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas
komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kā arī sagatavot izsoles noteikumus
nekustamā īpašuma atsavināšanai un izsoles organizēšanai.
3 . Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
25.§
Par Valkas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu
_______________________________________________________________________________________________

(V.Vesingi, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2021. gada 2. jūlija sēdē (protokols Nr.8, 27.§) pieņēma lēmumu „Par Valkas novada
Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu”, nosakot vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas
termiņu – 2021. gada 3. augustu (ieskaitot). Vēlēšanu komisijai kandidātus pieteica Valkas novada pašvaldības
deputāti:
1) Vilmārs Vesingi - izvirza Rolandu Rastaku, Valkas novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļas vadītāju, kuram ir pieredze darbam vēlēšanu komisijā;
2) Dace Bašķe – izvirza Mārīti Valtiņu, Valkas novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas
juristi-iepirkumu speciālisti, kurai ir pieredze vēlēšanu komisijā;
3) Juris Žurovičs - izvirza Inesi Gaili, Valkas pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotāju, kurai
ir pieredze vēlēšanu komisijā, un Rominu Meļņiku, Valkas novada pašvaldības Jaunatnes lietu
speciālisti, kurai nav pieredze vēlēšanu komisijā;

4) Viesturs Zariņš – izvirza Vilni Vilgutu, Valkas novada pašvaldības vecākais datorsistēmu un datortīklu
administrators, kuram ir pieredze vēlēšanu komisijā;
5) Aigars Roga – izvirza Aritu Ārgali, Valkas novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītāju, kurai ir
pieredze vēlēšanu komisijā;
6) Maruta Stabulniece – izvirza Ramonu Lapiņu, Valkas novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes nodaļas izglītības speciālisti, kurai ir pieredze darbam vēlēšanu komisijā.
Pieteiktie kandidāti atbilst Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā noteiktajām
prasībām.
Valkas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatam izvirza komisijas locekli Rolandu
Rastaku.
Pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6. un 10. pantu, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece,
A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
N O L E M J:
1. Ievēlēt Valkas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijā:
1.1. Rolandu Rastaku – Valkas novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
vadītāju;
1.2. Mārīti Valtiņu – Valkas novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas juriste-iepirkumu
speciālisti;
1.3. Inesi Gaili – Valkas pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotāju;
1.4. Vilni Vilgutu – Valkas novada pašvaldības vecākais datorsistēmu un datortīklu administratoru;
1.5. Aritu Ārgali – Valkas novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītāju;
1.6. Ramonu Lapiņu – Valkas novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
izglītības speciālisti;
1.7. Rominu Meļņiku - Valkas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālisti.
2. Ievēlēt Rolandu Rastaku par Valkas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
26.§
Par izmaiņām Valkas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
_______________________________________________________________________________________________

(A.Golubovs, V.A.Krauklis)
Valkas novada pašvaldība 2021. gada 5. augustā saņēma iesniegumu no Valkas novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekles Antras Ķīkules ar lūgumu atbrīvot no Valkas novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekles pienākumiem.
2010. gada 24. martā Valkas novada dome pieņēma nolikumu Nr. 5 (protokols Nr. 4,7.§) “Valkas novada
domes Administratīvās komisijas nolikums”, kur 3.1. punktā ir minēts, ka Administratīvās komisijas sastāvā ir 7
locekļi.
Valkas novada pašvaldība 2021. gada 17. augustā saņēma iesniegumu no Valkas novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciālistes Rominas Meļņikas ar vēlmi strādāt Valkas novada pašvaldības Administratīvajā
komisijā kā komisijas locekle.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Valkas novada domes 2010. gada 24. marta nolikuma Nr. 5
“Valkas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums” 3.2. punkta, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula,
S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Valkas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata Antru Ķīkuli ar 2021.
gada 27. augustu (pēdējā darba diena).
2. Ievēlēt Rominu Meļņiku par Valkas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekli ar 2021. gada
28. augustu.

27.§
Par vieglās pasažieru automašīnas Škoda Octavia (valsts reģ.nr. GZ-6560)
pārdošanu par brīvu cenu
_____________________________________________________________________________________________________

(P.Pētersons, V.A.Krauklis, I.Grandava)
Finanšu komitejā 2021.gda 16. augustā Valkas novada Ērģemes un Kārķu pagasta pārvalžu vadītājs Pēteris
Pētersons izteica priekšlikumu par vieglās pasažieru automašīnas Škoda Octavia (valsts reģ.nr. GZ-6560,
reģistrācijas datums: 03.01.2008.) pārdošanu par brīvu cenu. Ir priekšlikums pārdot minēto automašīnu par
700,00 EUR.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi,
G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe,
A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu Škoda Octavia (valsts reģ.nr. GZ6560, reģistrācijas datums: 03.01.2008.), nosakot cenu 700,00 EUR (septiņi simti euro) bez PVN. PVN
piemēro atbilstoši likumam “Par pievienotās vērtības nodokli”.
2. Uzdot Valkas novada Ērģemes un Kārķu pagasta pārvalžu vadītājam organizēt automašīnas pārdošanu
un publicēt sludinājumu laikrakstā “Ziemeļlatvija” un tīmekļvietnēs www.valka.lv un www.ss.com.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
28.§
Par saistošo noteikumu Nr. 25 „Grozījumi 2021. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2021. gada budžets”” apstiprināšanu
_______________________________________________________________________________________________

(I.Grandava, V.A.Krauklis)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības komiteju pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem un faktiskās budžeta izpildes, Valkas novada pašvaldības 2021. gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
1) Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
2) Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem;
3) Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punkta
un 46. panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš,
K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs) deputāti, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 25 “Grozījumi 2021. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„ Valkas novada pašvaldības 2021. gada budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.25 „Grozījumi 2021. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „ Valkas
novada pašvaldības 2021. gada budžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Administratīvi juridiskai nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada
pašvaldības ēkā Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2021. gada 26. augustā

Nr. 25
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2021.gada 26.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 28.§)

Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2021. gada 13. janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1
“Valkas novada pašvaldības 2021.gada budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu
1. Apstiprināt Grozījumus Valkas novada pašvaldības 2021.gada 13.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Valkas
novada pašvaldības 2021.gada budžets” 1.pielikumā “Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un
izdevumu tāme” (1.pielikums),
2. Paskaidrojuma raksts (2.pielikums).
1.pielikums
Valkas novada pašvaldības 2021. gada 26.augusta
Saistošajiem noteikumiem Nr.25 “Grozījumi Valkas
novada pašvaldības 2021.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 “Valkas novada pašvaldības 2021.gada budžets””
GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2021. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju
kodi

I IEŅĒMUMI - kopā
1

IENĀKUMA NODOKĻI

2

Apstiprināts 2021.
gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021. gada
budžets

EUR

EUR

EUR

13067670,00

518926,00

3

4

13586596,00
5

01.0.0.0.

4664500,00

0,00

4664500,00

01.1.0.0.

4664500,00

0,00

4664500,00

04.0.0.0.

603300,00

0,00

603300,00

04.1.0.0.

603300,00

0,00

603300,00

05.0.0.0.

50000,00

0,00

50000,00

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

05.4.0.0.

20000,00

0,00

20000,00

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

05.5.0.0.

30000,00

0,00

30000,00

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

08.0.0.0.

3500,00

0,00

3500,00

Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem,valsts
parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu

08.6.0.0.

3500,00

0,00

3500,00

09.0.0.0.

18625,00

0,00

18625,00

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

ĪPAŠUMA NODOKĻI
Nekustamā īpašuma nodoklis

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJA
S NODEVAS

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

09.4.0.0.

4920,00

0,00

4920,00

Pašvaldību nodevas

09.5.0.0.

13705,00

0,00

13705,00

10.0.0.0.

3500,00

0,00

3500,00

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
Naudas sodi

10.1.0.0.

3500,00

0,00

3500,00

12.0.0.0.

12180,00

34059,00

46239,00

12.2.0.0.

180,00

0,00

180,00

12.3.0.0.

12000,00

34059,00

46059,00

13.0.0.0.

214900,00

23500,00

238400,00

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

13.1.0.0.

50000,00

0,00

50000,00

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas

13.2.0.0.

162000,00

23500,00

185500,00

13.4.0.0.

2900,00

0,00

2900,00

17.0.0.0.

229609,00

0,00

229609,00

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām
un kompensācijām
Dažādi nenodokļu ieņēmumi

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA
IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU
PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācija
s

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko
personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm

17.2.0.0.

229609,00

0,00

229609,00

18.0.0.0.

4534003,00

332528,00

4866531,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

18.6.0.0.

4534003,00

332528,00

4866531,00

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI

19.0.0.0.

95280,00

0,00

95280,00

19.2.0.0.

95280,00

0,00

95280,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

IESTĀDES IEŅĒMUMI

21.0.0.0.

2638273,00

128839,00

2767112,00

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

21.3.0.0.

2428450,00

128839,00

2557289,00

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi
par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi

21.4.0.0.

209823,00

0,00

209823,00

21.7.0.0.

0,00

0,00

0,00

13679489,00

603944,00

14283433,00

3

4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

II IZDEVUMI - kopā
1

2

5

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie vadības dienesti

01.000

1346557,00

35786,00

1382343,00

Sabiedriskā kārtība un drošība

03.000

54538,00

0,00

54538,00

Ekonomiskā darbība

04.000

2265993,00

61711,00

2327704,00

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

06.000

3637501,00

453243,00

4090744,00

Veselība

07.000

28051,00

0,00

28051,00

Kultūra

08.000

1236657,00

72,00

1236729,00

Izglītība

09.000

4171934,00

53132,00

4225066,00

Sociālā aizsardzība

10.000

938258,00

0,00

938258,00

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība
Atalgojums

10000

6733436,00

70133,00

6803569,00

11000

5341364,00

32205,00

5373569,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija

Preces un pakalpojumi

12000

1392072,00

37928,00

1430000,00

20000

4081765,00

30698,00

4112463,00

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

11230,00

84,00

11314,00

Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un
inventārs

22000

2914950,00

22390,00

2937340,00

23000

1078897,00

6600,00

1085497,00

Izdevumi periodikas iegādei

24000

6610,00

0,00

6610,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

70078,00

1624,00

71702,00

30000

55828,00

35328,00

91156,00

Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām,
nodibinājumiem un fiziskām personām

32000

55828,00

35328,00

91156,00

40000

38146,00

0,00

38146,00

43000

38146,00

0,00

38146,00

50000

1699439,00

481856,00

2181295,00

Nemateriālie ieguldījumi

51000

9239,00

0,00

9239,00

Pamatlīdzekļi

52000

1690200,00

481856,00

2172056,00

60000

901499,00

-24071,00

877428,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

62000

338893,00

3629,00

342522,00

Sociālie pabalsti natūrā

63000

92770,00

30000,00

122770,00

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

64000

469836,00

-57700,00

412136,00

70000

169376,00

10000,00

179376,00

72000

169376,00

10000,00

179376,00

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

-611819,00

-85018,00

-696837,00

IV FINANSĒŠANA - kopā

611819,00

85018,00

696837,00

Procentu izdevumi
Pārējie procentu maksājumi

Pamatkapitāla veidošana

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

Uzturēšanas izdevumu transferti,pašu resursu maksājumi
,starptautiskā sadarbība
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti

1

2

Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi

F2001000

3

4

1591075,00

5

0,00

1591075,00

F21010000

1591075,00

0,00

1591075,00

F4002000

-979256,00

85018,00

-894238,00

Saņemtie aizņēmumi

F40020010

1218476,00

35018,00

1253494,00

Saņemto aizņēmumu atmaksa

F40020020

2197732,00

-50000,00

2147732,00

Aizņēmumi

KOPSAVILKUMA TĀMES ATSKAITE
Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju
kodi

I IEŅĒMUMI - kopā
01.1101 Valkas novada Dome
IENĀKUMA NODOKĻI
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

01.0.0.0.
01.1.0.0.

Apstiprināts
2021. gadam uz
22.08

Grozījumi
(+/-)

Precizētais
2021. gada
budžets

EUR

EUR

EUR

13067670,00

518 926.00

13586596,00

1442636,00

-18115,00

1424521,00

4664500,00

0,00

4664500,00

4664500,00

0,00

4664500,00

ĪPAŠUMA NODOKĻI
Nekustamā īpašuma nodoklis
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA
Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem,valsts parāda
vērtspapīriem un atlikto maksājumu
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS

04.0.0.0.

603300,00

0,00

603300,00

603300,00

0,00

603300,00

50000,00

0,00

50000,00

05.4.0.0.

20000,00

0,00

20000,00

05.5.0.0.

30000,00

0,00

30000,00

2200,00

0,00

2200,00

2200,00

0,00

2200,00

3850,00

0,00

3850,00

04.1.0.0.
05.0.0.0.

08.0.0.0.
08.6.0.0.
09.0.0.0.

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

09.4.0.0.

250,00

0,00

250,00

Pašvaldību nodevas

09.5.0.0.

3600,00

0,00

3600,00

3000,00

0,00

3000,00

3000,00

0,00

3000,00

3000,00

0,00

3000,00

3000,00

0,00

3000,00

212000,00

23500,00

235500,00

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
Naudas sodi
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA
IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU
PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS

10.0.0.0.
10.1.0.0.
12.0.0.0.
12.3.0.0.

13.0.0.0.

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

13.1.0.0.

50000,00

0,00

50000,00

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas

13.2.0.0.

162000,00

23500,00

185500,00

1944065,00

10699,00

1954764,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.

1944065,00

10699,00

1954764,00

-6043279,00

-52314,00

-6095593,00

21.3.0.0.

164800,00

71255,00

236055,00

21.4.0.0.

26562,00

26562,00

21.7.0.0.

-6234641,00

0,00
123569,00

-6358210,00

49484,00

0,00

49484,00

3000,00

0,00

3000,00

21.0.0.0.

01.1102 Dzimtsarakstu nodaļa
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

09.0.0.0.
09.4.0.0.

3000,00

0,00

3000,00

46484,00

0,00

46484,00

21.3.0.0.

500,00

0,00

500,00

21.7.0.0.

45984,00

0,00

45984,00

23464,00

-749,00

22715,00

23464,00

-749,00

22715,00

23464,00

-749,00

22715,00

193442,00

-3184,00

190258,00

193442,00

-3184,00

190258,00

193442,00

-3184,00

190258,00

22472,00

0,00

22472,00

45,00

0,00

45,00

21.0.0.0.

01.1106 Vēlēšanu komisija
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

01.1107 Grāmatvedības un finansu nodaļa
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

01.1108 Zvārtavas pagasta pārvalde
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS

09.0.0.0.

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

09.4.0.0.

20,00

0,00

20,00

Pašvaldību nodevas

09.5.0.0.

25,00

0,00

25,00

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un
kompensācijām
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12.0.0.0.

30,00

0,00

30,00

30,00

0,00

30,00

22397,00

0,00

22397,00

21.3.0.0.

1080,00

0,00

1080,00

21.7.0.0.

21317,00

0,00

21317,00

19827,00

8659,00

28486,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

19727,00

8659,00

28386,00

21.3.0.0.

100,00

0,00

100,00

21.7.0.0.

19627,00

8659,00

28286,00

38797,00

0,00

38797,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

38697,00

0,00

38697,00

38697,00

0,00

38697,00

50790,00

-3825,00

46965,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

50640,00

-3825,00

46815,00

21.3.0.0.

470,00

0,00

470,00

21.7.0.0.

50170,00

-3825,00

46345,00

14005,00

3000,00

17005,00

1200,00

0,00

1200,00

1200,00

0,00

1200,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

12755,00

3000,00

15755,00

21.3.0.0.

1300,00

0,00

1300,00

21.7.0.0.

11455,00

3000,00

14455,00

23199,00

0,00

23199,00

6900,00

0,00

6900,00

6900,00

0,00

6900,00

16299,00

0,00

16299,00

12.2.0.0.
21.0.0.0.

01.1109 Vijciema pagasta pārvalde
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un
kompensācijām
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

09.0.0.0.
09.4.0.0.
12.0.0.0.
12.2.0.0.
21.0.0.0.

01.1110 Valkas pagasta pārvalde
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

09.0.0.0.
09.4.0.0.
21.0.0.0.
21.7.0.0.

01.1111 Kārķu pagasta pārvalde
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un
kompensācijām
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

09.0.0.0.
09.4.0.0.
12.0.0.0.
12.2.0.0.
21.0.0.0.

01.1112 Ērģemes pagasta pārvalde
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA
Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem,valsts parāda
vērtspapīriem un atlikto maksājumu
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
01.1113 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI

08.0.0.0.
08.6.0.0.
09.0.0.0.
09.4.0.0.
21.0.0.0.

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.3.0.0.

1000,00

0,00

1000,00

21.7.0.0.

15299,00

0,00

15299,00

85806,00

0,00

85806,00

85806,00

0,00

85806,00

85806,00

0,00

85806,00

54538,00

0,00

54538,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

54038,00

0,00

54038,00

54038,00

0,00

54038,00

53034,00

0,00

53034,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

43034,00

0,00

43034,00

21.3.0.0.

550,00

0,00

550,00

21.4.0.0.

8500,00

0,00

8500,00

21.7.0.0.

33984,00

0,00

33984,00

54702,00

0,00

54702,00

54702,00

0,00

54702,00

54702,00

0,00

54702,00

13450,00

0,00

13450,00

13450,00

0,00

13450,00

21.3.0.0.

300,00

0,00

300,00

21.7.0.0.

13150,00

0,00

13150,00

20622,00

-1000,00

19622,00

20622,00

-1000,00

19622,00

21.3.0.0.

300,00

0,00

300,00

21.7.0.0.

20322,00

-1000,00

19322,00

56676,00

0,00

56676,00

56676,00

0,00

56676,00

56676,00

0,00

56676,00

19072,00

0,00

19072,00

19072,00

0,00

19072,00

21.3.0.0.

300,00

0,00

300,00

21.7.0.0.

18772,00

0,00

18772,00

65214,00

0,00

65214,00

5500,00

0,00

5500,00

5500,00

0,00

5500,00

01.7110 Valdības iekšējā valsts parāda darījumi
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

03.1100 Valkas novada pašvaldības policija
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
Naudas sodi
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10.0.0.0.
10.1.0.0.
21.0.0.0.
21.7.0.0.

04.4300 Būvvalde
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
Pašvaldību nodevas
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

09.0.0.0.
09.5.0.0.
21.0.0.0.

04.5100 Autotransports Valkas pilsēta
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

04.5101 Autotransports Kārķu pagasts
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.

04.5102 Autotransports Ērģemes pagasts
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.

04.5103 Autotransports Valkas pagasts
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

04.5105 Autotransports Zvārtavas pagasts
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.

04.7310 Tūrisma informācijas birojs
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Dažādi nenodokļu ieņēmumi

12.0.0.0.
12.3.0.0.

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA
IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU
PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13.0.0.0.

1500,00

0,00

1500,00

1500,00

0,00

1500,00

58214,00

0,00

58214,00

3000,00

0,00

3000,00

21.4.0.0.

3400,00

0,00

3400,00

21.7.0.0.

51814,00

0,00

51814,00

171999,00

-3357,00

168642,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

171799,00

-3357,00

168442,00

21.3.0.0.

4000,00

0,00

4000,00

21.4.0.0.

1500,00

0,00

1500,00

21.7.0.0.

166299,00

-3357,00

162942,00

32912,00

4574,00

37486,00

32912,00

4574,00

37486,00

32912,00

4574,00

37486,00

-170000,00

0,00

-170000,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

-180000,00

0,00

-180000,00

21.4.0.0.

168861,00

0,00

168861,00

21.7.0.0.

-348861,00

0,00

-348861,00

0,00

0,00

0,00

51665,00

0,00

51665,00

51665,00

0,00

51665,00

-51665,00

0,00

-51665,00

-51665,00

0,00

-51665,00

-402,00

0,00

-402,00

-402,00

0,00

-402,00

-402,00

0,00

-402,00

72777,00

0,00

72777,00

39882,00

0,00

39882,00

39882,00

0,00

39882,00

32895,00

0,00

32895,00

32895,00

0,00

32895,00

58575,00

0,00

58575,00

58575,00

0,00

58575,00

13.4.0.0.
21.0.0.0.
21.3.0.0.

04.9100 Attīstības un plānošanas nodaļa
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

09.0.0.0.
09.4.0.0.
21.0.0.0.

04.920103 Ražošanas ēka "Spundenieki"
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

04.920109 Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.

04.920110 Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.
21.7.0.0.

04.920112 INTERREG projekts "Zaļā dzelzceļa līnija"
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

04.920115 Projekts ""Kultūra,vēsture,arhitektūra Gaujas un laika
lokos"(Ērģemes pilsdrupu atjaunošana)
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.
21.7.0.0.

04.920125 Projekts"Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā"
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

18.6.0.0.

04.920130 Projekts "Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana
Kārķu pagastā"
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.
21.7.0.0.

04.920132 Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.
21.7.0.0.

04.920207 Projekts " Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot
degradēto tritoriju Kārķu pagastā""
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12.0.0.0.
12.3.0.0.
18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.
21.7.0.0.

04.920301 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

18.0.0.0.
18.6.0.0.

04.9207 Projekts Nr.9.2.2.1/15/1/003 "Vidzeme iekļauj"
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un
budžeta nefinansēto iestāžu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm

17.0.0.0.
17.2.0.0.

04.9217 Valgas-Valkas dvīņu pilsētas kopējās atpūtas zonas
atjaunošana un attīstīšana
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

04.9220 Projekts NVA pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.
21.7.0.0.

04.9236 Ražošanas ēkas "Līdumi" Kārķu pagastā Valkas novadā
izveidošana
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

18.0.0.0.
18.6.0.0.

04.9238 LEADER Projekts "Āra lasītavas izveide Vijciemā"
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.
21.7.0.0.

58575,00

0,00

58575,00

46955,00

1,00

46956,00

24300,00

0,00

24300,00

24300,00

0,00

24300,00

22655,00

1,00

22656,00

22655,00

1,00

22656,00

-408,00

0,00

-408,00

3394,00

0,00

3394,00

3394,00

0,00

3394,00

-3802,00

0,00

-3802,00

-3802,00

0,00

-3802,00

19171,00

0,00

19171,00

0,00

34059,00

34059,00

0,00

34059,00

34059,00

19171,00

-17818,00

1353,00

19171,00

-17818,00

1353,00

0,00

-16241,00

-16241,00

0,00

-16241,00

-16241,00

16483,00

0,00

16483,00

16483,00

0,00

16483,00

16483,00

0,00

16483,00

229609,00

0,00

229609,00

229609,00

0,00

229609,00

229609,00

0,00

229609,00

1500,00

26457,00

27957,00

1500,00

26457,00

27957,00

1500,00

26457,00

27957,00

17100,00

0,00

17100,00

7200,00

0,00

7200,00

7200,00

0,00

7200,00

9900,00

0,00

9900,00

9900,00

0,00

9900,00

144000,00

0,00

144000,00

144000,00

0,00

144000,00

144000,00

0,00

144000,00

3792,00

18,00

3810,00

2723,00

0,00

2723,00

2723,00

0,00

2723,00

1069,00

18,00

1087,00

1069,00

18,00

1087,00

04.9255 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām
apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.
21.7.0.0.

04.9256 Projekts "Proti un dari"
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

18.0.0.0.
18.6.0.0.

04.9282 Projekts "Skolas piens"
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

18.0.0.0.
18.6.0.0.

04.92911 Projekts " Sabiedriskie algoti pagaidu darbi" valsts
finansējums
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.
21.7.0.0.

04.9298 Projekts "Ražošanas ēka Valkā Kalnamelderos"
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem,valsts parāda
vērtspapīriem un atlikto maksājumu
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

78012,00

78012,00

0,00

78012,00

-27941,00

0,00

-27941,00

-27941,00

0,00

-27941,00

6071,00

0,00

6071,00

6071,00

0,00

6071,00

6071,00

0,00

6071,00

10586,00

0,00

10586,00

10586,00

0,00

10586,00

10586,00

0,00

10586,00

31015,00

0,00

31015,00

30600,00

0,00

30600,00

30600,00

0,00

30600,00

415,00

0,00

415,00

415,00

0,00

415,00

42734,00

0,00

42734,00

42734,00

0,00

42734,00
42734,00
1776497,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

1733292,00

43105,00

1776397,00

21.3.0.0.

1556178,00

44505,00

1613762,00

21.7.0.0.

177114,00

-1400,00

162635,00

33871,00

0,00

33871,00

33871,00

0,00

33871,00

08.0.0.0.
08.6.0.0.
21.0.0.0.

21.0.0.0.
21.7.0.0.

33871,00

0,00

33871,00

181410,00

0,00

181410,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

180410,00

0,00

180410,00

21.3.0.0.

186015,00

0,00

186015,00

21.7.0.0.

-5605,00

0,00

-5605,00

61270,00

0,00

61270,00

61270,00

0,00

61270,00

61270,00

0,00

61270,00

105069,00

0,00

105069,00

105069,00

0,00

105069,00

13.0.0.0.
13.4.0.0.
21.0.0.0.

21.0.0.0.
21.7.0.0.

06.1006 Kārķu pag. komunālā saimniecība
IESTĀDES IEŅĒMUMI

0,00

0,00

06.1005 Brīvie dzīvokļi
IESTĀDES IEŅĒMUMI

78012,00

43105,00

06.1004 Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļa
IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA
IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU
PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS

50071,00

42734,00

06.1003 SIA "Valkas Namsaimnieks"
IESTĀDES IEŅĒMUMI

0,00

1733392,00

06.1001 Komunālās saimniecības nodaļa Valka
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

50071,00

21.0.0.0.

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.3.0.0.

42450,00

0,00

42450,00

21.7.0.0.

62619,00

0,00

62619,00

14000,00

0,00

14000,00

14000,00

0,00

14000,00

14000,00

0,00

14000,00

84314,00

0,00

84314,00

84314,00

0,00

84314,00

21.3.0.0.

37100,00

0,00

37100,00

21.7.0.0.

47214,00

0,00

47214,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

99885,00

2150,00

102035,00

99885,00

2150,00

102035,00

21.3.0.0.

23600,00

0,00

23600,00

21.7.0.0.

76285,00

2150,00

78435,00

14000,00

0,00

14000,00

14000,00

0,00

14000,00

14000,00

0,00

14000,00

115047,00

0,00

115047,00

115047,00

0,00

115047,00

21.3.0.0.

1800,00

0,00

1800,00

21.7.0.0.

113247,00

0,00

113247,00

14000,00

0,00

14000,00

14000,00

0,00

14000,00

14000,00

0,00

14000,00

36292,00

0,00

36292,00

36292,00

0,00

36292,00

21.3.0.0.

2750,00

0,00

2750,00

21.7.0.0.

33542,00

0,00

33542,00

19000,00

0,00

19000,00

19000,00

0,00

19000,00

19000,00

0,00

19000,00

848922,00

9580,00

858502,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

838922,00

9580,00

848502,00

21.3.0.0.

88050,00

0,00

88050,00

21.7.0.0.

750872,00

9580,00

760452,00

06.100611 Kārķu pagasts komunālā saimniecība Mērķdotācija AC
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

18.0.0.0.
18.6.0.0.

06.1007 Valkas pagasta komunālā saimniecība
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.

06.100711 Valkas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

18.0.0.0.
18.6.0.0.

06.1008 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.

06.100811 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība Mērķdotācija AC
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

18.0.0.0.
18.6.0.0.

06.1009 Vijciema pagasta komunālā saimniecība
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
06.100911 Vijciema pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija
AC
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

21.0.0.0.

18.0.0.0.
18.6.0.0.

06.1010 Zvārtavas pagasta komunālā saimniecība
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
06.101011 Zvārtavas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija
AC
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

21.0.0.0.

18.0.0.0.
18.6.0.0.

06.2001 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.

06.200112 Pilsētas teritorijas apsaimn.iekošanas nodaļa
Mērķdotācija AC
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

18.0.0.0.
18.6.0.0.

06.20013 Ausekļa ielas atjaunošana
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.
21.7.0.0.

06.3002 Ērģemes pagasta Ūdensapgādes un kanalizācijas nododaļa
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.3.0.0.
21.7.0.0.

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi

0,00

106804,00

0,00

398408,00

398408,00

0,00

338647,00

338647,00

0,00

338647,00

338647,00

0,00

59761,00

59761,00

0,00

59761,00

59761,00

18110,00

0,00

18110,00

18110,00

0,00

18110,00

9900,00

0,00

9900,00

20852,00

0,00

20852,00

21.3.0.0.

15800,00

0,00

15800,00

21.7.0.0.

5052,00

0,00

5052,00

14185,00

0,00

14185,00

14185,00

0,00

14185,00

21.3.0.0.

10400,00

0,00

10400,00

21.7.0.0.

3785,00

0,00

3785,00

7330,00

0,00

7330,00

7330,00

0,00

7330,00

21.3.0.0.

2300,00

0,00

2300,00

21.7.0.0.

5030,00

0,00

5030,00

75000,00

0,00

75000,00

75000,00

0,00

75000,00

75000,00

0,00

75000,00

2500,00

0,00

2500,00

2500,00

0,00

2500,00

21.0.0.0.

21.0.0.0.

21.0.0.0.

18.0.0.0.
18.6.0.0.

21.0.0.0.
21.7.0.0.

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.
21.7.0.0.

07.2003 Vijciema feldšeru punkts
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

106804,00

8210,00

07.2001 Ērģemes feldšerpunkts
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

106804,00

20852,00

06.4002 Ielu apgaismojums Vijciema pagastā
IESTĀDES IEŅĒMUMI

0,00

0,00

06.40012 Ielu apgaismošana Valkā Mērķdotācija AC
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

106804,00

0,00

06.3005 Zvārtavas pagasta ūdens un kanalizācijas nodaļa
IESTĀDES IEŅĒMUMI

106804,00

8210,00

06.3004 Vijciema pagasta ūdens un kanalizācijas nodaļa
IESTĀDES IEŅĒMUMI

0,00

20852,00

06.3003 Valkas pagsta ūdens un kanalizācijas nodaļa
IESTĀDES IEŅĒMUMI

106804,00

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.
21.3.0.0.

2500,00

0,00

2500,00

13335,00

0,00

13335,00

11061,00

0,00

11061,00

11061,00

0,00

11061,00

2274,00

0,00

2274,00

2274,00

0,00

2274,00

14716,00

0,00

14716,00

12196,00

0,00

12196,00

12196,00

0,00

12196,00

2520,00

0,00

2520,00

70,00

0,00

70,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.7.0.0.

2450,00

0,00

2450,00

54500,00

0,00

54500,00

54500,00

0,00

54500,00

21.3.0.0.

3000,00

0,00

3000,00

21.4.0.0.

1000,00

0,00

1000,00

21.7.0.0.

50500,00

0,00

50500,00

1305,00

0,00

1305,00

1305,00

0,00

1305,00

1305,00

0,00

1305,00

1260,00

0,00

1260,00

1260,00

0,00

1260,00

1260,00

0,00

1260,00

1350,00

0,00

1350,00

1350,00

0,00

1350,00

1350,00

0,00

1350,00

630,00

0,00

630,00

630,00

0,00

630,00

630,00

0,00

630,00

1719,00

0,00

1719,00

1719,00

0,00

1719,00

1719,00

0,00

1719,00

89714,00

0,00

89714,00

89714,00

0,00

89714,00

89714,00

0,00

89714,00

152812,00

0,00

152812,00

152812,00

0,00

152812,00

21.3.0.0.

500,00

0,00

500,00

21.7.0.0.

152312,00

0,00

152312,00

5473,00

0,00

5473,00

5473,00

0,00

5473,00

08.1001 Sporta pasākumi
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.

08.10012 Sporta pasākumi Kārķi
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

08.10013 Sporta pasākumi Vijciems
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

08.10014 Sporta pasākumi Valkas pag.
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

08.10015 Sporta pasākumi Zvārtava
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

08.10016 Sporta pasākumi Ērģeme
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

08.1003 Valkas ģimnāzijas sporta halle
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

08.1006 Izglītības,kultūras,sporta un jaunatnes lietu nodaļa
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.

08.10062 Programma "Latvijas skolas soma"
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

18.0.0.0.
18.6.0.0.

5473,00

0,00

5473,00

36345,00

0,00

36345,00

36345,00

0,00

36345,00

21.3.0.0.

1500,00

0,00

1500,00

21.7.0.0.

34845,00

0,00

34845,00

16880,00

0,00

16880,00

16880,00

0,00

16880,00

21.3.0.0.

1700,00

0,00

1700,00

21.7.0.0.

15180,00

0,00

15180,00

28343,00

0,00

28343,00

08.1007 Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.

08.1008 Valkas pilsētas šautuve
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
08.1009 Kārķu sporta nams

21.0.0.0.

IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.

28343,00

0,00

28343,00

21.3.0.0.

3500,00

0,00

3500,00

21.7.0.0.

24843,00

0,00

24843,00

25100,00

825,00

25925,00

25100,00

825,00

25925,00

25100,00

825,00

25925,00

13462,00

0,00

13462,00

13462,00

0,00

13462,00

21.3.0.0.

25,00

0,00

25,00

21.7.0.0.

13437,00

0,00

13437,00

19397,00

0,00

19397,00

19397,00

0,00

19397,00

19397,00

0,00

19397,00

12947,00

0,00

12947,00

12947,00

0,00

12947,00

12947,00

0,00

12947,00

11273,00

0,00

11273,00

11273,00

0,00

11273,00

11273,00

0,00

11273,00

158495,00

672,00

159167,00

158495,00

672,00

159167,00

08.2101 Ērģemes pagasta biblioteka
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

08.2102 Kārķu pagasta biblioteka
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.

08.2103 Valkas pagasta biblioteka
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

08.2105 Vijciema pagasta biblioteka
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

08.2106 Zvārtavas pagasta biblioteka
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

08.2110 Valkas novada Centrālā biblioteka
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.3.0.0.

3740,00

0,00

3740,00

21.7.0.0.

154755,00

672,00

155427,00

126418,00

0,00

126418,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

8400,00

0,00

8400,00

8400,00

0,00

8400,00

117618,00

0,00

117618,00

21.3.0.0.

500,00

0,00

500,00

21.7.0.0.

117118,00

0,00

117118,00

48893,00

0,00

48893,00

48893,00

0,00

48893,00

21.3.0.0.

1250,00

0,00

1250,00

21.7.0.0.

47643,00

0,00

47643,00

45655,00

0,00

45655,00

45655,00

0,00

45655,00

21.3.0.0.

900,00

0,00

900,00

21.7.0.0.

44755,00

0,00

44755,00

08.2200 Valkas novadpētniecības muzejs
IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA
IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU
PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13.0.0.0.
13.4.0.0.
18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.

08.2301 Kārķu tautas nams
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.

08.2302 Turnas tautas nams
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.

08.2303 Vijciema tautas nams
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

34270,00

0,00

34270,00

34270,00

0,00

34270,00

21.3.0.0.

1400,00

0,00

1400,00

21.7.0.0.

32870,00

0,00

32870,00

45712,00

-1425,00

44287,00

45712,00

-1425,00

44287,00

21.3.0.0.

300,00

0,00

300,00

21.7.0.0.

45412,00

-1425,00

43987,00

28719,00

0,00

28719,00

28719,00

0,00

28719,00

21.3.0.0.

1200,00

0,00

1200,00

21.7.0.0.

27519,00

0,00

27519,00

171550,00

0,00

171550,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

171470,00

0,00

171470,00

21.3.0.0.

9900,00

0,00

9900,00

21.7.0.0.

161570,00

0,00

161570,00

74885,00

0,00

74885,00

8789,00

0,00

8789,00

21.0.0.0.

08.2304 Mierkalna tautas nams
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.

08.2305 Saieta nams "Lugažu muiža"
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.

08.2310 Valkas kultūras nams
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
Pašvaldību nodevas
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

09.0.0.0.
09.5.0.0.
21.0.0.0.

08.2901 Pārējā citur neklasificētā kultūra (pulciņi)
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.

8789,00

0,00

8789,00

66096,00

0,00

66096,00

66096,00

0,00

66096,00

24195,00

0,00

24195,00

24195,00

0,00

24195,00

21.3.0.0.

1000,00

0,00

1000,00

21.7.0.0.

23195,00

0,00

23195,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

8040,00

0,00

8040,00

8040,00

0,00

8040,00

8040,00

0,00

8040,00

1035205,00

73257,00

1108462,00

199667,00

0,00

199667,00

199667,00

0,00

199667,00

835538,00

73257,00

908795,00

21.3.0.0.

83600,00

0,00

83600,00

21.7.0.0.

751938,00

73257,00

825195,00

471983,00

23105,00

495088,00

21.0.0.0.
21.7.0.0.

08.2902 Pārējā citur neklasificētā kultūra ( kultūras pasākumi)
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.

08.4000 Reliģija
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

09.1003 Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde " Gaismiņa"
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
09.2003 Ērģemes pamatskola

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.

206171,00

0,00

206171,00

206171,00

0,00

206171,00

265812,00

23105,00

288917,00

21.3.0.0.

27500,00

0,00

27500,00

21.7.0.0.

238312,00

23105,00

261417,00

185301,00

-59707,00

125594,00

60556,00

0,00

60556,00

60556,00

0,00

60556,00

124745,00

-59707,00

65038,00

21.3.0.0.

5650,00

0,00

5650,00

21.7.0.0.

119095,00

-59707,00

59388,00

1550798,00

4372,00

1555170,00

962408,00

0,00

962408,00

962408,00

0,00

962408,00

588390,00

4372,00

592762,00

21.3.0.0.

62020,00

0,00

62020,00

21.7.0.0.

526370,00

4372,00

530742,00

226166,00

4204,00

230370,00

122133,00

1000,00

123133,00

122133,00

1000,00

123133,00

104033,00

3204,00

107237,00

14000,00

0,00

14000,00

18.6.0.0.
21.0.0.0.

09.2005 Vijciema sākumskola
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.

09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.

09.5101 J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.
21.3.0.0.
21.7.0.0.

90033,00

3204,00

93237,00

172929,00

0,00

172929,00

71707,00

0,00

71707,00

71707,00

0,00

71707,00

101222,00

0,00

101222,00

21.3.0.0.

35000,00

0,00

35000,00

21.7.0.0.

66222,00

0,00

66222,00

153472,00

0,00

153472,00

61668,00

0,00

61668,00

61668,00

0,00

61668,00

91804,00

0,00

91804,00

21.3.0.0.

1000,00

0,00

1000,00

21.7.0.0.

90804,00

0,00

90804,00

195454,00

7901,00

203355,00

68748,00

0,00

68748,00

68748,00

0,00

68748,00

126706,00

7901,00

134607,00

14100,00

0,00

14100,00

09.5102 Valkas mākslas skola
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.

09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice"
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.

09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.
21.3.0.0.

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.7.0.0.

112606,00

7901,00

120507,00

23838,00

0,00

23838,00

23838,00

0,00

23838,00

23838,00

0,00

23838,00

144850,00

0,00

144850,00

95280,00

0,00

95280,00

95280,00

0,00

95280,00

49570,00

0,00

49570,00

49570,00

0,00

49570,00

87540,00

0,00

87540,00

1200,00

0,00

1200,00

1200,00

0,00

1200,00

3500,00

0,00

3500,00

3500,00

0,00

3500,00

82840,00

0,00

82840,00

21.3.0.0.

50,00

0,00

50,00

21.7.0.0.

82790,00

0,00

82790,00

850718,00

0,00

850718,00

18595,00

0,00

18595,00

18595,00

0,00

18595,00

832123,00

0,00

832123,00

21.3.0.0.

1002,00

0,00

1002,00

21.7.0.0.

831121,00

0,00

831121,00

13679489,00

630102,00

14309591,00

825271,00

31885,00

857156,00

549624,00

0,00

549624,00

11000

430413,00

0,00

430413,00

12000

119211,00

0,00

119211,00

228132,00

-8425,00

219707,00

09.8004 Pabalsti izglītībai
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
09.8005 Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu
pakalpojumiem
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21.0.0.0.
21.7.0.0.

19.0.0.0.
19.2.0.0.
21.0.0.0.
21.7.0.0.

10.4000 Valkas novada bāriņtiesa
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

09.0.0.0.
09.4.0.0.
12.0.0.0.
12.3.0.0.
21.0.0.0.

10.9201 Sociālais dienests
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.

II IZDEVUMI - kopā
01.1101 Valkas novada Dome
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

750,00

0,00

750,00

Pakalpojumi

22000

155429,00

-4425,00

151004,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

53453,00

-4000,00

49453,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

18500,00

0,00

18500,00

2340,00

310,00

2650,00

2340,00

310,00

2650,00

7020,00

40000,00

47020,00

7020,00

40000,00

47020,00

38155,00

0,00

38155,00

Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem
un fiziskām personām
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

30000
32000
50000
52000
60000

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

62000

37925,00

0,00

37925,00

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

64000

230,00

0,00

230,00

Dažādi izdevumi,kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav
klasificēti iepriekš
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām

80000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49484,00

0,00

49484,00

36333,00

0,00

36333,00

11000

28635,00

0,00

28635,00

12000

7698,00

0,00

7698,00

11151,00

0,00

11151,00

81000

01.1102 Dzimtsarakstu nodaļa
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

634,00

0,00

634,00

Pakalpojumi

22000

3837,00

0,00

3837,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

6675,00

0,00

6675,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

5,00

0,00

5,00

2000,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

2000,00

23464,00

-749,00

22715,00

21907,00

-1081,00

20826,00

11000

17726,00

-863,00

16863,00

12000

4181,00

-218,00

3963,00

1557,00

332,00

1889,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

60000
64000

01.1106 Vēlēšanu komisija
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Pakalpojumi

22000

520,00

-98,00

422,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

1037,00

430,00

1467,00

193442,00

-3184,00

190258,00

191952,00

-3184,00

188768,00

11000

150250,00

-2576,00

147674,00

12000

41702,00

-608,00

41094,00

1490,00

0,00

1490,00

01.1107 Grāmatvedības un finansu nodaļa
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Pakalpojumi

22000

990,00

0,00

990,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

500,00

0,00

500,00

22472,00

0,00

22472,00

01.1108 Zvārtavas pagasta pārvalde
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

14859,00

0,00

14859,00

11000

11529,00

0,00

11529,00

12000

3330,00

0,00

3330,00

7613,00

0,00

7613,00

20000

Pakalpojumi

22000

4368,00

0,00

4368,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

3245,00

-3,00

3242,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

0,00

3,00

3,00

19827,00

8659,00

28486,00

7716,00

167,00

7883,00

11000

5656,00

167,00

5823,00

12000

2060,00

0,00

2060,00

10411,00

8492,00

18903,00

01.1109 Vijciema pagasta pārvalde
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

30,00

0,00

30,00

Pakalpojumi

22000

5581,00

7007,00

12588,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

4800,00

1485,00

6285,00

1700,00

0,00

1700,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pensijas un sociālie pabalsti naudā

60000
62000

1700,00

0,00

1700,00

38797,00

0,00

38797,00

23318,00

0,00

23318,00

11000

18008,00

0,00

18008,00

12000

5310,00

0,00

5310,00

13479,00

0,00

13479,00

01.1110 Valkas pagasta pārvalde
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

30,00

0,00

30,00

Pakalpojumi

22000

8129,00

0,00

8129,00

23000

5320,00

0,00

5320,00

2000,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

2000,00

50790,00

-3825,00

46965,00

29868,00

0,00

29868,00

11000

23473,00

0,00

23473,00

12000

6395,00

0,00

6395,00

18422,00

-2814,00

15608,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pensijas un sociālie pabalsti naudā

60000
62000

01.1111 Kārķu pagasta pārvalde
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Pakalpojumi

22000

11797,00

-3825,00

7972,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

6625,00

1000,00

7625,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

0,00

11,00

11,00

2500,00

-1011,00

1489,00

2500,00

-1011,00

1489,00

14005,00

3000,00

17005,00

2441,00

0,00

2441,00

11000

1800,00

0,00

1800,00

12000

641,00

0,00

641,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pensijas un sociālie pabalsti naudā

60000
62000

01.1112 Ērģemes pagasta pārvalde
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

10364,00

3510,00

13874,00

Pakalpojumi

22000

6554,00

2510,00

9064,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

3690,00

1000,00

4690,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

120,00

0,00

120,00

1200,00

-510,00

690,00

1200,00

-510,00

690,00

23199,00

0,00

23199,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
01.1113 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi
Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

20000

60000
62000

10000

19561,00

0,00

19561,00

11000

15457,00

0,00

15457,00

12000

4104,00

0,00

4104,00

3638,00

0,00

3638,00

62,00

0,00

62,00

20000
21000

Pakalpojumi

22000

2506,00

0,00

2506,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

1050,00

0,00

1050,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

20,00

0,00

20,00

85806,00

0,00

85806,00

47660,00

0,00

47660,00

47660,00

0,00

47660,00

38146,00

0,00

38146,00

38146,00

0,00

38146,00

54538,00

0,00

54538,00

45433,00

0,00

45433,00

11000

35528,00

0,00

35528,00

12000

9905,00

0,00

9905,00

01.7110 Valdības iekšējā valsts parāda darījumi
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Procentu izdevumi
Pārējie procentu maksājumi

20000
22000
40000
43000

03.1100 Valkas novada pašvaldības policija
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

7805,00

0,00

7805,00

Pakalpojumi

22000

2905,00

0,00

2905,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

4900,00

0,00

4900,00

1300,00

0,00

1300,00

1300,00

0,00

1300,00

53034,00

0,00

53034,00

50013,00

0,00

50013,00

11000

39335,00

0,00

39335,00

12000

10678,00

0,00

10678,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

20000

50000
52000

04.4300 Būvvalde
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

3021,00

0,00

3021,00

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

20000
21000

36,00

0,00

36,00

Pakalpojumi

22000

1495,00

0,00

1495,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

1490,00

0,00

1490,00

54702,00

0,00

54702,00

34105,00

0,00

34105,00

11000

26754,00

0,00

26754,00

12000

7351,00

0,00

7351,00

04.5100 Autotransports Valkas pilsēta
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20597,00

0,00

20597,00

Pakalpojumi

20000
22000

14747,00

0,00

14747,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

5850,00

0,00

5850,00

13450,00

0,00

13450,00

13450,00

0,00

13450,00

04.5101 Autotransports Kārķu pagasts
Preces un pakalpojumi

20000

Pakalpojumi

22000

6200,00

0,00

6200,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

7250,00

0,00

7250,00

20622,00

-1000,00

19622,00

04.5102 Autotransports Ērģemes pagasts
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

13832,00

0,00

13832,00

11000

10887,00

0,00

10887,00

12000

2945,00

0,00

2945,00

6790,00

-1000,00

5790,00

20000

Pakalpojumi

22000

2370,00

-1000,00

1370,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

4420,00

0,00

4420,00

56676,00

0,00

56676,00

23602,00

0,00

23602,00

11000

18463,00

0,00

18463,00

12000

5139,00

0,00

5139,00

31259,00

0,00

31259,00

04.5103 Autotransports Valkas pagasts
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

300,00

0,00

300,00

Pakalpojumi

22000

21824,00

0,00

21824,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

9135,00

0,00

9135,00

1815,00

0,00

1815,00

1815,00

0,00

1815,00

19072,00

0,00

19072,00

13818,00

0,00

13818,00

11000

10934,00

0,00

10934,00

12000

2884,00

0,00

2884,00

5254,00

0,00

5254,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

04.5105 Autotransports Zvārtavas pagasts
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Pakalpojumi

22000

2764,00

0,00

2764,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

2490,00

0,00

2490,00

65214,00

0,00

65214,00

41803,00

0,00

41803,00

11000

33302,00

0,00

33302,00

12000

8501,00

0,00

8501,00

19411,00

0,00

19411,00

04.7310 Tūrisma informācijas birojs
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

806,00

0,00

806,00

Pakalpojumi

22000

11080,00

0,00

11080,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

7525,00

0,00

7525,00

4000,00

0,00

4000,00

4000,00

0,00

4000,00

171999,00

31661,00

203660,00

Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem
un fiziskām personām

30000
32000

04.9100 Attīstības un plānošanas nodaļa
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

131703,00

-3357,00

128346,00

11000

103232,00

-2716,00

100516,00

12000

28471,00

-641,00

27830,00

34850,00

0,00

34850,00

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

4380,00

0,00

4380,00

Pakalpojumi

22000

26530,00

-1510,00

25020,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

3850,00

0,00

3850,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

90,00

1510,00

1600,00

600,00

35018,00

35618,00

600,00

35018,00

35618,00

Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem
un fiziskām personām

30000
32000

Pamatkapitāla veidošana

50000

4846,00

0,00

4846,00

Nemateriālie ieguldījumi

51000

1200,00

0,00

1200,00

Pamatlīdzekļi

52000

3646,00

0,00

3646,00

22294,00

0,00

22294,00

22294,00

0,00

22294,00

22294,00

0,00

22294,00

32912,00

4574,00

37486,00

32912,00

4574,00

37486,00

32912,00

4574,00

37486,00

30000,00

0,00

30000,00

0,00

60,00

60,00

04.920101 Projekts LIFE LOCAL ADAPT
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

20000
22000

04.920103 Ražošanas ēka "Spundenieki"
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

04.920109 Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība
Atlīdzība
Atalgojums
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

10000
11000

0,00

60,00

60,00

30000,00

-2420,00

27580,00

30000,00

-2420,00

27580,00

0,00

2360,00

2360,00

0,00

2360,00

2360,00

72777,00

0,00

72777,00

72777,00

0,00

72777,00

72777,00

0,00

72777,00

8066,00

0,00

8066,00

7007,00

0,00

7007,00

22000

7007,00

-400,00

6607,00

23000

0,00

400,00

400,00

1059,00

0,00

1059,00

1059,00

0,00

1059,00

450989,00

0,00

450989,00

450989,00

0,00

450989,00

450989,00

0,00

450989,00

46955,00

1,00

46956,00

46955,00

1,00

46956,00

46955,00

1,00

46956,00

11278,00

0,00

11278,00

20000
22000
50000
52000

04.920115 Projekts ""Kultūra,vēsture,arhitektūra Gaujas un laika
lokos"(Ērģemes pilsdrupu atjaunošana)
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

04.920124 Projekts "No Hobija uz biznesu"
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs
Uzturēšanas izdevumu transferti,pašu resursu maksājumi ,starptautiskā
sadarbība
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti

20000

70000
72000

04.920125 Projekts"Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā"
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

04.920130 Projekts "Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana
Kārķu pagastā"
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

04.920203 Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai"
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem
un fiziskām personām
04.920204 Projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā"

10000

5935,00

0,00

5935,00

11000

5435,00

0,00

5435,00

12000

500,00

0,00

500,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

4943,00

0,00

4943,00

4943,00

0,00

4943,00

14082,00

0,00

14082,00

20000
23000
30000
32000

Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

20000

14082,00

0,00

14082,00

14082,00

0,00

14082,00

6382,00

0,00

6382,00

4500,00

0,00

4500,00

11000

3000,00

0,00

3000,00

12000

1500,00

0,00

1500,00

1882,00

0,00

1882,00

1882,00

0,00

1882,00

279970,00

0,00

279970,00

279970,00

0,00

279970,00

279970,00

0,00

279970,00

29520,00

0,00

29520,00

29520,00

0,00

29520,00

11000

21637,00

0,00

21637,00

12000

7883,00

0,00

7883,00

230020,00

0,00

230020,00

19929,00

0,00

19929,00

11000

16156,00

0,00

16156,00

12000

3773,00

0,00

3773,00

7500,00

15000,00

22500,00

7500,00

15000,00

22500,00

202591,00

-15000,00

187591,00

202591,00

-15000,00

187591,00

1500,00

26457,00

27957,00

0,00

6540,00

6540,00

11000

0,00

5292,00

5292,00

12000

0,00

1248,00

1248,00

1500,00

19917,00

21417,00

1500,00

19917,00

21417,00

17100,00

0,00

17100,00

17100,00

0,00

17100,00

11000

13067,00

0,00

13067,00

12000

4033,00

0,00

4033,00

4503,00

0,00

4503,00

4503,00

0,00

4503,00

4503,00

0,00

4503,00

144000,00

0,00

144000,00

144000,00

0,00

144000,00

144000,00

0,00

144000,00

22000

04.920205 Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs".
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

10000

20000
22000

04.920207 Projekts " Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot
degradēto tritoriju Kārķu pagastā""
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

04.920301 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija

10000

04.9207 Projekts Nr.9.2.2.1/15/1/003 "Vidzeme iekļauj"
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

10000

20000
22000
60000
64000

04.9217 Valgas-Valkas dvīņu pilsētas kopējās atpūtas zonas
atjaunošana un attīstīšana
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

10000

50000
52000

04.9220 Projekts NVA pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija

10000

04.9235 Projekts "Es arī varu un zinu"
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

20000
22000

04.9236 Ražošanas ēkas "Līdumi" Kārķu pagastā Valkas novadā
izveidošana
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

04.9238 LEADER Projekts "Āra lasītavas izveide Vijciemā"
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

3792,00

18,00

3810,00

3792,00

18,00

3810,00

3792,00

18,00

3810,00

314678,00

0,00

314678,00

314678,00

0,00

314678,00

314678,00

0,00

314678,00

6071,00

0,00

6071,00

6071,00

0,00

6071,00

11000

5000,00

0,00

5000,00

12000

1071,00

0,00

1071,00

10586,00

0,00

10586,00

10586,00

0,00

10586,00

10586,00

0,00

10586,00

31015,00

0,00

31015,00

30975,00

0,00

30975,00

30975,00

0,00

30975,00

40,00

0,00

40,00

50000
52000

04.9255 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām
apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

04.9256 Projekts "Proti un dari"
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija

10000

04.9282 Projekts "Skolas piens"
Preces un pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

20000
23000

04.92911 Projekts " Sabiedriskie algoti pagaidu darbi" valsts
finansējums
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Uzturēšanas izdevumu transferti,pašu resursu maksājumi ,starptautiskā
sadarbība
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti

60000
62000
70000
72000

40,00

0,00

40,00

42734,00

0,00

42734,00

42734,00

0,00

42734,00

42734,00

0,00

42734,00

1733392,00

43105,00

1776497,00

232890,00

0,00

232890,00

11000

181667,00

0,00

181667,00

12000

51223,00

0,00

51223,00

1454002,00

43105,00

1497107,00

04.9298 Projekts "Ražošanas ēka Valkā Kalnamelderos"
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

06.1001 Komunālās saimniecības nodaļa Valka
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

48,00

0,00

48,00

Pakalpojumi

22000

1276386,00

43105,00

1319491,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

148550,00

0,00

148550,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

29018,00

0,00

29018,00

46500,00

0,00

46500,00

46500,00

0,00

46500,00

33871,00

0,00

33871,00

33871,00

0,00

33871,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

06.1003 SIA "Valkas Namsaimnieks"
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

20000
22000

33871,00

0,00

33871,00

181410,00

0,00

181410,00

54998,00

0,00

54998,00

11000

43564,00

0,00

43564,00

12000

11434,00

0,00

11434,00

65912,00

0,00

65912,00

06.1004 Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļa
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

180,00

0,00

180,00

Pakalpojumi

22000

56582,00

0,00

56582,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

2150,00

0,00

2150,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

7000,00

0,00

7000,00

60500,00

0,00

60500,00

60500,00

0,00

60500,00

61270,00

0,00

61270,00

61270,00

0,00

61270,00

61270,00

0,00

61270,00

105069,00

0,00

105069,00

47352,00

0,00

47352,00

11000

36833,00

0,00

36833,00

12000

10519,00

0,00

10519,00

56927,00

0,00

56927,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

06.1005 Brīvie dzīvokļi
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

20000
22000

06.1006 Kārķu pag. komunālā saimniecība
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Pakalpojumi

22000

37186,00

0,00

37186,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

17741,00

0,00

17741,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

2000,00

0,00

2000,00

790,00

0,00

790,00

790,00

0,00

790,00

15500,00

0,00

15500,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

06.100611 Kārķu pagasts komunālā saimniecība Mērķdotācija AC
Preces un pakalpojumi

15500,00

0,00

15500,00

Pakalpojumi

20000
22000

9407,00

-180,00

9227,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

6093,00

180,00

6273,00

84314,00

0,00

84314,00

39986,00

0,00

39986,00

11000

31399,00

0,00

31399,00

12000

8587,00

0,00

8587,00

44328,00

0,00

44328,00

06.1007 Valkas pagasta komunālā saimniecība
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Pakalpojumi

22000

20173,00

0,00

20173,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

22780,00

0,00

22780,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

1375,00

0,00

1375,00

16675,00

0,00

16675,00

16675,00

0,00

16675,00

06.100711 Valkas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC
Preces un pakalpojumi

20000

Pakalpojumi

22000

12307,00

2000,00

14307,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

4368,00

-2000,00

2368,00

99885,00

2150,00

102035,00

52143,00

0,00

52143,00

11000

40796,00

0,00

40796,00

12000

11347,00

0,00

11347,00

46942,00

1000,00

47942,00

06.1008 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Pakalpojumi

22000

17644,00

330,00

17974,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

28214,00

670,00

28884,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

25000
50000
52000

06.100811 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība Mērķdotācija AC
Preces un pakalpojumi

20000

1084,00

0,00

1084,00

800,00

1150,00

1950,00

800,00

1150,00

1950,00

15500,00

0,00

15500,00

15500,00

0,00

15500,00

Pakalpojumi

22000

12505,00

-1300,00

11205,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

2995,00

1300,00

4295,00

115047,00

0,00

115047,00

97421,00

0,00

97421,00

11000

76738,00

0,00

76738,00

12000

20683,00

0,00

20683,00

17626,00

0,00

17626,00

06.1009 Vijciema pagasta komunālā saimniecība
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

50,00

0,00

50,00

Pakalpojumi

22000

9276,00

0,00

9276,00

23000

8300,00

0,00

8300,00

16426,00

0,00

16426,00

16426,00

0,00

16426,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs
06.100911 Vijciema pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija
AC
Preces un pakalpojumi

20000

Pakalpojumi

22000

8986,00

0,00

8986,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

7440,00

0,00

7440,00

36292,00

0,00

36292,00

26409,00

0,00

26409,00

11000

20247,00

0,00

20247,00

12000

6162,00

0,00

6162,00

9883,00

0,00

9883,00

22000

5359,00

0,00

5359,00

23000

4524,00

0,00

4524,00

21764,00

0,00

21764,00

21764,00

0,00

21764,00

06.1010 Zvārtavas pagasta komunālā saimniecība
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs
06.101011 Zvārtavas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija
AC
Preces un pakalpojumi

10000

20000

20000

Pakalpojumi

22000

11764,00

0,00

11764,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

10000,00

0,00

10000,00

848922,00

9580,00

858502,00

522256,00

442,00

522698,00

11000

409700,00

442,00

410142,00

12000

112556,00

0,00

112556,00

265710,00

-14551,00

251159,00

06.2001 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Pakalpojumi

22000

158131,00

-14551,00

143580,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

99479,00

0,00

99479,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

8100,00

0,00

8100,00

350,00

0,00

350,00

350,00

0,00

350,00

60606,00

23689,00

84295,00

Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem
un fiziskām personām
Pamatkapitāla veidošana

30000
32000
50000

Pamatlīdzekļi

52000

06.200112 Pilsētas teritorijas apsaimn.iekošanas nodaļa
Mērķdotācija AC
Preces un pakalpojumi

20000

60606,00

23689,00

84295,00

111687,00

0,00

137845,00

111687,00

0,00

111687,00

Pakalpojumi

22000

57500,00

0,00

57500,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

54187,00

0,00

54187,00

0,00

398408,00

398408,00

0,00

398408,00

398408,00

0,00

398408,00

398408,00

18110,00

0,00

18110,00

14160,00

-500,00

13660,00

06.20013 Ausekļa ielas atjaunošana
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

06.3002 Ērģemes pagasta Ūdensapgādes un kanalizācijas nododaļa
Preces un pakalpojumi

20000

Pakalpojumi

22000

6050,00

1543,00

7593,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

7680,00

-2043,00

5637,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

430,00

0,00

430,00

3950,00

500,00

4450,00

3950,00

500,00

4450,00

20852,00

0,00

20852,00

20852,00

0,00

20852,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

06.3003 Valkas pagsta ūdens un kanalizācijas nodaļa
Preces un pakalpojumi

20000

Pakalpojumi

22000

18572,00

0,00

18572,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

1400,00

0,00

1400,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

06.3004 Vijciema pagasta ūdens un kanalizācijas nodaļa
Preces un pakalpojumi

20000

880,00

0,00

880,00

14185,00

0,00

14185,00

14185,00

0,00

14185,00

Pakalpojumi

22000

11067,00

0,00

11067,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

2838,00

0,00

2838,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

280,00

0,00

280,00

7330,00

0,00

7330,00

7330,00

0,00

7330,00

06.3005 Zvārtavas pagasta ūdens un kanalizācijas nodaļa
Preces un pakalpojumi

20000

Pakalpojumi

22000

5380,00

0,00

5380,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

1850,00

0,00

1850,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

100,00

0,00

100,00

77500,00

0,00

77500,00

77500,00

0,00

77500,00

77500,00

0,00

77500,00

2500,00

0,00

2500,00

2500,00

0,00

2500,00

06.40012 Ielu apgaismošana Valkā Mērķdotācija AC
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

20000
22000

06.4002 Ielu apgaismojums Vijciema pagastā
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

20000
22000

2500,00

0,00

2500,00

13335,00

0,00

13335,00

10225,00

0,00

10225,00

11000

8010,00

0,00

8010,00

12000

2215,00

0,00

2215,00

3110,00

0,00

3110,00

100,00

0,00

100,00

07.2001 Ērģemes feldšerpunkts
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi
Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

10000

20000
21000

Pakalpojumi

22000

950,00

0,00

950,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

2060,00

0,00

2060,00

14716,00

0,00

14716,00

11762,00

0,00

11762,00

11000

9668,00

0,00

9668,00

12000

2094,00

0,00

2094,00

2954,00

0,00

2954,00

07.2003 Vijciema feldšeru punkts
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Pakalpojumi

22000

970,00

0,00

970,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

1984,00

0,00

1984,00

54500,00

0,00

54500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08.1001 Sporta pasākumi
Atlīdzība
Atalgojums
Preces un pakalpojumi

10000
11000

23660,00

0,00

23660,00

Pakalpojumi

22000

12180,00

0,00

12180,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

11480,00

0,00

11480,00

30840,00

0,00

30840,00

30840,00

0,00

30840,00

1305,00

0,00

1305,00

1305,00

0,00

1305,00

Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem
un fiziskām personām

20000

30000
32000

08.10012 Sporta pasākumi Kārķi
Preces un pakalpojumi

20000

Pakalpojumi

22000

650,00

0,00

650,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

655,00

0,00

655,00

1260,00

0,00

1260,00

1260,00

0,00

1260,00

08.10013 Sporta pasākumi Vijciems
Preces un pakalpojumi

20000

Pakalpojumi

22000

450,00

0,00

450,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

810,00

0,00

810,00

1350,00

0,00

1350,00

1350,00

0,00

1350,00

08.10014 Sporta pasākumi Valkas pag.
Preces un pakalpojumi

20000

Pakalpojumi

22000

600,00

0,00

600,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

750,00

0,00

750,00

630,00

0,00

630,00

630,00

0,00

630,00

08.10015 Sporta pasākumi Zvārtava
Preces un pakalpojumi

20000

Pakalpojumi

22000

320,00

0,00

320,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

310,00

0,00

310,00

1719,00

0,00

1719,00

1719,00

0,00

1719,00

08.10016 Sporta pasākumi Ērģeme
Preces un pakalpojumi

20000

Pakalpojumi

22000

300,00

0,00

300,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

1419,00

0,00

1419,00

89714,00

0,00

89714,00

60031,00

0,00

60031,00

11000

47232,00

0,00

47232,00

12000

12799,00

0,00

12799,00

29683,00

0,00

29683,00

08.1003 Valkas ģimnāzijas sporta halle
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Pakalpojumi

22000

28113,00

0,00

28113,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

1570,00

0,00

1570,00

152812,00

0,00

152812,00

125999,00

-1950,00

124049,00

11000

98918,00

-1950,00

96968,00

12000

27081,00

0,00

27081,00

26228,00

0,00

26228,00

08.1006 Izglītības,kultūras,sporta un jaunatnes lietu nodaļa
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

146,00

0,00

146,00

Pakalpojumi

22000

20822,00

0,00

20822,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

5260,00

0,00

5260,00

585,00

1950,00

2535,00

585,00

1650,00

2235,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

60000

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

62000

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

64000

0,00

300,00

300,00

9828,00

0,00

9828,00

9828,00

0,00

9828,00

9828,00

0,00

9828,00

36345,00

0,00

36345,00

15727,00

0,00

15727,00

11000

11200,00

0,00

11200,00

12000

4527,00

0,00

4527,00

20618,00

0,00

20618,00

08.10062 Programma "Latvijas skolas soma"
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

20000
22000

08.1007 Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

60,00

0,00

60,00

Pakalpojumi

22000

18058,00

0,00

18058,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

2500,00

0,00

2500,00

16880,00

0,00

16880,00

10533,00

0,00

10533,00

11000

8280,00

0,00

8280,00

12000

2253,00

0,00

2253,00

5087,00

-390,00

4697,00

08.1008 Valkas pilsētas šautuve
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Pakalpojumi

22000

3047,00

-340,00

2707,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

2040,00

-150,00

1890,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

0,00

100,00

100,00

1260,00

390,00

1650,00

1260,00

390,00

1650,00

28343,00

0,00

28343,00

16943,00

0,00

16943,00

11000

13300,00

0,00

13300,00

12000

3643,00

0,00

3643,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

08.1009 Kārķu sporta nams
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

11400,00

-617,00

10783,00

Pakalpojumi

20000
22000

6340,00

1823,00

8163,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

5060,00

-2440,00

2620,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000

0,00

617,00

617,00

0,00

617,00

617,00

25100,00

825,00

25925,00

12541,00

0,00

12541,00

11000

9791,00

0,00

9791,00

12000

2750,00

0,00

2750,00

10759,00

825,00

11584,00

52000

08.2101 Ērģemes pagasta biblioteka
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

120,00

-120,00

0,00

Pakalpojumi

22000

5119,00

445,00

5564,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

4030,00

500,00

4530,00

Izdevumi periodikas iegādei

24000

1490,00

0,00

1490,00

1700,00

0,00

1700,00

1700,00

0,00

1700,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

13462,00

0,00

13462,00

10394,00

0,00

10394,00

11000

8210,00

0,00

8210,00

12000

2184,00

0,00

2184,00

2298,00

0,00

2298,00

30,00

0,00

30,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

50000
52000
60000
64000

08.2102 Kārķu pagasta biblioteka
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

Pakalpojumi

22000

783,00

0,00

783,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

1035,00

0,00

1035,00

Izdevumi periodikas iegādei

24000

450,00

0,00

450,00

770,00

0,00

770,00

770,00

0,00

770,00

19397,00

0,00

19397,00

9662,00

0,00

9662,00

11000

7640,00

0,00

7640,00

12000

2022,00

0,00

2022,00

8285,00

0,00

8285,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

08.2103 Valkas pagasta biblioteka
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

54,00

0,00

54,00

Pakalpojumi

22000

2611,00

0,00

2611,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

4520,00

0,00

4520,00

Izdevumi periodikas iegādei

24000

1100,00

0,00

1100,00

1350,00

0,00

1350,00

1350,00

0,00

1350,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

12947,00

0,00

12947,00

9433,00

0,00

9433,00

7416,00

0,00

7416,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

50000
52000
60000
64000

08.2105 Vijciema pagasta biblioteka
Atlīdzība
Atalgojums

10000
11000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

12000
20000

2017,00

0,00

2017,00

2614,00

0,00

2614,00

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

40,00

0,00

40,00

Pakalpojumi

22000

917,00

0,00

917,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

957,00

0,00

957,00

Izdevumi periodikas iegādei

24000

700,00

0,00

700,00

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

900,00

11273,00

0,00

11273,00

7960,00

0,00

7960,00

11000

6261,00

0,00

6261,00

12000

1699,00

0,00

1699,00

2683,00

0,00

2683,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

08.2106 Zvārtavas pagasta biblioteka
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Pakalpojumi

22000

1065,00

0,00

1065,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

1118,00

0,00

1118,00

Izdevumi periodikas iegādei

24000

500,00

0,00

500,00

630,00

0,00

630,00

630,00

0,00

630,00

158495,00

672,00

159167,00

132067,00

0,00

132067,00

11000

104020,00

0,00

104020,00

12000

28047,00

0,00

28047,00

18548,00

672,00

19220,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

08.2110 Valkas novada Centrālā biblioteka
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

216,00

0,00

216,00

Pakalpojumi

22000

12744,00

1122,00

13866,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

3504,00

-450,00

3054,00

Izdevumi periodikas iegādei

24000

2070,00

0,00

2070,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

14,00

0,00

14,00

7880,00

0,00

7880,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

7880,00

0,00

7880,00

126418,00

0,00

126418,00

89239,00

0,00

89239,00

11000

71058,00

0,00

71058,00

12000

18181,00

0,00

18181,00

23048,00

0,00

23048,00

08.2200 Valkas novadpētniecības muzejs
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

164,00

0,00

164,00

Pakalpojumi

22000

14793,00

0,00

14793,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

8090,00

0,00

8090,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi

25000
50000
51000

1,00

0,00

1,00

14131,00

0,00

14131,00

6629,00

0,00

6629,00

Pamatlīdzekļi

52000

08.2301 Kārķu tautas nams
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000
11000
12000
20000

7502,00

0,00

7502,00

48893,00

0,00

48893,00

24016,00

0,00

24016,00

19199,00

0,00

19199,00

4817,00

0,00

4817,00

22877,00

0,00

22877,00

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

50,00

0,00

50,00

Pakalpojumi

22000

14366,00

-100,00

14266,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

8461,00

100,00

8561,00

2000,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

2000,00

45655,00

0,00

45655,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

08.2302 Turnas tautas nams
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

22728,00

400,00

23128,00

11000

17910,00

400,00

18310,00

12000

4818,00

0,00

4818,00

22777,00

-400,00

22377,00

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

50,00

0,00

50,00

Pakalpojumi

22000

11302,00

382,00

11684,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

11425,00

-782,00

10643,00

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

150,00

34270,00

0,00

34270,00

20433,00

800,00

21233,00

11000

16073,00

800,00

16873,00

12000

4360,00

0,00

4360,00

13837,00

-800,00

13037,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

60000
64000

08.2303 Vijciema tautas nams
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

20,00

0,00

20,00

Pakalpojumi

22000

7785,00

-1500,00

6285,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

6032,00

700,00

6732,00

45712,00

-1425,00

44287,00

21980,00

980,00

22960,00

11000

17249,00

0,00

17249,00

12000

4731,00

980,00

5711,00

16102,00

-1105,00

14997,00

08.2304 Mierkalna tautas nams
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

30,00

0,00

30,00

Pakalpojumi

22000

6685,00

970,00

7655,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

9387,00

-2075,00

7312,00

7630,00

-1300,00

6330,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

08.2305 Saieta nams "Lugažu muiža"
Atlīdzība

10000

7630,00

-1300,00

6330,00

28719,00

0,00

28719,00

13274,00

0,00

13274,00

Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

11000

10616,00

0,00

10616,00

12000

2658,00

0,00

2658,00

15445,00

0,00

15445,00

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

60,00

0,00

60,00

Pakalpojumi

22000

5623,00

0,00

5623,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

9762,00

0,00

9762,00

171550,00

0,00

171550,00

91015,00

0,00

91015,00

11000

72257,00

0,00

72257,00

12000

18758,00

0,00

18758,00

80535,00

0,00

80535,00

08.2310 Valkas kultūras nams
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

316,00

0,00

316,00

Pakalpojumi

22000

68728,00

0,00

68728,00

23000

11491,00

0,00

11491,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74885,00

0,00

74885,00

74885,00

0,00

74885,00

11000

60335,00

0,00

60335,00

12000

14550,00

0,00

14550,00

24195,00

0,00

24195,00

6780,00

0,00

6780,00

6780,00

0,00

6780,00

15415,00

0,00

15415,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

08.2901 Pārējā citur neklasificētā kultūra (pulciņi)
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija

10000

08.2902 Pārējā citur neklasificētā kultūra ( kultūras pasākumi)
Atlīdzība
Atalgojums
Preces un pakalpojumi

10000
11000
20000

Pakalpojumi

22000

11051,00

0,00

11051,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

4364,00

0,00

4364,00

2000,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

2000,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

8040,00

0,00

8040,00

3040,00

0,00

3040,00

3040,00

0,00

3040,00

5000,00

0,00

5000,00

5000,00

0,00

5000,00

1035205,00

73257,00

1108462,00

772096,00

67119,00

839215,00

11000

625746,00

56284,00

682030,00

12000

146350,00

10835,00

157185,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

08.4000 Reliģija
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem
un fiziskām personām

30000
32000

09.1003 Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde " Gaismiņa"
Preces un pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem
un fiziskām personām

20000
23000
30000
32000

09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija

10000

Preces un pakalpojumi

20000

198450,00

14795,00

213245,00

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

350,00

40,00

390,00

Pakalpojumi

22000

74082,00

-5443,00

68639,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

124018,00

20198,00

144216,00

64659,00

-8657,00

56002,00

64659,00

-8657,00

56002,00

471983,00

23105,00

495088,00

373707,00

23105,00

396812,00

11000

298009,00

16906,00

314915,00

12000

75698,00

6199,00

81897,00

94598,00

0,00

94598,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

09.2003 Ērģemes pamatskola
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

366,00

0,00

366,00

Pakalpojumi

22000

28240,00

0,00

28240,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

65992,00

0,00

65992,00

3378,00

0,00

3378,00

3378,00

0,00

3378,00

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

300,00

185301,00

-59707,00

125594,00

138857,00

-35270,00

103587,00

11000

114764,00

-44526,00

70238,00

12000

24093,00

9256,00

33349,00

45958,00

-23951,00

22007,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pensijas un sociālie pabalsti naudā

50000
52000
60000
62000

09.2005 Vijciema sākumskola
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

40,00

-40,00

0,00

Pakalpojumi

22000

22121,00

-14841,00

7280,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

23797,00

-9070,00

14727,00

486,00

-486,00

0,00

486,00

-486,00

0,00

1550798,00

4372,00

1555170,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

50000
52000

09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

1325335,00

4372,00

1329707,00

11000

1064170,00

-6000,00

1058170,00

12000

261165,00

10372,00

271537,00

214642,00

-500,00

214142,00

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

600,00

0,00

600,00

Pakalpojumi

22000

92691,00

0,00

92691,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

120051,00

-500,00

119551,00

Izdevumi periodikas iegādei

24000

300,00

0,00

300,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pensijas un sociālie pabalsti naudā

25000
50000
52000
60000
62000

1000,00

0,00

1000,00

10821,00

0,00

10821,00

10821,00

0,00

10821,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

09.5101 J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

226956,00

4204,00

231160,00

204647,00

3204,00

207851,00

11000

160827,00

3094,00

163921,00

12000

43820,00

110,00

43930,00

10000

20789,00

1000,00

21789,00

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

100,00

-100,00

0,00

Pakalpojumi

22000

14989,00

100,00

15089,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

5700,00

1000,00

6700,00

720,00

0,00

720,00

720,00

0,00

720,00

800,00

0,00

800,00

Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem
un fiziskām personām
Uzturēšanas izdevumu transferti,pašu resursu maksājumi ,starptautiskā
sadarbība
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti

20000

30000
32000
70000
72000

800,00

0,00

800,00

172929,00

0,00

172929,00

151087,00

0,00

151087,00

11000

120555,00

0,00

120555,00

12000

30532,00

0,00

30532,00

20792,00

0,00

20792,00

09.5102 Valkas mākslas skola
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

250,00

0,00

250,00

Pakalpojumi

22000

13972,00

0,00

13972,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

6570,00

0,00

6570,00

1050,00

0,00

1050,00

1050,00

0,00

1050,00

156080,00

0,00

156080,00

130418,00

885,00

131303,00

11000

103795,00

885,00

104680,00

12000

26623,00

0,00

26623,00

25662,00

-885,00

24777,00

Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi

50000
51000

09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice"
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

32,00

204,00

236,00

Pakalpojumi

22000

18325,00

-2089,00

16236,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

7275,00

1000,00

8275,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

30,00

0,00

30,00

195954,00

7901,00

203855,00

146254,00

6901,00

153155,00

11000

113868,00

6506,00

120374,00

12000

32386,00

395,00

32781,00

49700,00

325,00

50025,00

100,00

600,00

09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

500,00

Pakalpojumi

22000

31680,00

75,00

31755,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

17520,00

150,00

17670,00

0,00

675,00

675,00

Pamatkapitāla veidošana

50000

Pamatlīdzekļi

52000

0,00

675,00

675,00

23838,00

0,00

23838,00

1550,00

0,00

1550,00

1550,00

0,00

1550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22288,00

0,00

22288,00

62000

21673,00

0,00

21673,00

64000

615,00

0,00

615,00

144850,00

0,00

144850,00

144850,00

0,00

144850,00

144850,00

0,00

144850,00

87540,00

0,00

87540,00

79626,00

0,00

79626,00

11000

61437,00

0,00

61437,00

12000

18189,00

0,00

18189,00

7914,00

0,00

7914,00

09.8004 Pabalsti izglītībai
Preces un pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem
un fiziskām personām
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
09.8005 Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu
pakalpojumiem
Uzturēšanas izdevumu transferti,pašu resursu maksājumi ,starptautiskā
sadarbība
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti

20000
23000
30000
32000
60000

70000
72000

10.4000 Valkas novada bāriņtiesa
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

80,00

0,00

80,00

Pakalpojumi

22000

5214,00

0,00

5214,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

2620,00

0,00

2620,00

850718,00

0,00

850718,00

205384,00

0,00

205384,00

11000

160149,00

0,00

160149,00

12000

45235,00

0,00

45235,00

19457,00

0,00

19457,00

10.9201 Sociālais dienests
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,pabalsti un kompensācija
Preces un pakalpojumi

10000

20000

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni

21000

150,00

0,00

150,00

Pakalpojumi

22000

13466,00

0,00

13466,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

23000

5810,00

0,00

5810,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

25000

31,00

0,00

31,00

6035,00

0,00

6035,00

6035,00

0,00

6035,00

360,00

0,00

360,00

360,00

0,00

360,00

596855,00

-10000,00

586855,00

240035,00

3000,00

243035,00

Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem
un fiziskām personām
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

30000
32000
50000
51000
60000

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

62000

Sociālie pabalsti natūrā

63000

92770,00

30000,00

122770,00

64000

264050,00

-43000,00

221050,00

22627,00

10000,00

32627,00

22627,00

10000,00

32627,00

611819,00

85018,00

696837,00

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
Uzturēšanas izdevumu transferti,pašu resursu maksājumi ,starptautiskā
sadarbība
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti
IV FINANSĒŠANA - kopā

70000
72000

01.1101 Valkas novada Dome
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi

F20010000

-617365,00

50000,00

-567365,00

119052,00

0,00

119052,00

F21010000

119052,00

0,00

119052,00

F40020000

-736417,00

50000,00

-686417,00

Saņemtie aizņēmumi

F40020010

400000,00

0,00

400000,00

Saņemto aizņēmumu atmaksa

F40020020

1136417,00

50000,00

1086417,00

0,00

35018,00

35018,00

F40020000

0,00

35018,00

35018,00

F40020010

0,00

35018,00

35018,00

22294,00

0,00

22294,00

F20010000

22294,00

0,00

22294,00

F21010000

22294,00

0,00

22294,00

200000,00

0,00

200000,00

F20010000

1261315,00

0,00

1261315,00

F21010000

1261315,00

0,00

1261315,00

F40020000

-1061315,00

0,00

-1061315,00

F40020020

1061315,00

0,00

1061315,00

402,00

0,00

402,00

F20010000

402,00

0,00

402,00

F21010000

402,00

0,00

402,00

8066,00

0,00

8066,00

F20010000

8066,00

0,00

8066,00

F21010000

8066,00

0,00

8066,00

392414,00

0,00

392414,00

F20010000

21873,00

0,00

21873,00

F21010000

21873,00

0,00

21873,00

F40020000

370541,00

0,00

370541,00

F40020010

370541,00

0,00

370541,00

408,00

0,00

408,00

F20010000

408,00

0,00

408,00

F21010000

408,00

0,00

408,00

11278,00

0,00

11278,00

F20010000

11278,00

0,00

11278,00

F21010000

11278,00

0,00

11278,00

Aizņēmumi

04.9100 Attīstības un plānošanas nodaļa
Aizņēmumi
Saņemtie aizņēmumi
04.920101 Projekts LIFE LOCAL ADAPT
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
04.920109 Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
Aizņēmumi
Saņemto aizņēmumu atmaksa
04.920112 INTERREG projekts "Zaļā dzelzceļa līnija"
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
04.920124 Projekts "No Hobija uz biznesu"
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
04.920125 Projekts"Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā"
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
Aizņēmumi
Saņemtie aizņēmumi
04.920132 Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
04.920203 Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai"
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
04.920204 Projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā"
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi

14082,00

0,00

14082,00

F20010000

14082,00

0,00

14082,00

F21010000

14082,00

0,00

14082,00

6382,00

0,00

6382,00

6382,00

0,00

6382,00

04.920205 Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs".
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)

F20010000

Naudas līdzekļi

F21010000

04.920207 Projekts " Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot
degradēto tritoriju Kārķu pagastā""
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
Aizņēmumi
Saņemtie aizņēmumi

Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļi

0,00

260799,00

18737,00

0,00

18737,00

F21010000

18737,00

0,00

18737,00

F40020000

242062,00

0,00

242062,00

F40020010

242062,00

0,00

242062,00

13037,00

0,00

13037,00

F20010000

13037,00

0,00

13037,00

F21010000

13037,00

0,00

13037,00

411,00

0,00

411,00

F20010000

411,00

0,00

411,00

F21010000

411,00

0,00

411,00

4503,00

0,00

4503,00

F20010000

4503,00

0,00

4503,00

F21010000

4503,00

0,00

4503,00

264607,00

0,00

264607,00

58734,00

0,00

58734,00

F21010000

58734,00

0,00

58734,00

F40020000

205873,00

0,00

205873,00

F40020010

205873,00

0,00

205873,00

0,00

0,00

0,00

F40020000

0,00

0,00

0,00

F40020010

0,00

0,00

0,00

04.9235 Projekts "Es arī varu un zinu"
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
04.9255 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām
apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
Aizņēmumi
Saņemtie aizņēmumi

F20010000

06.1004 Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļa
Aizņēmumi
Saņemtie aizņēmumi
06.100611 Kārķu pagasts komunālā saimniecība Mērķdotācija AC
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi

1500,00

0,00

1500,00

F20010000

1500,00

0,00

1500,00

F21010000

1500,00

0,00

1500,00

6675,00

0,00

6675,00

F20010000

6675,00

0,00

6675,00

F21010000

6675,00

0,00

6675,00

1500,00

0,00

1500,00

F20010000

1500,00

0,00

1500,00

F21010000

1500,00

0,00

1500,00

2426,00

0,00

2426,00

F20010000

2426,00

0,00

2426,00

F21010000

2426,00

0,00

2426,00

2764,00

0,00

2764,00

F20010000

2764,00

0,00

2764,00

F21010000

2764,00

0,00

2764,00

06.100711 Valkas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
06.100811 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība Mērķdotācija AC
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
06.100911 Vijciema pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija
AC
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
06.101011 Zvārtavas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija
AC
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi

6382,00

260799,00

04.9207 Projekts Nr.9.2.2.1/15/1/003 "Vidzeme iekļauj"
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)

0,00

F20010000

04.920301 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)

6382,00

06.200112 Pilsētas teritorijas apsaimn.iekošanas nodaļa
Mērķdotācija AC
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
Aizņēmumi
Saņemto aizņēmumu atmaksa

4883,00

0,00

4883,00

F20010000

4883,00

0,00

4883,00

F21010000

4883,00

0,00

4883,00

F40020000

0,00

0,00

0,00

F40020020

0,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

2500,00

F20010000

2500,00

0,00

2500,00

F21010000

2500,00

0,00

2500,00

4355,00

0,00

4355,00

F20010000

4355,00

0,00

4355,00

F21010000

4355,00

0,00

4355,00

790,00

0,00

790,00

790,00

0,00

790,00

06.40012 Ielu apgaismošana Valkā Mērķdotācija AC
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
08.10062 Programma "Latvijas skolas soma"
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
09.5101 J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi

F20010000
F21010000

790,00

0,00

790,00

2608,00

0,00

2608,00

F20010000

2608,00

0,00

2608,00

F21010000

2608,00

0,00

2608,00

500,00

0,00

500,00

F20010000

500,00

0,00

500,00

F21010000

500,00

0,00

500,00

09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice"
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi

2.pielikums
Valkas novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 25 “Grozījumi Valkas
novada pašvaldības 2021.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 “Valkas novada pašvaldības 2021. gada budžets””
Paskaidrojuma raksts Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 25
„Grozījumi 2021. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
„Valkas novada pašvaldības 2021. gada budžets””.
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem komiteju
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
1) Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta
transfertiem;
2) Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
3) Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
I.Ieņēmumi
1. Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem, kā arī izvērtējot
maksas pakalpojumu faktisko izpildi – ieņēmumi palielināti par 518926.00 EUR, tajā skaitā :
1.1. Saņemtie transferti no valsts budžeta Ausekļa ielas rekonstrukcijai 338 647.00 EUR;
1.2. Transferti no valsts budžeta bērnu nometņu atbalstam 7999.00 EUR un ģimeņu asistentu
pakalpojumiem 2700.00 EUR;

1.3. Atbilstoši faktiskai izpildei samazināti saņemtie transferti projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana
atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” realizācijai par 17 818.00 EUR;
1.4. J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai saņemts projekta finansējums instrumentu iegādei 1 000.00 EUR;
1.5. Palielināti plānotie ieņēmumi no mežu pārdošanas, siltuma piegādes un zemes nomas par 3. un 4.
ceturksni 186 398.00 EUR
II.Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi atbilstoši faktiskai izpildei pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par 630 102.00 EUR, tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par 35 786.00 EUR;
2.1.1. Valkas novada pašvaldības administrācijai par 40 000.00 EUR zemes iegādei (2021.gada jūlija domes
sēdes lēmums), kā arī samazināti izdevumi par pakalpojumu un krājumu iegādi atbilstoši faktiskai izpildei par
8 115.00 EUR;
2.1.2. Vēlēšanu komisijas izdevumi samazināti atbilstoši faktiskai izpildei par 749.00 EUR;
2.1.3. Vijciema pagasta pārvaldei palielināti izdevumi pamatojoties uz atsevišķu slēgtās Vijciema
sākumskolas funkciju pārņemšanu un attiecīgā finansējuma pārcelšanu no Vijciema sākumskolas budžeta uz
Vijciema pagasta pārvaldes budžetu 8 659.00 EUR;
2.1.4. Grozīts budžets starp Kārķu un Ērģemes pagasta pārvaldēm un to struktūrvienībām, veidojot budžeta
samazinājumu 825.00 EUR;
2.1.5. Grāmatvedības un finanšu nodaļai samazināts budžets atbilstoši faktiskai izpildei (daļa projektu
grāmatveža darba algas pārceltas uz projektu izdevumiem) 3 184.00 EUR;
2.2. Ekonomiskai darbībai izdevumi palielināti par 61 711.00 EUR, tajā skaitā:
2.2.1. Būvprojektiem Ražošanas ēkai "Spundenieki" 4 574.00 EUR;
2.2.2. Projekta "Valgas – Valkas dvīņu pilsētas kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana"
projektēšanas un pārceltām darba algas izmaksām 26 457.00 EUR;
2.2.3. Dotācijas ūdens pieslēgumiem 2021.gadā no aizdevuma 35 018.00 EUR;
2.2.4. Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieku darba algas pārceltas uz projektu izdevumiem par kopējo
summu 3 357.00 EUR;
2.2.5. Izdevumi 1 000.00 EUR no Ērģemes autotransporta pārcelti uz citām Ērģemes pagasta
struktūrvienībām.
2.2.6. Vijciema āra lasītavai finansējums pēc faktiskās izpildes 18.00 EUR
2.3.Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par 453243.00 EUR, tajā
skaitā :
2.3.1. Komunālai nodaļai siltumtrases nomai (pēc noslēgtā līguma) 43 105.00 EUR;
2.3.2. Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai izdevumi palielināti par 2 150.00 EUR, finansējumu novirzot
no citām struktūrvienībām;
2.3.3. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai izdevumu segšanai piešķirti papildus līdzekļi 9 580.00
EUR;
2.3.2. Ausekļa ielas atjaunošana 398 408.00 EUR.
2.4. Kultūrai palielināts finansējums par 72.00 EUR, tajā skaitā:
2.4.1. Samazinājušies izdevumi pamatlīdzekļa izveidošanai Mierkalna tautas namā 1425.00 EUR;
2.4.2. Palielināts finansējums Valkas novada centrālai bibliotēkai apgaismojuma rekonstrukcijai par 672.00
EUR.
2.4.3. Mainot starp struktūrvienībām, palielinājies finansējums Ērģemes bibliotēkas saimnieciskajiem
izdevumiem par 825.00 EUR.
2.5. Izglītībai izdevumi palielināti par 53 132.00 EUR
2.5.1. Pedagogu darba algām izdevumi palielināti par 38 978.00 EUR;
2.5.2. J.Cimzes Valkas mūzikas skolai mūzikas instrumentu iegādei 1 000.00 EUR;
2.5.3. Valkas pirmsskolas izglītības iestādei palielināts finansējums par papildus Zvārtavas un Vijciema
pirmsskolas grupām 13 154.00 EUR.
III Finansēšana
3.1. Aizņēmums ūdens un kanalizācijas sistēmu ierīkošanai (dotācija iedzīvotājiem) 35018.00 EUR;

3.2. Samazināta aizņēmumu pamatsummas atmaksa 50 000.00 EUR, Pēc līguma aizdevuma apmaksa
tikai ar 2022.gadu.
29.§
Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz daļām no zemes gabaliem Zvārtavas pagastā,
“Skuķi”, un „Lauri”, ka arī uz zemes gabala „Krustiņi”, nomu
_______________________________________________________________________________________________

(J.Vindēls, V.A.Krauklis)
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 32. punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā
izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē
izsoles procedūru.
Balstoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu, pašvaldībai ir tiesības iznomāt rezerves zemes
fonda zemes gabalus un zemes reformas pabeigšanai paredzētus zemes gabalus, nomas līgumā paredzot
vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes
gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Uz šo brīdi pašvaldībai ir būtiski nodrošināt zemes ilgtspējīgu izmantošanu. Zemes kvalitātes jeb tās
ražotspējas rādītāji ir vieni no pamatrādītājiem zemes racionālai izmantošanai un pamats lēmumu pieņemšanai
par zemes izmantošanas attīstību. Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, zemes gabala nodošana nomā ir atbalstāma.
Informācija par daļām no zemes gabaliem, uz kuriem iespējams noslēgt zemes gabala nomas līgumu, ir
apkopota sekojošā tabulā:
Nomā nododamā
Zemes gabala
Nosaukums
zemes platība,
Zemes gabala statuss
kadastra apzīmējums
ha
9496 008 0123
9496 006 0108
9496 006 0086

„Skuķi”
„Lauri”
„Krustiņi”

5.78
6.72
0.4

Pašvaldībai piekrītošs īpašums
Pašvaldībai piederošs īpašums
Rezerves zemes fonda zeme

Lai nodrošinātu atklātumu un iespēju vienlīdzību zemes nomas tiesību iegūšanas procesā, pretendentu
izvēles procesa caurspīdīgumu un, atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likumam, pašvaldībai piekritībā esošā zemes gabala iznomāšanu par iespējami augstāku cenu, ir
jāorganizē nomas tiesību izsole un jāizstrādā izsoles noteikumi.
Lai ievērotu vienlīdzības principu un tiesiskās paļāvības principu minētā izsoles objekta sākotnējā nomas
maksa tiek noteikta, balstoties uz “Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un
pārvaldībā atrodošas lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādim” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2019. gada 26. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 4.§.)) – Zvārtavas pagastā
52 euro par vienu ha bez PVN, pie šādiem iznomājamā zemes gabala parametriem:
• ar labām vai apmierinošām piebraukšanas iespējām;
• ar konfigurāciju un reljefu, kas piemērots lauksaimnieciskai darbībai;
• bez būtiskiem uzlabojumiem;
• zemes gabals nav meliorēts un nav pārmitrināts.
Zemāk sniegts daļas no zemesgabala „Skuķi” izvērtējums un nomas maksas aprēķina pamatojums:
Raksturojošais parametrs
Piemērojamā
korekcijas
Piezīmes
korekcija
koeficienta
procentos
piemērošana
Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam

-10 %

nepiemērot

Zemes gabals
atrodas pie ceļa

Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un
piemērojams lauksaimniecībai tikai pēc
attīrīšanas no tiem

-15 %

piemērot

Uz zemes gabala
atrodas krūmi,
atkritumi, kā arī

bijušās fermas
ēkas pamati
LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no
vidējā novērtējuma pagastā par katru balli

+1.5 %

piemērot

37 balles

-40 %

piemērot

Daļa no zemes
gabala ir atzīta kā
degradētā
teritorija

(Vidējais lauksaimniecībā izmantojamās
zemes novērtējums kvalitātes ballēs
Zvārtavas pagastā – 34 balles)
Zemes gabala konfigurācija un reljefs
nav piemērots lauksaimnieciskai darbībai
(piemēram, Gaujas palieņu pļavas, vai
akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas
teritorijas kurās ir ierobežota saimnieciskā
darbība)

Ņemot vērā minēto izvērtējumu, sākotnējā izsoles nomas maksa par zemes gabalu bez PVN
nosakāma – 139.76 euro.
Zemāk sniegts daļas no zemesgabala „Lauri” izvērtējums un nomas maksas aprēķina pamatojums:
Raksturojošais parametrs
Piemērojamā
korekcijas
Piezīmes
korekcija
koeficienta
procentos
piemērošana
Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam

-10 %

nepiemērot

Zemes gabals
atrodas pie ceļa

Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un
piemērojams lauksaimniecībai tikai pēc
attīrīšanas no tiem

-15 %

nepiemērot

Zemes gabals ir
piemērots
lauksaimniecībai

LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no
vidējā novērtējuma pagastā par katru balli

-3 %

piemērot

28 balles

- 40 %

nepiemērot

piemērots
lauksaimnieciskai
darbībai

(Vidējais lauksaimniecībā izmantojamās
zemes novērtējums kvalitātes ballēs
Zvārtavas pagastā – 34 balles)
Zemes gabala konfigurācija un reljefs
nav piemērots lauksaimnieciskai darbībai
(piemēram, Gaujas palieņu pļavas, vai
akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas
teritorijas kurās ir ierobežota saimnieciskā
darbība)

Ņemot vērā minēto izvērtējumu, sākotnējā izsoles nomas maksa par zemes gabalu bez PVN
nosakāma – 338.96 euro.
Zemāk sniegts zemesgabala „Krustiņi” izvērtējums un nomas maksas aprēķina pamatojums:
Raksturojošais parametrs
Piemērojamā
korekcijas
Piezīmes
korekcija
koeficienta
procentos
piemērošana
Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam

-10 %

nepiemērot

Zemes gabals
atrodas pie ceļa

Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un
piemērojams lauksaimniecībai tikai pēc
attīrīšanas no tiem

-15 %

nepiemērot

Piemērots
lauksaimnieciskai
darbībai

LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no
vidējā novērtējuma pagastā par katru balli

-3 %

piemērot

28 balles

- 40 %

nepiemērot

piemērots
lauksaimnieciskai
darbībai

(Vidējais lauksaimniecībā izmantojamās
zemes novērtējums kvalitātes ballēs
Zvārtavas pagastā – 34 balles)
Zemes gabala konfigurācija un reljefs
nav piemērots lauksaimnieciskai darbībai
(piemēram, Gaujas palieņu pļavas, vai
akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas
teritorijas kurās ir ierobežota saimnieciskā
darbība)

Ņemot vērā minēto izvērtējumu, sākotnējā izsoles nomas maksa par zemes gabalu bez PVN
nosakāma – 28.00 euro.
Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu, ievērojot Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
39. punktā noteikto.
Zemes gabali Zvārtavas pagastā, “Lauri” un “Krustiņi” atrodas kultūrvēsturiskā pieminekļa – Buliņu viduslaiku
kapsēta (Baznīcas vieta) – aizsargjoslā. Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 38. panta pirmās daļas 1. daļai, jebkuru
saimniecisko darbību aizsargjoslās (apsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju. Zemes gabali “Lauri” un
“Krustiņi” ir izvietots ap 75 m attālumā no kultūrvēsturiskā pieminekļa, starp kultūrvēsturisko pieminekli un
iznomājamiem zemes gabaliem atrodas autoceļš “Lielaiskrogs-Valkas ceļš”.
Zemes gabals “Krustiņi” un daļa no zemes gabala “Lauri” jau iepriekš ir izmantoti lauksaimniecībā (lopu
ganībām), līdzīgi kā citi apkārt esoši zemes gabali. Pēc Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Valkas novada teritorijas plānojuma (no 2017. gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (apstiprināti ar Valkas novada domes 2016. gada 29. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 6.§),
publicēts „Latvijas Vēstnesis” 17.01.2017.), abi zemes gabali atrodas lauksaimniecības teritorijā. Ņemot vērā
iepriekš minēto un to, ka zemes gabals “Krustiņi” un daļa no zemes gabala “Lauri” noma ir paredzēta
lauksaimniecības veikšanai, kā arī, izvērtējot saskaņošanas procedūrai nepieciešamos laika un materiālos
resursus, nav lietderīgi veikt saskaņojuma procedūru ar kultūras pieminekļa īpašniekiem un Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekciju par zemes gabala “Krustiņi” un daļas no zemes gabala “Lauri” lietošanu
lauksaimniecībai raksturīgo darbību veikšanai.
Pamatojoties uz augstāk minēto, vadoties no Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 61. panta, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32. un 39. punktu, Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu,
Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un pārvaldībā atrodošas lauksaimniecības zemes
nomas pakalpojumu maksas cenrādi” (apstiprināts ar Valkas novada domes 2019. gada 26. septembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.13, 4.§.)) un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže,
M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Nodot nomas tiesību izsolei sekojošus lauksaimniecībā izmantojamus zemes gabalus Zvārtavas pagastā:
a. “Skuķi”, kadastra apzīmējums 9496 008 0123, platība 5.78 ha, bez apbūves tiesībām, nosakot
Izsoles objekta sākotnējo nomas maksu 139.76 euro bez PVN gadā;
b. “Lauri”, kadastra apzīmējums 9496 006 0108, platība 6.72 ha, bez apbūves tiesībām, nosakot Izsoles
objekta sākotnējo nomas maksu 338.96 euro bez PVN gadā;
c. “Krustiņi”, kadastra apzīmējums 9496 006 0086, platība 0.4 ha, bez apbūves tiesībām, nosakot
Izsoles objekta sākotnējo nomas maksu 28.00 euro bez PVN gadā.
2. Apstiprināt lēmuma 1. punktā minēto zemes vienību nomas tiesību izsoles noteikumus, saskaņā ar šī
lēmuma pielikumiem.
3. Izsoles organizēšanu uzdot rīkot Komisijai tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi.

4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2021. gada 17. septembrī, plkst. 11.00, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1. stāva
apspriežu telpā.
5. Publicēt sludinājumu par izsoli Valkas novada pašvaldības tīmekļvietnē: www.valka.lv, izvietot uz ziņojumu
dēļiem pagastu pārvaldes ēkās un publicēt sludinājumu laikrakstā “Ziemeļlatvija”.
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada pašvaldības izpilddirektoram.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 29.§)
Nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
uz daļu no zemes gabala Zvārtavas pagastā, “Skuķi”
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Zemes iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskā rakstura darbību veikšana, bez apbūves tiesībām.
1.2. Izsoles objekts: tiesības slēgt zemes nomas līgumu bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu
apakšnomā:
Zemes gabala
kadastra
apzīmējums

9496 008 0123

Nosaukums

“Skuķi”

Nomā
nododamā
zemes platība
ha

5.78

Zemes gabala
statuss

Cita nozīmīga
informācija

Pašvaldībai piekrītošs
īpašums

Uz zemes gabala
atrodas bijušās
fermas teritorija, daļa
no zemes gabala ir
atzīmēta kā
degradētā teritorija,
kuru Nomniekam ir
nepieciešams
rekultivēt

1.3. Iznomātājs:
Valkas novada pašvaldība, reģ.Nr. 90009114839, AS SEB banka, Kods: UNLALV2X,
Konta Nr. LV16UNLA0050014283134
1.4. Noteikumu mērķis ir nodrošināt atklātumu un iespēju vienlīdzību zemes nomas tiesību iegūšanas procesā,
pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu un, atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumam, pašvaldībai piekritībā esošā zemes gabala iznomāšanu par iespējami
augstāku cenu.
1.5. Izsoli organizē un veic Valkas novada pašvaldības Komisija tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu
pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi.
1.6. Izsoles veids – pirmā rakstiskā izsole.
2. Izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa un nomas līguma termiņš
2.1. Izsoles objekta sākotnējā nomas maksa 139.76 euro bez PVN gadā.
2.2. Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iemaksā reģistrācijas maksu 5.00 euro (pieci euro un 00 centi) apmērā,
Nolikuma 1.3. punktā norādītajā Valkas novada pašvaldības norēķinu kontā. Dokumenta, kas apliecina

reģistrācijas maksas iemaksu Valkas novada norēķinu kontā, oriģinālu izsoles dalībnieks iesniedz kopā ar
pieteikumu dalībai izsolē.
2.3. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
2.4. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 (pieci) gadi, ņemot vērā, ka Zemesgabala atsavināšanas gadījumā uz
Nomnieku neattiecas un viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
3. Pretendenti un izsoles izsludināšana
3.1. Paziņojums par izsoli tiek publicēts www.valka.lv, izvietots uz ziņojumu dēļiem pagastu pārvaldes ēkās un
publicēts laikrakstā “Ziemeļlatvija”
3.2. Ar izsoles nolikumu, tai skaitā nomas līguma projektu, interesenti var iepazīties Valkas novada tīmekļvietnē
www.valka.lv.
3.3. Pretendenti var būt personas, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt nomā
zemesgabalu un kuras nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegušas pieteikumu dalībai izsolē.
Persona uzskatāma par Pretendentu ar brīdi, kad ir saņemts Pretendenta pieteikums un tas ir reģistrēts
Nolikumā noteiktajā kārtībā.
3.4. Iznomātājam ir tiesības publiskot informāciju par izsoles izsludināšanu masu saziņas līdzekļos.
3.5. Par izsoles objekta apskates laiku jāvienojas ar kontaktpersonu – Teritorijas plānošanas daļas Teritorijas
plānotāju Jāni Vindēlu, tel. 25749130.
4. Pieteikumu dokumenti un to noformēšana
4.1. Dalībai izsolē Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
4.1.1. fiziska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu Īpašuma nomas tiesību izsolē, ja
personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties
Īpašuma nomas tiesību izsolē;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.1.2. juridiska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības
tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek
pilnvarota piedalīties Īpašuma nomas tiesību izsolē;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.2. Pieteikuma sastāvā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru
kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
prasībām.
4.3. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno
apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.
4.4. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes:
saņēmēja – Iznomātāja nosaukums, iesniedzēja – Pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds,
uzvārds), adrese, norāde: „Pieteikums nomas tiesību rakstiskai izsolei uz zemes gabalu Zvārtavas pagastā,
“Skuķi”, kā arī norāde „Neatvērt līdz 2021. gada 17. septembra plkst. 11.00”.
4.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu.
5. Pieteikumu iesniegšana izsolei
5.1. Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību Valkas novada
pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā, LV-4701, līdz 2021. gada 16. septembra plkst. 16.00, kur to reģistrē
iesniegšanas secībā, norādot uz aploksnes pieteikuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.
5.2. Visi pēc 5.1. punktā noteiktā termiņa saņemtie pieteikumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ
iesniedzējam.
5.3. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2021. gada 17. septembrī, plkst.11.00, Beverīnas ielas 3, Valkā,
1. stāva apspriežu telpā.

5.4. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
6. Izsoles norise
6.1. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens pretendents.
6.2. Ja nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums, Komisija var pagarināt Pieteikuma
iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
6.3. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, informē par izsoles kārtību.
6.4. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikuma atvēršanas Komisijas vadītājs nosauc
Pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību Pretendenta piedāvāto nomas
maksas apmēru un visi komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma.
6.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Izsoles noslēguma protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Pēc visu
pieteikumu atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes izsoles nolikuma prasībām, ja nav nekādu šaubu,
Komisijas vadītājs paziņo, ka rakstveida izsole ir pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un Pretendentu,
kas to nosolījis.
6.6. Ja pēc visu nomas tiesību ierosinājumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Pretendenti ir piedāvājuši
vienādu augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisija
turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko
nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisijas turpina izsoli,
pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu, un organizē pieteikumu tūlītēju atvēršanu. Ja Pretendenti, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu, nepiedalās izsolē, Komisija rakstiski lūdz šiem Pretendentiem iesniegt savu piedāvājumu
rakstveidā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un vietu.
6.7. Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu
piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar Nolikuma 6.6. punktu, komisijas pieteikumu
iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā šiem Pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai
maksai.
6.8. Pretendentu pieteikumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi izsoles nolikuma prasībām Komisija
veic slēgtā sēdē.
6.9. Dalībai izsolē tiek pielaisti tikai tie Pretendenti, kuru pieteikumus un pievienotos dokumentus Komisija atzīst
par atbilstošiem šīs izsoles nolikuma prasībām, kā arī Pretendents ir uzskatāms par labticīgu Ministru
kabineta 2018. gada 19. februāra noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 39. punkta izpratnē. Ja visu Pretendentu iesniegtie pieteikumi un pievienotie dokumenti
neatbilst šīs izsoles nolikuma prasībām, vai arī visi Pretendenti nav uzskatāmi par labticīgiem, izsole ir
izbeidzama bez rezultāta. Pretendenti, kuri netika pielaisti dalībai izsolē, tiek informēti par to rakstveidā.
Izsole atzīstama par nenotikušu vai izbeidzama bez rezultāta, ja nav iesniegts neviens pieteikums ar nomas
maksu, kas vienāda vai lielāka par izsoles sākumcenu.
6.10. Izsoles rezultātus apstiprina ar komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi sēdes lēmumu.
6.11. Informācija par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu 5 (piecu) darbdienu laikā
pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēta Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv
un paziņota rakstveidā visiem pretendentiem.
6.12. Pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles
rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja
iepriekš minētajā termiņā Pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz atteikumu parakstīt līgumu,
uzskatāms, ka Pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.
6.13. Ja Pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, ir atteicies slēgt nomas līgumu, komisija secīgi
piedāvā nomas līgumu slēgt Pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu, un 2 (divu)
darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina minētās informācijas publicēšanu Valkas
novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
6.14. Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz nolikuma 6.13. punktā minēto
piedāvājumu sniedz 1 nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt parakstīt nomas
līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma

nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Informācija par nomas līguma noslēgšanu ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās tiek publicēta Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
7. Pielikumu saraksts
7.1. 1.pielikums: Pieteikuma paraugs dalībai izsolē.
7.2. 2.pielikums: Zemes gabala nomas līguma projekts.

1.pielikums
Zemes nomas tiesību izsolei

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAI
SEMINĀRA IELĀ 9, VALKĀ

_________________________________
vārds, uzvārds / jur.pers. nosaukums

_________________________________
personas kods/ reģistrācijas Nr.

____________________________ _____
dzīvesvietas adrese / juridiskā adrese
_________________________________________________

PIETEIKUMS
zemes nomas tiesību izsolei
Vēlos pieteikties uz nomas tiesību izsoli uz zemes gabalu Valkas novada,
Zvārtavas pagastā, “Skuķi”, ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0123, platība 5.78 ha, bez
apbūves tiesībām.
Piedāvātā nomas maksa _______________________ gadā, bez PVN.
Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

□
□

reģistrācijas maksas samaksas apliecinošs dokuments;
citi _________________________________________________________.

2021. gada _______. ____________________

_______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2.pielikums
zemes nomas tiesību izsolei
ZEMES NOMAS LĪGUMS (projekts) Nr._________
Valkā,

2021. gada __. ____________

Valkas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009114839, tās domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 62. pantu un Valkas novada
pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā saukts – Iznomātājs, un
Vārds Uzvārds, (personas kods ___________________), turpmāk tekstā saukts – Nomnieks, turpmāk tekstā
katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā, bez apbūves tiesībām, daļu no zemes gabala,
kas atrodas Zvārtavas pagastā, “Skuķi”, kadastra apzīmējums 9496 008 0123, platība 5.78 ha, saskaņā ar
Līguma pielikumā (1. pielikums) pievienoto Nomas platības izvietojuma shēmu (izkopējumu no Kadastra
kartes), kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā – Zemesgabals.
1.2. Zemesgabals, saskaņā ar Valkas novada domes 2011. gada 29. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10,
15.§), ir atzīts par piekritīgu pašvaldībai.
1.3. Zemesgabala lietošanas mērķis: 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
1.4. Zemesgabala nomas mērķis: lauksaimnieciskā rakstura darbību veikšana (izņemot lopkopību), bez apbūves
tiesībām. Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti un reģistrēti
nekustamo īpašumu valsts kadastrā.
1.5. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais tiesiskais valdītājs.
1.6. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas. Nomniekam nav pretenzijas pret
zemes gabala stāvokli līguma noslēgšanas brīdī, un Nomnieks atsakās no tiesībām tādas celt vēlāk.
1.7. Zemesgabalam ir noteikti šādi apgrūtinājumi:
1.7.1. Aizsargjosla gar autoceļu Alma-Podnieki.
Pārējie apgrūtinājumi tiek noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un spēkā esošu Valkas novada teritorijas
plānojumu.
1.8. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma izpildi, Pusēm jāievēro
tajos minēto normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā Puses nekavējoties noformē attiecīgus
grozījumus Līgumā.
1.9. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju struktūrvienībām, darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem.
1.10. Zemesgabala atsavināšanas gadījumā, ņemot vērā Zemesgabala statusu, uz Nomnieku neattiecas un
viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas tā parakstīšanas un ir spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim.
2.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts ar līgumslēdzēju rakstisku vienošanos, pēc Nomnieka iniciatīvas.
2.3. Līguma termiņš var tikt saīsināts uz Nomnieka iesnieguma pamata, pieņemot attiecīgu Valkas novada
pašvaldības Zemes komisijas lēmumu.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā _____, bez PVN, saskaņā ar Zemesgabala izsoles
rezultātiem (protokols Nr.______), no __.__.20__ (apstiprināti ar Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un
lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 20__. gada __._______ sēdes lēmumu
_______________).
Nomas maksas maksājumi jāveic ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām pēc Valkas
novada pašvaldības piesūtīta rēķina.

3.2. Nomas maksa maksājama no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.3. Nekustamā īpašuma nodokli par Zemesgabalu maksā Nomnieks.
3.4. Ja Nomnieks kārtējā gada laikā no Iznomātāja nav saņēmis nomas maksas rēķinu, Nomniekam ir
pienākums vērsties Valkas novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļā (Semināra ielā 29, Valkā),
lai saņemtu kārtējā gada nomas maksas rēķinu.
3.5. Nomniekam ir pienākums veikt nomas maksājumus. Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja nosūtīto
rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.
3.6. Ja Nomnieks kavē nomas maksas maksājumus, Nomnieks maksā līgumsodu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.
3.7. Iznomātājam ir tiesības, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas
maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par valsts vai
pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai mainījusies Valsts zemes dienesta noteiktā
zemes gabala kadastrālā vērtība. Šādas izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar brīdi, kad stājušies spēkā
grozījumi normatīvajos aktos vai jauni normatīvie akti.
4. Iznomātāja pienākumi un tiesības
4.1. Iznomātājs apņemas:
4.1.1. Nodot Nomniekam iznomāto Zemesgabalu;
4.1.2. Nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai jebkādu tā
daļu;
4.1.3. Atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 4.1.2. punkta nosacījumi.
4.2. Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. Veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, šajā nolūkā,
iepriekš nebrīdinot Nomnieku, Zemesgabalu apsekot dabā;
4.2.2. Prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas radušies
Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar pārkāpumiem radītos zaudējumus.
5. Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. Nomnieks apņemas:
5.1.1. Ievērot Zemesgabalam noteiktos aprobežojumus un servitūtus, un saimnieciskās darbības
ierobežojumus noteiktās Zemesgabala teritorijās;
5.1.2. Nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
5.1.3. Nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
5.1.4. Pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar
notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas
atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus;
5.1.5. Pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas pasliktina
zemes kultūrtehnisko stāvokli;
5.1.6. Nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti; ar savu darbību neaizskart citu
zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citu personu likumīgās intereses;
5.1.7. Atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem/tiesiskajiem
valdītājiem;
5.1.8. Pildīt normatīvo aktu prasības par zemes lietošanu un aizsardzību, kā arī Valkas novada pašvaldības
noteikumus un lēmumus, (tajā skaitā: zāles pļaušana, ražas savlaicīga novākšana, grāvju,
meliorācijas sistēmu, ceļu un ūdenstilpnes tīrīšana, pasākumi pret zemes gabala aizaugšanu ar
krūmiem un augu invazīvo sugu izplatīšanos u.tml.);
5.1.9. Nodrošināt, lai Zemesgabalam pieguļošā teritorija, kas atrodas publiskā lietošanā, ir sakopta
atbilstoši Valkas novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par pašvaldības teritoriju un tajā
esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu;
5.1.10. Aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo dabas objektu un to
aizsargjoslu izmantošanas režīmu;
5.1.11. Samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi;

5.1.12. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja saskaņā ar Līguma
9.1. punktu Puses vienojušās par Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā;
5.1.13. Par saviem līdzekļiem rekultivēt paša saimnieciskās darbības rezultātā bojātās platības tādā
stāvoklī, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai citām vajadzībām.
Rekultivācija izdarāma viena gada laikā pēc bojātā zemes nogabala izmantošanas pabeigšanas.
5.1.14. Veikt Zemesgabala pielāgošanu lauksaimnieciskās darbības vajadzībām, tostarp, attīrot
Zemesgabalu no atkritumiem, krūmiem un citiem gružiem, ievērojot Ministru kabineta 2012. gada
2. maija noteikumus Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, Valkas novada pašvaldības
2020. gada 30. jūlija saistošos noteikumus Nr.17 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Valkas
novadā”. Novācot no Zemesgabala krūmus un apaugumu, Nomnieks nodrošina, ka no zemes
gabala tiek novāktas arī krūmu un apaugumu stumbri.
5.1.15. Veikt Zemesgabala rekultivāciju, tostarp, veicot bijušās fermas pamatu un citu uz Zemesgabala
esošo saimniecības ēku un konstrukciju nojaukšanu un zemes gabala pielāgošanu
lauksaimniecībai raksturīgo darbību veikšanai, rekultivācijas darbības saskaņojot ar Iznomātāju.
5.2. Nomnieks nav tiesīgs izmantot Zemesgabalu citiem mērķiem, kā tas noteikts Līguma 1.3. punktā, kā arī
slēgt zemes apakšnomas līgumus.
5.3. Nomniekam ir medību tiesības, kuras Nomnieks var nodot trešajai personai.
6. Sevišķie līguma noteikumi
6.1. Par Zemesgabalu Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības atbalsta maksājumus saņem
Nomnieks.
6.2. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem zaudējumiem, ja tas
noticis nepārvaramas varas apstākļu (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas u.c.) dēļ. Par
līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena Puse rakstveidā informē otru 15
(piecpadsmit) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā risina jautājumu par turpmāku Līguma izpildes
kārtību vai izbeigšanu.
6.3. Nekāda kompensācija par stādījumiem un būvēm, kas atrodas uz Zemesgabala, kā arī par ieguldījumiem
un zaudējumiem Nomniekam netiek paredzēta.
7. Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Līgumā neparedzētas attiecības starp Pusēm tiek regulētas, pamatojoties uz Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
7.2. Līgumu var grozīt pēc abu līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās. Grozījumi stājas spēkā tikai tad, ja tie
noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti, izņemot 2.3. un 3.7. punktā minētos gadījumus. Nekādas
mutiskas vienošanās un sarunas netiks uzskatītas par šī Līguma noteikumiem.
7.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds
risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
8. Līguma izbeigšana
8.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:
8.1.1. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 3 (trim) ceturkšņiem pēc
kārtas;
8.1.2. Nomnieks ir pārkāpis Līguma 3. un 5. nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc
rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus;
8.1.3. Iestājas kāds no Līguma 2. nodaļā minētajiem gadījumiem;
8.1.4. Nomnieks likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, vai ir apturēta
Nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās izbeigšana citu iemeslu dēļ.
8.2. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu, atbilstoši Līguma 2.3. punktā noteiktai kārtībai.
8.3. Pēc Līguma izbeigšanās Nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, kā arī demontēt
ražošanas iekārtas, ja tur tādas atrodas, par ko Puses var vienoties citādi, 6 (sešu) mēnešu laikā kopš
Līguma izbeigšanās termiņa.

8.4. Viss, kas atradīsies uz Zemesgabala pēc 7.3. punktā minētā termiņa notecēšanas, tiks uzskatīts par
pamestu mantu, kuru Iznomātājs varēs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.
8.5. Ja Iznomātājam pēc nomas līguma pārtraukšanas vai izbeigšanās jāveic zemesgabala sakopšanas darbi
par saviem līdzekļiem, tad Nomniekam ir pienākums atmaksāt Iznomātājam sakārtošanas darbu
izmaksas.
9. Nobeiguma noteikumi
9.1. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka izbeidzot ar Līgumu nodibinātās nomas attiecības, trešās
personas nomas tiesības uz Zemesgabalu var iegūt tikai nomas tiesību izsolē, ja normatīvajos aktos nav
noteikta cita kārtība.
9.2. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka Zemesgabala nodošana nomas lietošanā nerada
nekādas priekšrocības Nomniekam iegūt Zemesgabalu īpašumā, ja vien to neparedz citi normatīvie akti.
9.3. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka pēc zemes nomas Līguma termiņa notecēšanas
Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem var izskatīt jautājumu par
izsoles rīkošanu.
9.4. Vienas nedēļas laikā katrai no Pusēm jāpaziņo otrai pusei par savu rekvizītu, juridiskā statusa, nosaukuma,
adreses, bankas konta vai pārstāvja maiņu.
9.5. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, divi
oriģināleksemplāri – Iznomātājam, viens – Nomniekam.
10. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti
IZNOMĀTĀJS
Valkas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009114839
Adrese: Semināra iela 9
Valka, Valkas novads, LV-4701
Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X

NOMNIEKS
Vārds Uzvārds
personas kods:
Adrese:

IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:

(paraksts)

(paraksts)
Datums:_____________________________

. pielikums 2021. gada __. _________
Zemes nomas līgumam Nr._________

Nomas objekta, kas atrodas Zvārtavas pagastā, Valkas novadā,
“Skuķi”, kadastra apzīmējums 9496 008 0123
IZVIETOJUMA SHĒMA

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis
Izkopējums no
Zvārtavas pagasta digitālās kadastru kartes
Sagatavoja:
Valkas novada pašvaldības
Teritorijas plānošanas daļas
teritorijas plānotājs
J.Vindēls 23.08.2021.

Pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 29.§)
Nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
uz daļu no zemes vienības Zvārtavas pagastā, “Lauri”
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Zemes iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskā rakstura darbību veikšana, bez apbūves tiesībām.
1.2. Izsoles objekts: tiesības slēgt zemes nomas līgumu bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu
apakšnomā:
Zemes gabala
kadastra
apzīmējums
9496 006 0108

Nosaukums

Nomā
nododamā
zemes platība
ha

Zemes gabala
statuss

“Lauri”

6.72

Pašvaldībai piederošs
īpašums

1.3. Iznomātājs:
Valkas novada pašvaldība, reģ.Nr. 90009114839, AS SEB banka, Kods: UNLALV2X,
Konta Nr. LV16UNLA0050014283134
1.4. Noteikumu mērķis ir nodrošināt atklātumu un iespēju vienlīdzību zemes nomas tiesību iegūšanas procesā,
pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu un, atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumam, pašvaldībai piekritībā esošā zemes gabala iznomāšanu par iespējami
augstāku cenu.
1.5. Izsoli organizē un veic Valkas novada pašvaldības Komisija tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu
pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi.
1.6. Izsoles veids – pirmā rakstiskā izsole.
2. Izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa un nomas līguma termiņš
2.1. Izsoles objekta sākotnējā nomas maksa 338.96 euro bez PVN gadā.
2.2. Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iemaksā reģistrācijas maksu 5.00 euro (pieci euro un 00 centi) apmērā,
Nolikuma 1.3. punktā norādītajā Valkas novada pašvaldības norēķinu kontā. Dokumenta, kas apliecina
reģistrācijas maksas iemaksu Valkas novada norēķinu kontā, oriģinālu izsoles dalībnieks iesniedz kopā ar
pieteikumu dalībai izsolē.
2.3. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
2.4. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 (pieci) gadi, ņemot vērā, ka Zemesgabala atsavināšanas gadījumā uz
Nomnieku neattiecas un viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
3. Pretendenti un izsoles izsludināšana
3.1. Paziņojums par izsoli tiek publicēts www.valka.lv, izvietots uz ziņojumu dēļiem pagastu pārvaldes ēkās un
publicēts laikrakstā “Ziemeļlatvija”

3.2. Ar izsoles nolikumu, tai skaitā nomas līguma projektu, interesenti var iepazīties Valkas novada tīmekļvietnē
www.valka.lv.
3.3. Pretendenti var būt personas, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt nomā
zemesgabalu un kuras nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegušas pieteikumu dalībai izsolē.
Persona uzskatāma par Pretendentu ar brīdi, kad ir saņemts Pretendenta pieteikums un tas ir reģistrēts
Nolikumā noteiktajā kārtībā.
3.4. Iznomātājam ir tiesības publiskot informāciju par izsoles izsludināšanu masu saziņas līdzekļos.
3.5. Par izsoles objekta apskates laiku jāvienojas ar kontaktpersonu – Teritorijas plānošanas daļas Teritorijas
plānotāju Jāni Vindēlu, tel. 25749130.
4. Pieteikumu dokumenti un to noformēšana
4.1. Dalībai izsolē Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
4.1.1. fiziska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu Īpašuma nomas tiesību izsolē, ja
personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties
Īpašuma nomas tiesību izsolē;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.1.2. juridiska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības
tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek
pilnvarota piedalīties Īpašuma nomas tiesību izsolē;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.2. Pieteikuma sastāvā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru
kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
prasībām.
4.3. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno
apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.
4.4. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes:
saņēmēja – Iznomātāja nosaukums, iesniedzēja – Pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds,
uzvārds), adrese, norāde: „Pieteikums nomas tiesību rakstiskai izsolei uz daļu no zemes gabala Zvārtavas
pagastā, “Lauri”, kā arī norāde „Neatvērt līdz 2021. gada 17. septembra plkst. 11.00”.
4.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu.
5. Pieteikumu iesniegšana izsolei
5.1. Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību Valkas novada
pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā, LV-4701, līdz 2021. gada 16. septembrim plkst. 16.00, kur to reģistrē
iesniegšanas secībā, norādot uz aploksnes pieteikuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.
5.2. Visi pēc 5.1. punktā noteiktā termiņa saņemtie pieteikumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ
iesniedzējam.
5.3. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2021. gada 17. septembrī, plkst.11.00, Beverīnas ielas 3, Valkā,
1. stāva apspriežu telpā.
5.4. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
6. Izsoles norise
6.1. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens pretendents.
6.2. Ja nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums, Komisija var pagarināt Pieteikuma
iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
6.3. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, informē par izsoles kārtību.

6.4. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikuma atvēršanas Komisijas vadītājs nosauc
Pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību Pretendenta piedāvāto nomas
maksas apmēru un visi komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma.
6.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Izsoles noslēguma protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Pēc visu
pieteikumu atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes izsoles nolikuma prasībām, ja nav nekādu šaubu,
Komisijas vadītājs paziņo, ka rakstveida izsole ir pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un Pretendentu,
kas to nosolījis.
6.6. Ja pēc visu nomas tiesību ierosinājumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Pretendenti ir piedāvājuši
vienādu augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisija
turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko
nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisijas turpina izsoli,
pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu, un organizē pieteikumu tūlītēju atvēršanu. Ja Pretendenti, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu, nepiedalās izsolē, Komisija rakstiski lūdz šiem Pretendentiem iesniegt savu piedāvājumu
rakstveidā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un vietu.
6.7. Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu
piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar Nolikuma 6.6. punktu, komisijas pieteikumu
iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā šiem Pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai
maksai.
6.8. Pretendentu pieteikumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi izsoles nolikuma prasībām Komisija
veic slēgtā sēdē.
6.9. Dalībai izsolē tiek pielaisti tikai tie Pretendenti, kuru pieteikumus un pievienotos dokumentus Komisija atzīst
par atbilstošiem šīs izsoles nolikuma prasībām, kā arī Pretendents ir uzskatāms par labticīgu Ministru
kabineta 2018. gada 19. februāra noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 39. punkta izpratnē. Ja visu Pretendentu iesniegtie pieteikumi un pievienotie dokumenti
neatbilst šīs izsoles nolikuma prasībām, vai arī visi Pretendenti nav uzskatāmi par labticīgiem, izsole ir
izbeidzama bez rezultāta. Pretendenti, kuri netika pielaisti dalībai izsolē, tiek informēti par to rakstveidā.
Izsole atzīstama par nenotikušu vai izbeidzama bez rezultāta, ja nav iesniegts neviens pieteikums ar nomas
maksu, kas vienāda vai lielāka par izsoles sākumcenu.
6.10. Izsoles rezultātus apstiprina ar komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi sēdes lēmumu.
6.11. Informācija par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu 5 (piecu) darbdienu laikā
pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēta Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv
un paziņota rakstveidā visiem pretendentiem.
6.12. Pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles
rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja
iepriekš minētajā termiņā Pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz atteikumu parakstīt līgumu,
uzskatāms, ka Pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.
6.13. Ja Pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, ir atteicies slēgt nomas līgumu, komisija secīgi
piedāvā nomas līgumu slēgt Pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu, un 2 (divu)
darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina minētās informācijas publicēšanu Valkas
novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
6.14. Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz nolikuma 6.13. punktā minēto
piedāvājumu sniedz 1 nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt parakstīt nomas
līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma
nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Informācija par nomas līguma noslēgšanu ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās tiek publicēta Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
7. Pielikumu saraksts
7.1. 1.pielikums: Pieteikuma paraugs dalībai izsolē.
7.2. 2.pielikums: Zemes gabala nomas līguma projekts.

1.pielikums
Zemes nomas tiesību izsolei

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAI
SEMINĀRA IELĀ 9, VALKĀ

_________________________________
vārds, uzvārds / jur.pers. nosaukums

_________________________________
personas kods/ reģistrācijas Nr.

____________________________ _____
dzīvesvietas adrese / juridiskā adrese
_________________________________________________

PIETEIKUMS
zemes nomas tiesību izsolei
Vēlos pieteikties uz nomas tiesību izsoli uz daļu no zemes gabala Valkas novadā,
Zvārtavas pagastā, “Lauri”, ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0108, platība 6.72 ha, bez
apbūves tiesībām.
Piedāvātā nomas maksa _______________________ gadā, bez PVN.
Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

□
□

reģistrācijas maksas samaksas apliecinošs dokuments;
citi _________________________________________________________.

2021. gada _______. ____________________

_______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2.pielikums
zemes nomas tiesību izsolei
ZEMES NOMAS LĪGUMS (projekts) Nr._________
Valkā,

2021. gada __. ____________

Valkas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009114839, tās domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 62. pantu un Valkas novada
pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā saukts – Iznomātājs, un
Vārds Uzvārds, (personas kods ___________________), turpmāk tekstā saukts – Nomnieks, turpmāk tekstā
katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā, bez apbūves tiesībām, daļu no zemes gabala,
kas atrodas Zvārtavas pagastā, “Lauri”, kadastra apzīmējums 9496 006 0108, platība 6.72 ha, saskaņā ar
Līguma pielikumā (1. pielikums) pievienoto Nomas platības zemes robežu plānu (1. pielikums uz 2. lp), kas
ir līguma neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā – Zemesgabals.
1.2. Zemesgabals pieder Valkas novada pašvaldībai, īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, Zvārtavas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000196953.
1.3. Zemesgabala lietošanas mērķis: 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
1.4. Zemesgabala nomas mērķis: lauksaimnieciskā rakstura darbību veikšana, bez apbūves tiesībām.
Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti un reģistrēti nekustamo
īpašumu valsts kadastrā.
1.5. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais īpašnieks.
1.6. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas. Nomniekam nav pretenzijas pret
zemes gabala stāvokli līguma noslēgšanas brīdī, un Nomnieks atsakās no tiesībām tādas celt vēlāk.
1.7. Zemesgabalam ir noteikti apgrūtinājumi, atbilstoši Līguma 1. pielikumam pievienotajam Zemes robežu plānā
noteiktiem apgrūtinājumiem, kā arī šādi apgrūtinājumi
1.7.1. Aizsargjosla ap kultūrvēsturisko pieminekli – Buliņu viduslaiku kapsēta (Baznīcas vieta).
Pārējie apgrūtinājumi tiek noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un spēkā esošu Valkas novada teritorijas
plānojumu.
1.8. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma izpildi, Pusēm jāievēro
tajos minēto normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā Puses nekavējoties noformē attiecīgus
grozījumus Līgumā.
1.9. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju struktūrvienībām, darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem.
1.10. Zemesgabala atsavināšanas gadījumā, ņemot vērā Zemesgabala statusu, uz Nomnieku neattiecas un
viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas tā parakstīšanas un ir spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim.
2.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts ar līgumslēdzēju rakstisku vienošanos, pēc Nomnieka iniciatīvas.
2.3. Līguma termiņš var tikt saīsināts uz Nomnieka iesnieguma pamata, pieņemot attiecīgu Valkas novada
pašvaldības Zemes komisijas lēmumu.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā _____, bez PVN, saskaņā ar Zemesgabala izsoles
rezultātiem (protokols Nr.______), no __.__.20__ (apstiprināti ar Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un
lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 20__. gada __._______ sēdes lēmumu
_______________).

Nomas maksas maksājumi jāveic ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām pēc Valkas
novada pašvaldības piesūtīta rēķina.
3.2. Nomas maksa maksājama no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.3. Nekustamā īpašuma nodokli par Zemesgabalu maksā Nomnieks.
3.4. Ja Nomnieks kārtējā gada laikā no Iznomātāja nav saņēmis nomas maksas rēķinu, Nomniekam ir
pienākums vērsties Valkas novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļā (Semināra ielā 29, Valkā),
lai saņemtu kārtējā gada nomas maksas rēķinu.
3.5. Nomniekam ir pienākums veikt nomas maksājumus. Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja nosūtīto
rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.
3.6. Ja Nomnieks kavē nomas maksas maksājumus, Nomnieks maksā līgumsodu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.
3.7. Iznomātājam ir tiesības, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas
maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par valsts vai
pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai mainījusies Valsts zemes dienesta noteiktā
zemes gabala kadastrālā vērtība. Šādas izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar brīdi, kad stājušies spēkā
grozījumi normatīvajos aktos vai jauni normatīvie akti.
4. Iznomātāja pienākumi un tiesības
4.1. Iznomātājs apņemas:
4.1.1. Nodot Nomniekam iznomāto Zemesgabalu;
4.1.2. Nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai jebkādu tā
daļu;
4.1.3. Atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 4.1.2. punkta nosacījumi.
4.2. Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. Veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, šajā nolūkā,
iepriekš nebrīdinot Nomnieku, Zemesgabalu apsekot dabā;
4.2.2. Prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas radušies
Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar pārkāpumiem radītos zaudējumus.
5. Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. Nomnieks apņemas:
5.1.1. Ievērot Zemesgabalam noteiktos aprobežojumus un servitūtus, un saimnieciskās darbības
ierobežojumus noteiktās Zemesgabala teritorijās;
5.1.2. Nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
5.1.3. Nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
5.1.4. Pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar
notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas
atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus;
5.1.5. Pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas pasliktina
zemes kultūrtehnisko stāvokli;
5.1.6. Nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti; ar savu darbību neaizskart citu
zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citu personu likumīgās intereses;
5.1.7. Atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem/tiesiskajiem
valdītājiem;
5.1.8. Pildīt normatīvo aktu prasības par zemes lietošanu un aizsardzību, tostarp, aizsargjoslās noteikto
ierobežojumu ievērošanu, kā arī Valkas novada pašvaldības noteikumus un lēmumus, (tajā skaitā:
zāles pļaušana, ražas savlaicīga novākšana, grāvju, meliorācijas sistēmu, ceļu un ūdenstilpnes
tīrīšana, pasākumi pret zemes gabala aizaugšanu ar krūmiem un augu invazīvo sugu izplatīšanos
u.tml.);
5.1.9. Nodrošināt, lai Zemesgabalam pieguļošā teritorija, kas atrodas publiskā lietošanā, ir sakopta
atbilstoši Valkas novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par pašvaldības teritoriju un tajā
esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu;

5.1.10. Aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo dabas objektu un to
aizsargjoslu izmantošanas režīmu;
5.1.11. Samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi;
5.1.12. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja saskaņā ar Līguma
9.1. punktu Puses vienojušās par Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā;
5.1.13. Par saviem līdzekļiem rekultivēt paša saimnieciskās darbības rezultātā bojātās platības tādā
stāvoklī, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai citām vajadzībām.
Rekultivācija izdarāma viena gada laikā pēc bojātā zemes nogabala izmantošanas pabeigšanas.
5.2. Nomnieks nav tiesīgs izmantot Zemesgabalu citiem mērķiem, kā tas noteikts Līguma 1.3. punktā, kā arī
slēgt zemes apakšnomas līgumus.
5.3. Nomniekam ir medību tiesības, kuras Nomnieks var nodot trešajai personai.

6. Sevišķie līguma noteikumi
6.1. Par Zemesgabalu Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības atbalsta maksājumus saņem
Nomnieks.
6.2. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem zaudējumiem, ja tas
noticis nepārvaramas varas apstākļu (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas u.c.) dēļ. Par līgumsaistību
izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena Puse rakstveidā informē otru 15 (piecpadsmit) dienu laikā,
un nepieciešamības gadījumā risina jautājumu par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.
6.3. Nekāda kompensācija par stādījumiem un būvēm, kas atrodas uz Zemesgabala, kā arī par ieguldījumiem
un zaudējumiem Nomniekam netiek paredzēta.
7. Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Līgumā neparedzētas attiecības starp Pusēm tiek regulētas, pamatojoties uz Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
7.2. Līgumu var grozīt pēc abu līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās. Grozījumi stājas spēkā tikai tad, ja tie
noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti, izņemot 2.3. un 3.7. punktā minētos gadījumus. Nekādas
mutiskas vienošanās un sarunas netiks uzskatītas par šī Līguma noteikumiem.
7.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds
risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
8. Līguma izbeigšana
8.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:
7.1.1. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 3 (trim) ceturkšņiem pēc
kārtas;
7.1.2. Nomnieks ir pārkāpis Līguma 3. un 5. nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc
rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus;
7.1.3. Iestājas kāds no Līguma 2. nodaļā minētajiem gadījumiem;
7.1.4. Nomnieks likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, vai ir apturēta
Nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās izbeigšana citu iemeslu dēļ.
7.2. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu, atbilstoši Līguma 2.3. punktā noteiktai kārtībai.
7.3. Pēc Līguma izbeigšanās Nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, kā arī demontēt
ražošanas iekārtas, ja tur tādas atrodas, par ko Puses var vienoties citādi, 6 (sešu) mēnešu laikā kopš
Līguma izbeigšanās termiņa.
7.4. Viss, kas atradīsies uz Zemesgabala pēc 7.3. punktā minētā termiņa notecēšanas, tiks uzskatīts par
pamestu mantu, kuru Iznomātājs varēs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.
7.5. Ja Iznomātājam pēc nomas līguma pārtraukšanas vai izbeigšanās jāveic zemesgabala sakopšanas darbi
par saviem līdzekļiem, tad Nomniekam ir pienākums atmaksāt Iznomātājam sakārtošanas darbu izmaksas.

9. Nobeiguma noteikumi
9.1. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka izbeidzot ar Līgumu nodibinātās nomas attiecības, trešās
personas nomas tiesības uz Zemesgabalu var iegūt tikai nomas tiesību izsolē, ja normatīvajos aktos nav
noteikta cita kārtība.
9.2. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka Zemesgabala nodošana nomas lietošanā nerada
nekādas priekšrocības Nomniekam iegūt Zemesgabalu īpašumā, ja vien to neparedz citi normatīvie akti.
9.3. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka pēc zemes nomas Līguma termiņa notecēšanas
Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem var izskatīt jautājumu par
izsoles rīkošanu.
9.4. Vienas nedēļas laikā katrai no Pusēm jāpaziņo otrai pusei par savu rekvizītu, juridiskā statusa, nosaukuma,
adreses, bankas konta vai pārstāvja maiņu.
9.5. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, divi
oriģināleksemplāri – Iznomātājam, viens – Nomniekam.
10. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti
IZNOMĀTĀJS
Valkas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009114839
Adrese: Semināra iela 9
Valka, Valkas novads, LV-4701
Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X

NOMNIEKS
Vārds Uzvārds
personas kods:
Adrese:

IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:
(paraksts)

(paraksts)
Datums:_____________________________

1. pielikums 2021. gada __. _________
Zemes nomas līgumam Nr._________

Nomas objekta, kas atrodas Zvārtavas pagastā, Valkas novadā,
“Lauri”, kadastra apzīmējums 9496 006 0108
ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Nomas teritorija
Zemes robežu plāna kopiju
Sagatavoja:
Valkas novada pašvaldības
Teritorijas plānošanas daļas
teritorijas plānotājs
J.Vindēls 23.08.2021.

Pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 29.§)
Nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
uz zemes vienību Zvārtavas pagastā, “Krustiņi”
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Zemes iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskā rakstura darbību veikšana, bez apbūves tiesībām.
1.2. Izsoles objekts: tiesības slēgt zemes nomas līgumu bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu
apakšnomā:
Zemes gabala
kadastra
apzīmējums
9496 006 0086

Nosaukums

Nomā
nododamā
zemes platība
ha

Zemes gabala
statuss

“Krustiņi”

0.4

Rezerves zemes fonda
zeme

1.3. Iznomātājs:
Valkas novada pašvaldība, reģ.Nr. 90009114839, AS SEB banka, Kods: UNLALV2X,
Konta Nr. LV16UNLA0050014283134
1.4. Noteikumu mērķis ir nodrošināt atklātumu un iespēju vienlīdzību zemes nomas tiesību iegūšanas procesā,
pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu un, atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumam, pašvaldībai piekritībā esošā zemes gabala iznomāšanu par iespējami
augstāku cenu.
1.5. Izsoli organizē un veic Valkas novada pašvaldības Komisija tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu
pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi.
1.6. Izsoles veids – pirmā rakstiskā izsole.
2. Izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa un nomas līguma termiņš
2.1. Izsoles objekta sākotnējā nomas maksa 28.00 euro bez PVN gadā.
2.2. Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iemaksā reģistrācijas maksu 5.00 euro (pieci euro un 00 centi) apmērā,
Nolikuma 1.3. punktā norādītajā Valkas novada pašvaldības norēķinu kontā. Dokumenta, kas apliecina
reģistrācijas maksas iemaksu Valkas novada norēķinu kontā, oriģinālu izsoles dalībnieks iesniedz kopā ar
pieteikumu dalībai izsolē.
2.3. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
2.4. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 (pieci) gadi, ņemot vērā, ka Zemesgabala atsavināšanas gadījumā uz
Nomnieku neattiecas un viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
3. Pretendenti un izsoles izsludināšana
3.1. Paziņojums par izsoli tiek publicēts www.valka.lv, izvietots uz ziņojumu dēļiem pagastu pārvaldes ēkās un
publicēts laikrakstā “Ziemeļlatvija”
3.2. Ar izsoles nolikumu, tai skaitā nomas līguma projektu, interesenti var iepazīties Valkas novada tīmekļvietnē
www.valka.lv.

3.3. Pretendenti var būt personas, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt nomā
zemesgabalu un kuras nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegušas pieteikumu dalībai izsolē.
Persona uzskatāma par Pretendentu ar brīdi, kad ir saņemts Pretendenta pieteikums un tas ir reģistrēts
Nolikumā noteiktajā kārtībā.
3.4. Iznomātājam ir tiesības publiskot informāciju par izsoles izsludināšanu masu saziņas līdzekļos.
3.5. Par izsoles objekta apskates laiku jāvienojas ar kontaktpersonu – Teritorijas plānošanas daļas Teritorijas
plānotāju Jāni Vindēlu, tel. 25749130.
4. Pieteikumu dokumenti un to noformēšana
4.1. Dalībai izsolē Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
4.1.1. fiziska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu Īpašuma nomas tiesību izsolē, ja
personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties
Īpašuma nomas tiesību izsolē;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.1.2. juridiska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības
tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek
pilnvarota piedalīties Īpašuma nomas tiesību izsolē;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.2. Pieteikuma sastāvā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru
kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
prasībām.
4.3. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno
apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.
4.4. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes:
saņēmēja – Iznomātāja nosaukums, iesniedzēja – Pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds,
uzvārds), adrese, norāde: „Pieteikums nomas tiesību rakstiskai izsolei uz zemes gabalu Zvārtavas pagastā,
“Krustiņi”, kā arī norāde „Neatvērt līdz 2021. gada 17. septembra plkst. 11.00”.
4.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu.
5. Pieteikumu iesniegšana izsolei
5.1. Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību Valkas novada
pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā, LV-4701, līdz 2021. gada 16. septembrim plkst. 16.00, kur to reģistrē
iesniegšanas secībā, norādot uz aploksnes pieteikuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.
5.2. Visi pēc 5.1. punktā noteiktā termiņa saņemtie pieteikumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ
iesniedzējam.
5.3. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2021. gada 17. septembrī, plkst.11.00, Beverīnas ielas 3, Valkā,
1. stāva apspriežu telpā.
5.4. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
6. Izsoles norise
6.1. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens pretendents.
6.2. Ja nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums, Komisija var pagarināt Pieteikuma
iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
6.3. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, informē par izsoles kārtību.
6.4. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikuma atvēršanas Komisijas vadītājs nosauc
Pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību Pretendenta piedāvāto nomas
maksas apmēru un visi komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma.

6.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Izsoles noslēguma protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Pēc visu
pieteikumu atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes izsoles nolikuma prasībām, ja nav nekādu šaubu,
Komisijas vadītājs paziņo, ka rakstveida izsole ir pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un Pretendentu,
kas to nosolījis.
6.6. Ja pēc visu nomas tiesību ierosinājumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Pretendenti ir piedāvājuši
vienādu augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisija
turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko
nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisijas turpina izsoli,
pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu, un organizē pieteikumu tūlītēju atvēršanu. Ja Pretendenti, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu, nepiedalās izsolē, Komisija rakstiski lūdz šiem Pretendentiem iesniegt savu piedāvājumu
rakstveidā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un vietu.
6.7. Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu
piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar Nolikuma 6.6. punktu, komisijas pieteikumu
iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā šiem Pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai
maksai.
6.8. Pretendentu pieteikumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi izsoles nolikuma prasībām Komisija
veic slēgtā sēdē.
6.9. Dalībai izsolē tiek pielaisti tikai tie Pretendenti, kuru pieteikumus un pievienotos dokumentus Komisija atzīst
par atbilstošiem šīs izsoles nolikuma prasībām, kā arī Pretendents ir uzskatāms par labticīgu Ministru
kabineta 2018. gada 19. februāra noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 39. punkta izpratnē. Ja visu Pretendentu iesniegtie pieteikumi un pievienotie dokumenti
neatbilst šīs izsoles nolikuma prasībām, vai arī visi Pretendenti nav uzskatāmi par labticīgiem, izsole ir
izbeidzama bez rezultāta. Pretendenti, kuri netika pielaisti dalībai izsolē, tiek informēti par to rakstveidā.
Izsole atzīstama par nenotikušu vai izbeidzama bez rezultāta, ja nav iesniegts neviens pieteikums ar nomas
maksu, kas vienāda vai lielāka par izsoles sākumcenu.
6.10. Izsoles rezultātus apstiprina ar komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi sēdes lēmumu.
6.11. Informācija par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu 5 (piecu) darbdienu laikā
pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēta Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv
un paziņota rakstveidā visiem pretendentiem.
6.12. Pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles
rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja
iepriekš minētajā termiņā Pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz atteikumu parakstīt līgumu,
uzskatāms, ka Pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.
6.13. Ja Pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, ir atteicies slēgt nomas līgumu, komisija secīgi
piedāvā nomas līgumu slēgt Pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu, un 2 (divu)
darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina minētās informācijas publicēšanu Valkas
novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
6.14. Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz nolikuma 6.13. punktā minēto
piedāvājumu sniedz 1 nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt parakstīt nomas
līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma
nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Informācija par nomas līguma noslēgšanu ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās tiek publicēta Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
7. Pielikumu saraksts
7.1. 1.pielikums: Pieteikuma paraugs dalībai izsolē.
7.2. 2.pielikums: Zemes gabala nomas līguma projekts.

1.pielikums
Zemes nomas tiesību izsolei

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAI
SEMINĀRA IELĀ 9, VALKĀ

_________________________________
vārds, uzvārds / jur.pers. nosaukums

_________________________________
personas kods/ reģistrācijas Nr.

____________________________ _____
dzīvesvietas adrese / juridiskā adrese
_________________________________________________

PIETEIKUMS
zemes nomas tiesību izsolei
Vēlos pieteikties uz nomas tiesību izsoli uz daļu no zemes gabala Valkas novadā,
Zvārtavas pagastā, “Krustiņi”, ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0317, platība 0.4 ha,
bez apbūves tiesībām.
Piedāvātā nomas maksa _______________________ gadā, bez PVN.
Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

□
□

reģistrācijas maksas samaksas apliecinošs dokuments;
citi _________________________________________________________.

2021. gada _______. ____________________

_______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2.pielikums
zemes nomas tiesību izsolei
ZEMES NOMAS LĪGUMS (projekts) Nr._________
Valkā,

2021. gada __. ____________

Valkas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009114839, tās domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 62. pantu un Valkas novada
pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā saukts – Iznomātājs, un
Vārds Uzvārds, (personas kods ___________________), turpmāk tekstā saukts – Nomnieks, turpmāk tekstā
katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par
sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā, bez apbūves tiesībām, zemes gabalu, kas
atrodas Zvārtavas pagastā, “Krustiņi”, kadastra apzīmējums 9496 006 0086, platība 0.4 ha, saskaņā ar
Līguma pielikumā (1. pielikums) pievienoto Nomas platības izvietojuma shēmu (izkopējumu no Kadastra
kartes), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā – Zemesgabals.
1.2. Zemesgabals, saskaņā ar Valkas novada domes 2013. gada 30. maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7), ir
ieskaitīts rezerves zemes fondā.
1.3. Zemesgabala lietošanas mērķis: 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
1.4. Zemesgabala nomas mērķis: lauksaimnieciskā rakstura darbību veikšana, bez apbūves tiesībām.
Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti un reģistrēti nekustamo
īpašumu valsts kadastrā.
1.5. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais tiesiskais valdītājs.
1.6. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas. Nomniekam nav pretenzijas pret
zemes gabala stāvokli līguma noslēgšanas brīdī, un Nomnieks atsakās no tiesībām tādas celt vēlāk.
1.7. Zemesgabalam ir noteikti šādi apgrūtinājumi:
1.7.1. Aizsargjosla gar autoceļu Lielaiskrogs-Valkas ceļš;
1.7.2. Aizsargjosla ap kultūrvēsturiskiem pieminekli – Buliņu viduslaiku kapsēta (Baznīcas vieta)
Pārējie apgrūtinājumi un servitūti tiek noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un spēkā esošu Valkas novada
teritorijas plānojumu.
1.8. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma izpildi, Pusēm jāievēro
tajos minēto normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā Puses nekavējoties noformē attiecīgus
grozījumus Līgumā.
1.9. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju struktūrvienībām, darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem.
1.10. Zemesgabala atsavināšanas gadījumā, ņemot vērā Zemesgabala statusu, uz Nomnieku neattiecas un
viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas tā parakstīšanas un ir spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim.
2.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts ar līgumslēdzēju rakstisku vienošanos, pēc Nomnieka iniciatīvas.
2.3. Līguma termiņš var tikt saīsināts uz Nomnieka iesnieguma pamata, pieņemot attiecīgu Valkas novada
pašvaldības Zemes komisijas lēmumu.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā _____, bez PVN, saskaņā ar Zemesgabala izsoles
rezultātiem (protokols Nr.______), no __.__.20__ (apstiprināti ar Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un
lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 20__. gada __._______ sēdes lēmumu
_______________).

Nomas maksas maksājumi jāveic ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām pēc Valkas
novada pašvaldības piesūtīta rēķina.
3.2. Nomas maksa maksājama no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.3. Nekustamā īpašuma nodokli par Zemesgabalu maksā Nomnieks.
3.4. Ja Nomnieks kārtējā gada laikā no Iznomātāja nav saņēmis nomas maksas rēķinu, Nomniekam ir
pienākums vērsties Valkas novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļā (Semināra ielā 29,
Valkā), lai saņemtu kārtējā gada nomas maksas rēķinu.
3.5. Nomniekam ir pienākums veikt nomas maksājumus. Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja nosūtīto
rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.
3.6. Ja Nomnieks kavē nomas maksas maksājumus, Nomnieks maksā līgumsodu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.
3.7. Iznomātājam ir tiesības, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas
maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par valsts vai
pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai mainījusies Valsts zemes dienesta noteiktā
zemes gabala kadastrālā vērtība. Šādas izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar brīdi, kad stājušies spēkā
grozījumi normatīvajos aktos vai jauni normatīvie akti.
4. Iznomātāja pienākumi un tiesības
4.1. Iznomātājs apņemas:
4.1.1. Nodot Nomniekam iznomāto Zemesgabalu;
4.1.2. Nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai jebkādu tā
daļu;
4.1.3. Atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 4.1.2. punkta nosacījumi.
4.2. Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. Veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, šajā nolūkā,
iepriekš nebrīdinot Nomnieku, Zemesgabalu apsekot dabā;
4.2.2. Prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas radušies
Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar pārkāpumiem radītos zaudējumus.
5. Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. Nomnieks apņemas:
5.1.1. Ievērot Zemesgabalam noteiktos aprobežojumus un servitūtus, un saimnieciskās darbības
ierobežojumus noteiktās Zemesgabala teritorijās;
5.1.2. Nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
5.1.3. Nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
5.1.4. Pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar
notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas
atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus;
5.1.5. Pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas pasliktina
zemes kultūrtehnisko stāvokli;
5.1.6. Nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti; ar savu darbību neaizskart citu
zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citu personu likumīgās intereses;
5.1.7. Atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem/tiesiskajiem
valdītājiem;
5.1.8. Pildīt normatīvo aktu prasības par zemes lietošanu un aizsardzību, kā arī Valkas novada pašvaldības
noteikumus un lēmumus, (tajā skaitā: zāles pļaušana, ražas savlaicīga novākšana, grāvju,
meliorācijas sistēmu, ceļu un ūdenstilpnes tīrīšana, pasākumi pret zemes gabala aizaugšanu ar
krūmiem un augu invazīvo sugu izplatīšanos u.tml.);
5.1.9. Nodrošināt, lai Zemesgabalam pieguļošā teritorija, kas atrodas publiskā lietošanā, ir sakopta
atbilstoši Valkas novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par pašvaldības teritoriju un tajā
esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu;
5.1.10. Aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo dabas objektu un to
aizsargjoslu izmantošanas režīmu;

5.1.11. Samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi;
5.1.12. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja saskaņā ar Līguma
9.1. punktu Puses vienojušās par Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā;
5.1.13. Par saviem līdzekļiem rekultivēt paša saimnieciskās darbības rezultātā bojātās platības tādā
stāvoklī, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai citām vajadzībām.
Rekultivācija izdarāma viena gada laikā pēc bojātā zemes nogabala izmantošanas pabeigšanas.
5.2. Nomnieks nav tiesīgs izmantot Zemesgabalu citiem mērķiem, kā tas noteikts Līguma 1.3. punktā, kā arī
slēgt zemes apakšnomas līgumus.
5.3. Nomniekam ir medību tiesības, kuras Nomnieks var nodot trešajai personai.
6. Sevišķie līguma noteikumi
6.1. Par Zemesgabalu Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības atbalsta maksājumus saņem
Nomnieks.
6.2. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem zaudējumiem, ja tas
noticis nepārvaramas varas apstākļu (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas u.c.) dēļ. Par
līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena Puse rakstveidā informē otru 15
(piecpadsmit) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā risina jautājumu par turpmāku Līguma izpildes
kārtību vai izbeigšanu.
6.3. Nekāda kompensācija par stādījumiem un būvēm, kas atrodas uz Zemesgabala, kā arī par ieguldījumiem
un zaudējumiem Nomniekam netiek paredzēta.
7. Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Līgumā neparedzētas attiecības starp Pusēm tiek regulētas, pamatojoties uz Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
7.2. Līgumu var grozīt pēc abu līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās. Grozījumi stājas spēkā tikai tad, ja tie
noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti, izņemot 2.3. un 3.7. punktā minētos gadījumus. Nekādas
mutiskas vienošanās un sarunas netiks uzskatītas par šī Līguma noteikumiem.
7.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds
risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
8. Līguma izbeigšana
8.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:
8.1.1. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 3 (trim) ceturkšņiem pēc
kārtas;
8.1.2. Nomnieks ir pārkāpis Līguma 3. un 5. nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc
rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus;
8.1.3. Iestājas kāds no Līguma 2. nodaļā minētajiem gadījumiem;
8.1.4. Nomnieks likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, vai ir apturēta
Nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās izbeigšana citu iemeslu dēļ.
8.1.5. Ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par Zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda,
ja Zemesgabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā
līdzvērtīgā zeme, vai arī ja Zemesgabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai, par to
Iznomātājam mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot Nomnieku.
8.2. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu, atbilstoši Līguma 2.3. punktā noteiktai kārtībai.
8.3. Pēc Līguma izbeigšanās Nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, kā arī demontēt
ražošanas iekārtas, ja tur tādas atrodas, par ko Puses var vienoties citādi, 6 (sešu) mēnešu laikā kopš
Līguma izbeigšanās termiņa.
8.4. Viss, kas atradīsies uz Zemesgabala pēc 7.3. punktā minētā termiņa notecēšanas, tiks uzskatīts par
pamestu mantu, kuru Iznomātājs varēs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.
8.5. Ja Iznomātājam pēc nomas līguma pārtraukšanas vai izbeigšanās jāveic zemesgabala sakopšanas darbi
par saviem līdzekļiem, tad Nomniekam ir pienākums atmaksāt Iznomātājam sakārtošanas darbu
izmaksas.

9. Nobeiguma noteikumi
9.1. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka izbeidzot ar Līgumu nodibinātās nomas attiecības, trešās
personas nomas tiesības uz Zemesgabalu var iegūt tikai nomas tiesību izsolē, ja normatīvajos aktos nav
noteikta cita kārtība.
9.2. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka Zemesgabala nodošana nomas lietošanā nerada
nekādas priekšrocības Nomniekam iegūt Zemesgabalu īpašumā, ja vien to neparedz citi normatīvie akti.
9.3. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka pēc zemes nomas Līguma termiņa notecēšanas
Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem var izskatīt jautājumu par
izsoles rīkošanu.
9.4. Vienas nedēļas laikā katrai no Pusēm jāpaziņo otrai pusei par savu rekvizītu, juridiskā statusa, nosaukuma,
adreses, bankas konta vai pārstāvja maiņu.
9.5. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, divi
oriģināleksemplāri – Iznomātājam, viens – Nomniekam.
10. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti
IZNOMĀTĀJS
Valkas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009114839
Adrese: Semināra iela 9
Valka, Valkas novads, LV-4701
Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X

NOMNIEKS
Vārds Uzvārds
personas kods:
Adrese:

IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:

paraksts)

(paraksts)
Datums:_____________________________

1. pielikums 2021. gada __. _________
Zemes nomas līgumam Nr._________

Nomas objekta, kas atrodas Zvārtavas pagastā, Valkas novadā,
“Krustiņi”, kadastra apzīmējums 9496 006 0086
IZVIETOJUMA SHĒMA

Nomas teritorija

VZD dati
Izkopējums no www.kadastrs.lv
Sagatavoja:
Valkas novada pašvaldības
Teritorijas plānošanas daļas
teritorijas plānotājs
J.Vindēls 23.08.2021.

30.§
Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz zemes gabalu Valkas pagastā, “Stūriņi”, un daļām no
zemes gabaliem Valkas pagastā, “Lugažu ūdens” un “Saulstari” nomu
_______________________________________________________________________________________________

(P. Vindēls, V.A.Krauklis)
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 32. punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā
izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē
izsoles procedūru.
Balstoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu, pašvaldībai ir tiesības iznomāt rezerves zemes
fonda zemes gabalus un zemes reformas pabeigšanai paredzētus zemes gabalus, nomas līgumā paredzot
vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes
gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Uz šo brīdi pašvaldībai ir būtiski nodrošināt zemes ilgtspējīgu izmantošanu. Zemes kvalitātes jeb tās
ražotspējas rādītāji ir vieni no pamatrādītājiem zemes racionālai izmantošanai un pamats lēmumu pieņemšanai
par zemes izmantošanas attīstību. Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, zemes gabala nodošana nomā ir atbalstāma.
Informācija par zemes gabaliem un daļām no zemes gabaliem, uz kuriem iespējams noslēgt zemes gabala
nomas līgumu, ir apkopota sekojošā tabulā:
Zemes gabala
kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā
zemes platība,
ha

Zemes gabala statuss

9488 006 0405
9488 006 0278
9488 006 0317

„Stūriņi”
„Lugažu ūdens”
„Saulstari”

0.25
0.9685
0.645

Rezerves zemes fonda zeme
Pašvaldībai piederošs īpašums
Rezerves zemes fonda zeme

Lai nodrošinātu atklātumu un iespēju vienlīdzību zemes nomas tiesību iegūšanas procesā, pretendentu
izvēles procesa caurspīdīgumu un, atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likumam, pašvaldībai piekritībā esošā zemes gabala iznomāšanu par iespējami augstāku cenu, ir
jāorganizē nomas tiesību izsole un jāizstrādā izsoles noteikumi.
Lai ievērotu vienlīdzības principu un tiesiskās paļāvības principu minētā izsoles objekta sākotnējā nomas
maksa tiek noteikta, balstoties uz “Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un
pārvaldībā atrodošas lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādim” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2019. gada 26. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 4.§.)) – Valkas pagastā
61 euro par vienu ha bez PVN, pie šādiem iznomājamā zemes gabala parametriem:
• ar labām vai apmierinošām piebraukšanas iespējām;
• ar konfigurāciju un reljefu, kas piemērots lauksaimnieciskai darbībai;
• bez būtiskiem uzlabojumiem;
• zemes gabals nav meliorēts un nav pārmitrināts.
Zemāk sniegts zemesgabala „Stūriņi” izvērtējums un nomas maksas aprēķina pamatojums:
Raksturojošais parametrs
Piemērojamā
korekcijas
Piezīmes
korekcija
koeficienta
procentos
piemērošana
Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam

-10 %

nepiemērot

Zemes gabals
atrodas pie lauku
ceļa

Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un
piemērojams lauksaimniecībai tikai pēc
attīrīšanas no tiem

-15 %

nepiemērot

Piemērots
lauksaimnieciskai
darbībai

LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no
vidējā novērtējuma pagastā par katru balli

+1 %

piemērot

40 balles

- 40 %

nepiemērot

piemērots
lauksaimnieciskai
darbībai

(Vidējais lauksaimniecībā izmantojamās
zemes novērtējums kvalitātes ballēs Valkas
pagastā – 38 balles)
Zemes gabala konfigurācija un reljefs
nav piemērots lauksaimnieciskai darbībai
(piemēram, Gaujas palieņu pļavas, vai
akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas
teritorijas, kurās ir ierobežota saimnieciskā
darbība)

Ņemot vērā minēto izvērtējumu, sākotnējā izsoles nomas maksa par zemes gabalu bez PVN
nosakāma – 28.00 euro.
Zemāk sniegts daļas no zemesgabala „Lugažu ūdens” izvērtējums un nomas maksas aprēķina pamatojums:
Raksturojošais parametrs
Piemērojamā
korekcijas
Piezīmes
korekcija
koeficienta
procentos
piemērošana
Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam

-10 %

nepiemērot

Zemes gabals
atrodas pie lauku
ceļa

Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un
piemērojams lauksaimniecībai tikai pēc
attīrīšanas no tiem

-15 %

piemērot

Uz zemes gabala
atrodas neliela
izmēra koki un
krūmi

LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no
vidējā novērtējuma pagastā par katru balli

+1 %

piemērot

40 balles

- 40 %

nepiemērot

piemērots
lauksaimnieciskai
darbībai

(Vidējais lauksaimniecībā izmantojamās
zemes novērtējums kvalitātes ballēs Valkas
pagastā – 38 balles)
Zemes gabala konfigurācija un reljefs
nav piemērots lauksaimnieciskai darbībai
(piemēram, Gaujas palieņu pļavas, vai
akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas
teritorijas kurās ir ierobežota saimnieciskā
darbība)

Ņemot vērā minēto izvērtējumu, sākotnējā izsoles nomas maksa par zemes gabalu bez PVN
nosakāma – 50.81 euro.
Zemāk sniegts daļas no zemesgabala „Saulstari” izvērtējums un nomas maksas aprēķina pamatojums:
Raksturojošais parametrs
Piemērojamā
korekcijas
Piezīmes
korekcija
koeficienta
procentos
piemērošana
Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam

-10 %

piemērot

Zemes gabalam
nav tiešas
piekļuves ceļam

Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un
piemērojams lauksaimniecībai tikai pēc
attīrīšanas no tiem

-15 %

nepiemērot

Piemērots
lauksaimnieciskai
darbībai

LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no
vidējā novērtējuma pagastā par katru balli

-1.5 %

piemērot

35 balles

- 40 %

nepiemērot

piemērots
lauksaimnieciskai
darbībai

(Vidējais lauksaimniecībā izmantojamās
zemes novērtējums kvalitātes ballēs Valkas
pagastā – 38 balles)
Zemes gabala konfigurācija un reljefs
nav piemērots lauksaimnieciskai darbībai
(piemēram, Gaujas palieņu pļavas, vai
akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas
teritorijas, kurās ir ierobežota saimnieciskā
darbība)

Ņemot vērā minēto izvērtējumu, sākotnējā izsoles nomas maksa par zemes gabalu bez PVN
nosakāma – 34.82 euro.
Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu, ievērojot Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
39. punktā noteikto.
Zemes gabali Valkas pagastā, “Stūriņi” un “Lugažu ūdens” atrodas kultūrvēsturiskā pieminekļa – Lugažu
viduslaiku pils – aizsargjoslā. Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 38. panta pirmās daļas 1. daļai, jebkuru
saimniecisko darbību aizsargjoslās (apsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju. Zemes gabali “Stūriņi” un
“Lugažu ūdens” ir izvietoti ap 330 m attālumā no kultūrvēsturiskā pieminekļa, starp kultūrvēsturisko pieminekli
un iznomājamiem zemes gabaliem atrodas autoceļš “Sprīdīši-Roņi”, kā arī apbūvēti zemes gabali, kas, saskaņā
ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Valkas novada teritorijas plānojuma (no 2017. gada)
grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināti ar Valkas novada domes 2016. gada
29. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15., 6.§), publicēts „Latvijas Vēstnesis” 17.01.2017.), atrodas
rūpnieciskās apbūves teritorijā.
Zemes gabals “Stūriņi” un daļa no zemes gabala “Lugažu ūdens” vēsturiski ir tikuši izmantoti
lauksaimniecībā, savukārt uz apkārtējiem zemes gabaliem uz doto brīdi tiek veikta lauksaimnieciskā darbība.
Arī pēc Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Valkas novada teritorijas plānojuma (no
2017. gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināti ar Valkas novada
domes 2016. gada 29. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15., 6.§), publicēts „Latvijas Vēstnesis”
17.01.2017.), abi zemes gabali atrodas lauksaimniecības teritorijā. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka zemes
gabala “Stūriņi” un daļas no zemes gabala “Lugažu ūdens” noma ir paredzēta lauksaimniecības veikšanai, kā
arī izvērtējot saskaņošanas procedūrai nepieciešamos laika un materiālos resursus, nav lietderīgi veikt
saskaņojuma procedūru ar kultūras pieminekļa īpašniekiem un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekciju par zemes gabala “Stūriņi” un daļas no zemes gabala “Lugažu ūdens” lietošanu lauksaimniecībai
raksturīgo darbību veikšanai.
Pamatojoties uz augstāk minēto, un vadoties no Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 61. panta, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32. un 39. punktu, Zemes pārvaldības
likuma 17. panta otro daļu, Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un pārvaldībā
atrodošas lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi” (apstiprināts ar Valkas novada
domes 2019. gada 26. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 4.§.)) un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, M.Stabulniece, A.Krastiņš, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne,
D.Bašķe, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Nodot nomas tiesību izsolei sekojošus lauksaimniecībā izmantojamus zemes gabalus Valkas pagastā:
a. “Stūriņi”, kadastra apzīmējums 9488 006 0405, platība 0.25 ha, bez apbūves tiesībām, nosakot
Izsoles objekta sākotnējo nomas maksu 28.00 euro bez PVN gadā;

“Lugažu ūdens”, kadastra apzīmējums 9488 006 0278, platība 0.9685 ha, bez apbūves tiesībām,
nosakot Izsoles objekta sākotnējo nomas maksu 50.81 euro bez PVN gadā;
c. “Saulstari”, kadastra apzīmējums 9488 006 0317, platība 0.645 ha, bez apbūves tiesībām, nosakot
Izsoles objekta sākotnējo nomas maksu 34.82 euro bez PVN gadā.
Apstiprināt lēmuma 1. punktā minēto zemes vienību nomas tiesību izsoles noteikumus, saskaņā ar šī
lēmuma pielikumiem.
Izsoles organizēšanu uzdot rīkot Komisijai tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi.
Noteikt izsoles laiku un vietu – 2021. gada 17. septembrī, plkst. 11.00, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1. stāva
apspriežu telpā.
Publicēt sludinājumu par izsoli Valkas novada pašvaldības tīmekļvietnē: www.valka.lv, izvietot uz ziņojumu
dēļiem pagastu pārvaldes ēkās un publicēt sludinājumu laikrakstā “Ziemeļlatvija”.
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
b.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 30.§)
Nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
uz zemes vienību Valkas pagastā, “Stūriņi”
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Zemes iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskā rakstura darbību veikšana (izņemot dzīvnieku ganības), bez
apbūves tiesībām.
1.2. Izsoles objekts: tiesības slēgt zemes nomas līgumu bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu
apakšnomā:

1.3.

Zemes gabala
kadastra
apzīmējums
9488 006 0405

Nosaukums

Nomā
nododamā
zemes platība
ha

Zemes gabala
statuss

“Stūriņi”

0.25

Rezerves zemes fonda
zeme

Iznomātājs:

Valkas novada pašvaldība, reģ.Nr. 90009114839, AS SEB banka, Kods: UNLALV2X,
Konta Nr. LV16UNLA0050014283134
1.4. Noteikumu mērķis ir nodrošināt atklātumu un iespēju vienlīdzību zemes nomas tiesību iegūšanas procesā,
pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu un, atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumam, pašvaldībai piekritībā esošā zemes gabala iznomāšanu par iespējami
augstāku cenu.
1.5. Izsoli organizē un veic Valkas novada pašvaldības Komisija tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu
pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi.
1.6. Izsoles veids – pirmā rakstiskā izsole.

2. Izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa un nomas līguma termiņš
2.1. Izsoles objekta sākotnējā nomas maksa 28.00 euro bez PVN gadā.
2.2. Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iemaksā reģistrācijas maksu 5.00 euro (pieci euro un 00 centi) apmērā,
Nolikuma 1.3. punktā norādītajā Valkas novada pašvaldības norēķinu kontā. Dokumenta, kas apliecina
reģistrācijas maksas iemaksu Valkas novada norēķinu kontā, oriģinālu izsoles dalībnieks iesniedz kopā ar
pieteikumu dalībai izsolē.
2.3. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
2.4. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 (pieci) gadi, ņemot vērā, ka Zemesgabala atsavināšanas gadījumā uz
Nomnieku neattiecas un viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
3. Pretendenti un izsoles izsludināšana
3.1. Paziņojums par izsoli tiek publicēts www.valka.lv, izvietots uz ziņojumu dēļiem pagastu pārvaldes ēkās un
publicēts laikrakstā “Ziemeļlatvija”
3.2. Ar izsoles nolikumu, tai skaitā nomas līguma projektu, interesenti var iepazīties Valkas novada tīmekļvietnē
www.valka.lv.
3.3. Pretendenti var būt personas, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt nomā
zemesgabalu un kuras nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegušas pieteikumu dalībai izsolē.
Persona uzskatāma par Pretendentu ar brīdi, kad ir saņemts Pretendenta pieteikums un tas ir reģistrēts
Nolikumā noteiktajā kārtībā.
3.4. Iznomātājam ir tiesības publiskot informāciju par izsoles izsludināšanu masu saziņas līdzekļos.
3.5. Par izsoles objekta apskates laiku jāvienojas ar kontaktpersonu – Teritorijas plānošanas daļas Teritorijas
plānotāju Jāni Vindēlu, tel. 25749130.
4. Pieteikumu dokumenti un to noformēšana
Dalībai izsolē Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
fiziska persona:
pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu Īpašuma nomas tiesību izsolē, ja
personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties
Īpašuma nomas tiesību izsolē;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.1.2. juridiska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības
tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek
pilnvarota piedalīties Īpašuma nomas tiesību izsolē;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.2. Pieteikuma sastāvā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru
kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
prasībām.
4.3. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno
apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.
4.4. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes:
saņēmēja – Iznomātāja nosaukums, iesniedzēja – Pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds,
uzvārds), adrese, norāde: „Pieteikums nomas tiesību rakstiskai izsolei uz zemes gabalu Valkas pagastā,
“Stūriņi”, kā arī norāde „Neatvērt līdz 2021. gada 17. septembra plkst. 11.00”.
4.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu.
4.1.

4.1.1.
-

5. Pieteikumu iesniegšana izsolei
5.1. Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību Valkas novada
pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā, LV-4701, līdz 2021. gada 16. septembrim plkst. 16.00, kur to reģistrē
iesniegšanas secībā, norādot uz aploksnes pieteikuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.
5.2. Visi pēc 5.1. punktā noteiktā termiņa saņemtie pieteikumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ
iesniedzējam.
5.3. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2021. gada 17. septembrī, plkst.11.00, Beverīnas ielas 3, Valkā,
1. stāva apspriežu telpā.
5.4. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
6. Izsoles norise
6.1. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens pretendents.
6.2. Ja nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums, Komisija var pagarināt Pieteikuma
iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
6.3. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, informē par izsoles kārtību.
6.4. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikuma atvēršanas Komisijas vadītājs nosauc
Pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību Pretendenta piedāvāto nomas
maksas apmēru un visi komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma.
6.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Izsoles noslēguma protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Pēc visu
pieteikumu atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes izsoles nolikuma prasībām, ja nav nekādu šaubu,
Komisijas vadītājs paziņo, ka rakstveida izsole ir pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un Pretendentu,
kas to nosolījis.
6.6. Ja pēc visu nomas tiesību ierosinājumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Pretendenti ir piedāvājuši
vienādu augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisija
turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko
nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisijas turpina izsoli,
pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu, un organizē pieteikumu tūlītēju atvēršanu. Ja Pretendenti, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu, nepiedalās izsolē, Komisija rakstiski lūdz šiem Pretendentiem iesniegt savu piedāvājumu
rakstveidā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un vietu.
6.7. Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu
piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar Nolikuma 6.6. punktu, komisijas pieteikumu
iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā šiem Pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai
maksai.
6.8. Pretendentu pieteikumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi izsoles nolikuma prasībām Komisija
veic slēgtā sēdē.
6.9. Dalībai izsolē tiek pielaisti tikai tie Pretendenti, kuru pieteikumus un pievienotos dokumentus Komisija atzīst
par atbilstošiem šīs izsoles nolikuma prasībām, kā arī Pretendents ir uzskatāms par labticīgu Ministru
kabineta 2018. gada 19. februāra noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 39. punkta izpratnē. Ja visu Pretendentu iesniegtie pieteikumi un pievienotie dokumenti
neatbilst šīs izsoles nolikuma prasībām, vai arī visi Pretendenti nav uzskatāmi par labticīgiem, izsole ir
izbeidzama bez rezultāta. Pretendenti, kuri netika pielaisti dalībai izsolē, tiek informēti par to rakstveidā.
Izsole atzīstama par nenotikušu vai izbeidzama bez rezultāta, ja nav iesniegts neviens pieteikums ar nomas
maksu, kas vienāda vai lielāka par izsoles sākumcenu.
6.10. Izsoles rezultātus apstiprina ar komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi sēdes lēmumu.
6.11. Informācija par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu 5 (piecu) darbdienu laikā
pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēta Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv
un paziņota rakstveidā visiem pretendentiem.
6.12. Pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles
rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja

iepriekš minētajā termiņā Pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz atteikumu parakstīt līgumu,
uzskatāms, ka Pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.
6.13. Ja Pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, ir atteicies slēgt nomas līgumu, komisija secīgi
piedāvā nomas līgumu slēgt Pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu, un 2 (divu)
darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina minētās informācijas publicēšanu Valkas
novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
6.14. Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz nolikuma 6.13. punktā minēto
piedāvājumu sniedz 1 nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt parakstīt nomas
līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma
nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Informācija par nomas līguma noslēgšanu ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās tiek publicēta Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
7. Pielikumu saraksts
7.1. 1.pielikums: Pieteikuma paraugs dalībai izsolē.
7.2. 2.pielikums: Zemes gabala nomas līguma projekts.

1.pielikums
Zemes nomas tiesību izsolei

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAI
SEMINĀRA IELĀ 9, VALKĀ

_________________________________
vārds, uzvārds / jur.pers. nosaukums

_________________________________
personas kods/ reģistrācijas Nr.

____________________________ _____
dzīvesvietas adrese / juridiskā adrese
_________________________________________________

PIETEIKUMS
zemes nomas tiesību izsolei
Vēlos pieteikties uz nomas tiesību izsoli uz zemes gabalu Valkas novadā, Valkas
pagastā, “Stūriņi”, ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0405, platība 0.25 ha, bez apbūves
tiesībām.
Piedāvātā nomas maksa _______________________ gadā, bez PVN.
Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

□
□

reģistrācijas maksas samaksas apliecinošs dokuments;
citi _________________________________________________________.

2021. gada _______. ____________________

_______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2.pielikums
zemes nomas tiesību izsolei
ZEMES NOMAS LĪGUMS (projekts) Nr._________
Valkā,

2021. gada __. ____________

Valkas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009114839, tās domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 62. pantu un Valkas novada
pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā saukts – Iznomātājs, un
Vārds Uzvārds, (personas kods ___________________), turpmāk tekstā saukts – Nomnieks, turpmāk tekstā
katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā, bez apbūves tiesībām, zemes gabalu, kas
atrodas Valkas pagastā, “Stūriņi”, kadastra apzīmējums 9488 006 0405, platība 0.25 ha, saskaņā ar Līguma
pielikumā (1. pielikums) pievienoto Nomas platības izvietojuma shēmu (izkopējumu no Kadastra kartes), kas
ir līguma neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā – Zemesgabals.
1.2. Zemesgabals, saskaņā ar Valkas novada domes 2010. gada 27. maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 25.§),
ir ieskaitīts rezerves zemes fondā.
1.3. Zemesgabala lietošanas mērķis: 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
1.4. Zemesgabala nomas mērķis: lauksaimnieciskā rakstura darbību veikšana (izņemot dzīvnieku ganības), bez
apbūves tiesībām. Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti un
reģistrēti nekustamo īpašumu valsts kadastrā.
1.5. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais tiesiskais valdītājs.
1.6. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas. Nomniekam nav pretenzijas pret
zemes gabala stāvokli līguma noslēgšanas brīdī, un Nomnieks atsakās no tiesībām tādas celt vēlāk.
1.7. Zemesgabalam ir noteikti šādi apgrūtinājumi:
1.7.1. Aizsargjosla gar kanalizācijas vadu;
1.7.2. Ķīmiskā aizsargjosla ap artēzisko urbumu;
1.7.3. Aizsargjosla ap kultūras pieminekli – Lugažu viduslaiku pils.
Pārējie apgrūtinājumi tiek noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un spēkā esošu Valkas novada teritorijas
plānojumu.
1.8. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma izpildi, Pusēm jāievēro
tajos minēto normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā Puses nekavējoties noformē attiecīgus
grozījumus Līgumā.
1.9. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju struktūrvienībām, darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem.
1.10. Zemesgabala atsavināšanas gadījumā, ņemot vērā Zemesgabala statusu, uz Nomnieku neattiecas un
viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas tā parakstīšanas un ir spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim.
2.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts ar līgumslēdzēju rakstisku vienošanos, pēc Nomnieka iniciatīvas.
2.3. Līguma termiņš var tikt saīsināts uz Nomnieka iesnieguma pamata, pieņemot attiecīgu Valkas novada
pašvaldības Zemes komisijas lēmumu.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā _____, bez PVN, saskaņā ar Zemesgabala izsoles
rezultātiem (protokols Nr.______), no __.__.20__ (apstiprināti ar Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un
lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 20__. gada __._______ sēdes lēmumu
_______________).

Nomas maksas maksājumi jāveic ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām pēc Valkas
novada pašvaldības piesūtīta rēķina.
3.2. Nomas maksa maksājama no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.3. Nekustamā īpašuma nodokli par Zemesgabalu maksā Nomnieks.
3.4. Ja Nomnieks kārtējā gada laikā no Iznomātāja nav saņēmis nomas maksas rēķinu, Nomniekam ir
pienākums vērsties Valkas novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļā (Semināra ielā 29, Valkā),
lai saņemtu kārtējā gada nomas maksas rēķinu.
3.5. Nomniekam ir pienākums veikt nomas maksājumus. Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja nosūtīto rēķinu,
tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.
3.6. Ja Nomnieks kavē nomas maksas maksājumus, Nomnieks maksā līgumsodu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.
3.7. Iznomātājam ir tiesības, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas
maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par valsts vai
pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai mainījusies Valsts zemes dienesta noteiktā
zemes gabala kadastrālā vērtība. Šādas izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar brīdi, kad stājušies spēkā
grozījumi normatīvajos aktos vai jauni normatīvie akti.
4. Iznomātāja pienākumi un tiesības
4.1. Iznomātājs apņemas:
4.1.1. Nodot Nomniekam iznomāto Zemesgabalu;
4.1.2. Nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai jebkādu tā
daļu;
4.1.3. Atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 4.1.2. punkta nosacījumi.
4.2. Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. Veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, šajā nolūkā,
iepriekš nebrīdinot Nomnieku, Zemesgabalu apsekot dabā;
4.2.2. Prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas radušies
Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar pārkāpumiem radītos zaudējumus.
5. Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. Nomnieks apņemas:
5.3.1. Ievērot Zemesgabalam noteiktos aprobežojumus un servitūtus, un saimnieciskās darbības
ierobežojumus noteiktās Zemesgabala teritorijās;
5.3.2. Nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
5.3.3. Nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
5.3.4. Pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar
notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas
atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus;
5.3.5. Pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas pasliktina
zemes kultūrtehnisko stāvokli;
5.3.6. Nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti; ar savu darbību neaizskart citu
zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citu personu likumīgās intereses;
5.3.7. Atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem/tiesiskajiem
valdītājiem;
5.3.8. Pildīt normatīvo aktu prasības par zemes lietošanu un aizsardzību, tostarp, aizsargjoslās noteikto
ierobežojumu ievērošanu, kā arī Valkas novada pašvaldības noteikumus un lēmumus, (tajā skaitā:
zāles pļaušana, ražas savlaicīga novākšana, grāvju, meliorācijas sistēmu, ceļu un ūdenstilpnes
tīrīšana, pasākumi pret zemes gabala aizaugšanu ar krūmiem un augu invazīvo sugu izplatīšanos
u.tml.);
5.3.9. Nodrošināt, lai Zemesgabalam pieguļošā teritorija, kas atrodas publiskā lietošanā, ir sakopta atbilstoši
Valkas novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par pašvaldības teritoriju un tajā esošo
nekustamo īpašumu uzturēšanu;

5.3.10. Aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo dabas objektu un to
aizsargjoslu izmantošanas režīmu;
5.3.11. Samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi;
5.3.12. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja saskaņā ar Līguma
9.1. punktu Puses vienojušās par Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā;
5.3.13. Par saviem līdzekļiem rekultivēt paša saimnieciskās darbības rezultātā bojātās platības tādā
stāvoklī, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai citām vajadzībām.
Rekultivācija izdarāma viena gada laikā pēc bojātā zemes nogabala izmantošanas pabeigšanas.
5.4. Nomnieks nav tiesīgs izmantot Zemesgabalu citiem mērķiem, kā tas noteikts Līguma 1.3. punktā, kā arī
slēgt zemes apakšnomas līgumus.
5.5. Nomniekam ir medību tiesības, kuras Nomnieks var nodot trešajai personai.
6. Sevišķie līguma noteikumi
6.1. Par Zemesgabalu Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības atbalsta maksājumus saņem
Nomnieks.
6.2. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem zaudējumiem, ja tas
noticis nepārvaramas varas apstākļu (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas u.c.) dēļ. Par līgumsaistību
izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena Puse rakstveidā informē otru 15 (piecpadsmit) dienu laikā,
un nepieciešamības gadījumā risina jautājumu par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.
6.3. Nekāda kompensācija par stādījumiem un būvēm, kas atrodas uz Zemesgabala, kā arī par ieguldījumiem
un zaudējumiem Nomniekam netiek paredzēta.
7. Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Līgumā neparedzētas attiecības starp Pusēm tiek regulētas, pamatojoties uz Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
7.2. Līgumu var grozīt pēc abu līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās. Grozījumi stājas spēkā tikai tad, ja tie
noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti, izņemot 2.3. un 3.7. punktā minētos gadījumus. Nekādas
mutiskas vienošanās un sarunas netiks uzskatītas par šī Līguma noteikumiem.
7.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds
risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
8. Līguma izbeigšana
8.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:
8.1.1. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 3 (trim) ceturkšņiem pēc kārtas;
8.1.2. Nomnieks ir pārkāpis Līguma 3. un 5. nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc
rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus;
8.1.3. Iestājas kāds no Līguma 2. nodaļā minētajiem gadījumiem;
8.1.4. Nomnieks likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, vai ir apturēta
Nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās izbeigšana citu iemeslu dēļ.
8.1.5. Ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par Zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja
Zemesgabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā
zeme, vai arī ja Zemesgabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai, par to
Iznomātājam mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot Nomnieku.
8.2. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu, atbilstoši Līguma 2.3. punktā noteiktai kārtībai.
8.3. Pēc Līguma izbeigšanās Nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, kā arī demontēt
ražošanas iekārtas, ja tur tādas atrodas, par ko Puses var vienoties citādi, 6 (sešu) mēnešu laikā kopš
Līguma izbeigšanās termiņa.
8.4. Viss, kas atradīsies uz Zemesgabala pēc 7.3. punktā minētā termiņa notecēšanas, tiks uzskatīts par
pamestu mantu, kuru Iznomātājs varēs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.
8.5. Ja Iznomātājam pēc nomas līguma pārtraukšanas vai izbeigšanās jāveic zemesgabala sakopšanas darbi
par saviem līdzekļiem, tad Nomniekam ir pienākums atmaksāt Iznomātājam sakārtošanas darbu izmaksas.

9. Nobeiguma noteikumi
9.1. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka izbeidzot ar Līgumu nodibinātās nomas attiecības, trešās
personas nomas tiesības uz Zemesgabalu var iegūt tikai nomas tiesību izsolē, ja normatīvajos aktos nav
noteikta cita kārtība.
9.2. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka Zemesgabala nodošana nomas lietošanā nerada nekādas
priekšrocības Nomniekam iegūt Zemesgabalu īpašumā, ja vien to neparedz citi normatīvie akti.
9.3. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka pēc zemes nomas Līguma termiņa notecēšanas
Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem var izskatīt jautājumu par
izsoles rīkošanu.
9.4. Vienas nedēļas laikā katrai no Pusēm jāpaziņo otrai pusei par savu rekvizītu, juridiskā statusa, nosaukuma,
adreses, bankas konta vai pārstāvja maiņu.
9.5. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, divi
oriģināleksemplāri – Iznomātājam, viens – Nomniekam.
10. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti
IZNOMĀTĀJS
Valkas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009114839
Adrese: Semināra iela 9
Valka, Valkas novads, LV-4701
Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X

NOMNIEKS
Vārds Uzvārds
personas kods:
Adrese:

IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:

(paraksts)

(paraksts)
Datums:_____________________________

1. pielikums 2021. gada __. _________
Zemes nomas līgumam Nr._________

Nomas objekta, kas atrodas Valkas pagastā, Valkas novadā,
“Stūriņi”, kadastra apzīmējums 9488 006 0405
IZVIETOJUMA SHĒMA

VZD dati
Izkopējums no www.kadastrs.lv
Sagatavoja:
Valkas novada pašvaldības
Teritorijas plānošanas daļas
teritorijas plānotājs
J.Vindēls 23.08.2021.

Pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 30.§)
Nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
uz daļu no zemes vienības Valkas pagastā, “Lugažu ūdens”
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Zemes iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskā rakstura darbību veikšana (izņemot dzīvnieku ganības), bez
apbūves tiesībām.
1.2. Izsoles objekts: tiesības slēgt zemes nomas līgumu bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu
apakšnomā:
Zemes gabala
kadastra
apzīmējums
9488 006 0278

Nosaukums

Nomā
nododamā
zemes platība
ha

Zemes gabala
statuss

Cita nozīmīga
informācija

“Lugažu ūdens”

0.9685

Pašvaldībai piederošs
īpašums

Uz zemes gabala
atrodas apaugums,
tostarp nelieli koki

1.3. Iznomātājs:
Valkas novada pašvaldība, reģ.Nr. 90009114839, AS SEB banka, Kods: UNLALV2X,
Konta Nr. LV16UNLA0050014283134
1.4. Noteikumu mērķis ir nodrošināt atklātumu un iespēju vienlīdzību zemes nomas tiesību iegūšanas procesā,
pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu un, atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumam, pašvaldībai piekritībā esošā zemes gabala iznomāšanu par iespējami
augstāku cenu.
1.5. Izsoli organizē un veic Valkas novada pašvaldības Komisija tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai
darījumos ar lauksaimniecības zemi.
1.6. Izsoles veids – pirmā rakstiskā izsole.
2. Izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa un nomas līguma termiņš
2.1. Izsoles objekta sākotnējā nomas maksa 50.81 euro bez PVN gadā.
2.2. Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iemaksā reģistrācijas maksu 5.00 euro (pieci euro un 00 centi) apmērā,
Nolikuma 1.3. punktā norādītajā Valkas novada pašvaldības norēķinu kontā. Dokumenta, kas apliecina
reģistrācijas maksas iemaksu Valkas novada norēķinu kontā, oriģinālu izsoles dalībnieks iesniedz kopā ar
pieteikumu dalībai izsolē.
2.3. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
2.4. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 (pieci) gadi, ņemot vērā, ka Zemesgabala atsavināšanas gadījumā uz
Nomnieku neattiecas un viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
3. Pretendenti un izsoles izsludināšana
3.1. Paziņojums par izsoli tiek publicēts www.valka.lv, izvietots uz ziņojumu dēļiem pagastu pārvaldes ēkās un
publicēts laikrakstā “Ziemeļlatvija”
3.2. Ar izsoles nolikumu, tai skaitā nomas līguma projektu, interesenti var iepazīties Valkas novada tīmekļvietnē
www.valka.lv.

3.3. Pretendenti var būt personas, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt nomā
zemesgabalu un kuras nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegušas pieteikumu dalībai izsolē.
Persona uzskatāma par Pretendentu ar brīdi, kad ir saņemts Pretendenta pieteikums un tas ir reģistrēts
Nolikumā noteiktajā kārtībā.
3.4. Iznomātājam ir tiesības publiskot informāciju par izsoles izsludināšanu masu saziņas līdzekļos.
3.5. Par izsoles objekta apskates laiku jāvienojas ar kontaktpersonu – Teritorijas plānošanas daļas Teritorijas
plānotāju Jāni Vindēlu, tel. 25749130.
4. Pieteikumu dokumenti un to noformēšana
4.1. Dalībai izsolē Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
4.1.1. fiziska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu Īpašuma nomas tiesību izsolē, ja personu
pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties Īpašuma
nomas tiesību izsolē;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.1.2. juridiska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības
tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota
piedalīties Īpašuma nomas tiesību izsolē;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.2. Pieteikuma sastāvā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru
kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
prasībām.
4.3. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno
apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.
4.4. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes:
saņēmēja – Iznomātāja nosaukums, iesniedzēja – Pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds,
uzvārds), adrese, norāde: „Pieteikums nomas tiesību rakstiskai izsolei uz daļu no zemes gabala Valkas
pagastā, “Lugažu ūdens”, kā arī norāde „Neatvērt līdz 2021. gada 17. septembra plkst. 11.00”.
4.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu.
5. Pieteikumu iesniegšana izsolei
5.1. Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību Valkas novada
pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā, LV-4701, līdz 2021. gada 16. septembrim plkst. 16.00, kur to reģistrē
iesniegšanas secībā, norādot uz aploksnes pieteikuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.
5.2. Visi pēc 5.1. punktā noteiktā termiņa saņemtie pieteikumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ
iesniedzējam.
5.3. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2021. gada 17. septembrim, plkst.11.00, Beverīnas ielas 3, Valkā,
1. stāva apspriežu telpā.
5.4. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
6. Izsoles norise
6.1. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens pretendents.
6.2. Ja nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums, Komisija var pagarināt Pieteikuma
iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
6.3. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, informē par izsoles kārtību.
6.4. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikuma atvēršanas Komisijas vadītājs nosauc
Pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību Pretendenta piedāvāto nomas
maksas apmēru un visi komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma.

6.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Izsoles noslēguma protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Pēc visu
pieteikumu atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes izsoles nolikuma prasībām, ja nav nekādu šaubu,
Komisijas vadītājs paziņo, ka rakstveida izsole ir pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un Pretendentu,
kas to nosolījis.
6.6. Ja pēc visu nomas tiesību ierosinājumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Pretendenti ir piedāvājuši
vienādu augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisija
turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko
nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisijas turpina izsoli,
pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu, un organizē pieteikumu tūlītēju atvēršanu. Ja Pretendenti, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu, nepiedalās izsolē, Komisija rakstiski lūdz šiem Pretendentiem iesniegt savu piedāvājumu rakstveidā,
nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un vietu.
6.7. Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu
piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar Nolikuma 6.6. punktu, komisijas pieteikumu
iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā šiem Pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai
maksai.
6.8. Pretendentu pieteikumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi izsoles nolikuma prasībām Komisija
veic slēgtā sēdē.
6.9. Dalībai izsolē tiek pielaisti tikai tie Pretendenti, kuru pieteikumus un pievienotos dokumentus Komisija atzīst
par atbilstošiem šīs izsoles nolikuma prasībām, kā arī Pretendents ir uzskatāms par labticīgu Ministru
kabineta 2018. gada 19. februāra noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 39. punkta izpratnē. Ja visu Pretendentu iesniegtie pieteikumi un pievienotie dokumenti neatbilst
šīs izsoles nolikuma prasībām, vai arī visi Pretendenti nav uzskatāmi par labticīgiem, izsole ir izbeidzama
bez rezultāta. Pretendenti, kuri netika pielaisti dalībai izsolē, tiek informēti par to rakstveidā. Izsole atzīstama
par nenotikušu vai izbeidzama bez rezultāta, ja nav iesniegts neviens pieteikums ar nomas maksu, kas
vienāda vai lielāka par izsoles sākumcenu.
6.10. Izsoles rezultātus apstiprina ar komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi sēdes lēmumu.
6.11. Informācija par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu 5 (piecu) darbdienu laikā
pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēta Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv
un paziņota rakstveidā visiem pretendentiem.
6.12. Pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles
rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja
iepriekš minētajā termiņā Pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz atteikumu parakstīt līgumu,
uzskatāms, ka Pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.
6.13. Ja Pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, ir atteicies slēgt nomas līgumu, komisija secīgi
piedāvā nomas līgumu slēgt Pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu, un 2 (divu)
darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina minētās informācijas publicēšanu Valkas
novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
6.14. Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz nolikuma 6.13. punktā minēto
piedāvājumu sniedz 1 nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt parakstīt nomas
līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma
nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Informācija par nomas līguma noslēgšanu ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās tiek publicēta Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
7. Pielikumu saraksts
7.1. 1.pielikums: Pieteikuma paraugs dalībai izsolē.
7.2. 2.pielikums: Zemes gabala nomas līguma projekts.

1.pielikums
Zemes nomas tiesību izsolei

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAI
SEMINĀRA IELĀ 9, VALKĀ

_________________________________
vārds, uzvārds / jur.pers. nosaukums

_________________________________
personas kods/ reģistrācijas Nr.

____________________________ _____
dzīvesvietas adrese / juridiskā adrese
_________________________________________________

PIETEIKUMS
zemes nomas tiesību izsolei
Vēlos pieteikties uz nomas tiesību izsoli uz daļu no zemes gabala Valkas novadā,
Valkas pagastā, “Lugažu ūdens”, ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0278, platība
0.9685 ha, bez apbūves tiesībām.
Piedāvātā nomas maksa _______________________ gadā, bez PVN.
Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

□
□

reģistrācijas maksas samaksas apliecinošs dokuments;
citi _________________________________________________________.

2021. gada _______. ____________________

_______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2.pielikums
zemes nomas tiesību izsolei
ZEMES NOMAS LĪGUMS (projekts) Nr._________
Valkā,

2021. gada __. ____________

Valkas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009114839, tās domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 62. pantu un Valkas novada
pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā saukts – Iznomātājs, un
Vārds Uzvārds, (personas kods ___________________), turpmāk tekstā saukts – Nomnieks, turpmāk tekstā
katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā, bez apbūves tiesībām, daļu no zemes gabala,
kas atrodas Valkas pagastā, “Lugažu ūdens”, kadastra apzīmējums 9488 006 0278, platība 0.9685 ha,
saskaņā ar Līguma pielikumā (1. pielikums) pievienoto Nomas platības izvietojuma shēmu (izkopējumu no
Kadastra kartes), kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā – Zemesgabals.
1.2. Zemesgabals pieder Valkas novada pašvaldībai, īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, Valkas
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000495951.
1.3. Zemesgabala lietošanas mērķis: 1201 – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.
1.4. Zemesgabala nomas mērķis: lauksaimnieciskā rakstura darbību veikšana (izņemot dzīvnieku ganības),
bez apbūves tiesībām.
1.5. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais īpašnieks.
1.6. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas. Nomniekam nav pretenzijas pret
zemes gabala stāvokli līguma noslēgšanas brīdī, un Nomnieks atsakās no tiesībām tādas celt vēlāk.
1.7. Zemesgabalam ir noteikti šādi apgrūtinājumi:
1.7.1. Ķīmiskā aizsargjosla ap artēzisko urbumu;
1.7.2. Aizsargjosla ap kultūras pieminekli – Lugažu viduslaiku pils.
Pārējie apgrūtinājumi tiek noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un spēkā esošu Valkas novada teritorijas
plānojumu.
1.8. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma izpildi, Pusēm jāievēro
tajos minēto normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā Puses nekavējoties noformē attiecīgus
grozījumus Līgumā.
1.9. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju struktūrvienībām, darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem.
1.10. Zemesgabala atsavināšanas gadījumā, ņemot vērā Zemesgabala statusu, uz Nomnieku neattiecas un
viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas tā parakstīšanas un ir spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim.
2.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts ar līgumslēdzēju rakstisku vienošanos, pēc Nomnieka iniciatīvas.
2.3. Līguma termiņš var tikt saīsināts uz Nomnieka iesnieguma pamata, pieņemot attiecīgu Valkas novada
pašvaldības Zemes komisijas lēmumu.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā _____, bez PVN, saskaņā ar Zemesgabala izsoles
rezultātiem (protokols Nr.______), no __.__.20__ (apstiprināti ar Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un
lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 20__. gada __._______ sēdes lēmumu
_______________).

Nomas maksas maksājumi jāveic ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām pēc Valkas
novada pašvaldības piesūtīta rēķina.
3.2. Nomas maksa maksājama no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.3. Nekustamā īpašuma nodokli par Zemesgabalu maksā Nomnieks.
3.4. Ja Nomnieks kārtējā gada laikā no Iznomātāja nav saņēmis nomas maksas rēķinu, Nomniekam ir
pienākums vērsties Valkas novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļā (Semināra ielā 29, Valkā),
lai saņemtu kārtējā gada nomas maksas rēķinu.
3.5. Nomniekam ir pienākums veikt nomas maksājumus. Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja nosūtīto
rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.
3.6. Ja Nomnieks kavē nomas maksas maksājumus, Nomnieks maksā līgumsodu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.
3.7. Iznomātājam ir tiesības, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas
maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par valsts vai
pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai mainījusies Valsts zemes dienesta noteiktā
zemes gabala kadastrālā vērtība. Šādas izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar brīdi, kad stājušies spēkā
grozījumi normatīvajos aktos vai jauni normatīvie akti.
4. Iznomātāja pienākumi un tiesības
4.1. Iznomātājs apņemas:
4.1.1. Nodot Nomniekam iznomāto Zemesgabalu;
4.1.2. Nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai jebkādu tā
daļu;
4.1.3. Atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 4.1.2. punkta nosacījumi.
4.2. Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. Veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, šajā nolūkā,
iepriekš nebrīdinot Nomnieku, Zemesgabalu apsekot dabā;
4.2.2. Prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas radušies
Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar pārkāpumiem radītos zaudējumus.
5. Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. Nomnieks apņemas:
5.1.1. Ievērot Zemesgabalam noteiktos aprobežojumus un servitūtus, un saimnieciskās darbības
ierobežojumus noteiktās Zemesgabala teritorijās;
5.1.2. Nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
5.1.3. Nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
5.1.4. Pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar
notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas
atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus;
5.1.5. Pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas pasliktina
zemes kultūrtehnisko stāvokli;
5.1.6. Nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti; ar savu darbību neaizskart citu
zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citu personu likumīgās intereses;
5.1.7. Atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem/tiesiskajiem
valdītājiem;
5.1.8. Pildīt normatīvo aktu prasības par zemes lietošanu un aizsardzību, kā arī Valkas novada
pašvaldības noteikumus un lēmumus, (tajā skaitā: zāles pļaušana, ražas savlaicīga novākšana,
grāvju, meliorācijas sistēmu, ceļu un ūdenstilpnes tīrīšana, pasākumi pret zemes gabala aizaugšanu
ar krūmiem un augu invazīvo sugu izplatīšanos u.tml.);
5.1.9. Nodrošināt, lai Zemesgabalam pieguļošā teritorija, kas atrodas publiskā lietošanā, ir sakopta
atbilstoši Valkas novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par pašvaldības teritoriju un tajā
esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu;
5.1.10. Aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo dabas objektu un to
aizsargjoslu izmantošanas režīmu;

5.1.11. Samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi;
5.1.12. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja saskaņā ar Līguma
9.1. punktu Puses vienojušās par Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā;
5.1.13. Par saviem līdzekļiem rekultivēt paša saimnieciskās darbības rezultātā bojātās platības tādā
stāvoklī, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai citām vajadzībām.
Rekultivācija izdarāma viena gada laikā pēc bojātā zemes nogabala izmantošanas pabeigšanas.
5.1.14. Pielāgot Zemesgabalu lauksaimnieciskai darbībai, tostarp, noņemot uz Zemesgabala esošo
apaugumu, ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr.309 “Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža”, Valkas novada pašvaldības 2020. gada 30. jūlija saistošos noteikumus Nr.17
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Valkas novadā”. Novācot no Zemesgabala krūmus un
apaugumu, Nomnieks nodrošina, ka no zemes gabala tiek novākti arī krūmu un apaugumu stumbri.
5.2. Nomnieks nav tiesīgs izmantot Zemesgabalu citiem mērķiem, kā tas noteikts Līguma 1.3. punktā, kā arī
slēgt zemes apakšnomas līgumus.
5.3. Nomniekam ir medību tiesības, kuras Nomnieks var nodot trešajai personai.
6. Sevišķie līguma noteikumi
6.1. Par Zemesgabalu Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības atbalsta maksājumus saņem
Nomnieks.
6.2. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem zaudējumiem, ja tas
noticis nepārvaramas varas apstākļu (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas u.c.) dēļ. Par
līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena Puse rakstveidā informē otru 15
(piecpadsmit) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā risina jautājumu par turpmāku Līguma izpildes
kārtību vai izbeigšanu.
6.3. Nekāda kompensācija par stādījumiem un būvēm, kas atrodas uz Zemesgabala, kā arī par ieguldījumiem
un zaudējumiem Nomniekam netiek paredzēta.
7. Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Līgumā neparedzētas attiecības starp Pusēm tiek regulētas, pamatojoties uz Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
7.2. Līgumu var grozīt pēc abu līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās. Grozījumi stājas spēkā tikai tad, ja tie
noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti, izņemot 2.3. un 3.7. punktā minētos gadījumus. Nekādas
mutiskas vienošanās un sarunas netiks uzskatītas par šī Līguma noteikumiem.
7.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds
risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
8. Līguma izbeigšana
8.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:
8.1.1. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 3 (trim) ceturkšņiem pēc
kārtas;
8.1.2. Nomnieks ir pārkāpis Līguma 3. un 5. nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc
rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus;
8.1.3. Iestājas kāds no Līguma 2. nodaļā minētajiem gadījumiem;
8.1.4. Nomnieks likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, vai ir apturēta
Nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās izbeigšana citu iemeslu dēļ.
8.2. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu, atbilstoši Līguma 2.3. punktā noteiktai kārtībai.
8.3. Pēc Līguma izbeigšanās Nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, kā arī demontēt
ražošanas iekārtas, ja tur tādas atrodas, par ko Puses var vienoties citādi, 6 (sešu) mēnešu laikā kopš
Līguma izbeigšanās termiņa.
8.4. Viss, kas atradīsies uz Zemesgabala pēc 7.3. punktā minētā termiņa notecēšanas, tiks uzskatīts par
pamestu mantu, kuru Iznomātājs varēs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.
8.5. Ja Iznomātājam pēc nomas līguma pārtraukšanas vai izbeigšanās jāveic zemesgabala sakopšanas darbi
par saviem līdzekļiem, tad Nomniekam ir pienākums atmaksāt Iznomātājam sakārtošanas darbu izmaksas.

9. Nobeiguma noteikumi
9.1. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka izbeidzot ar Līgumu nodibinātās nomas attiecības, trešās
personas nomas tiesības uz Zemesgabalu var iegūt tikai nomas tiesību izsolē, ja normatīvajos aktos nav
noteikta cita kārtība.
9.2. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka Zemesgabala nodošana nomas lietošanā nerada
nekādas priekšrocības Nomniekam iegūt Zemesgabalu īpašumā, ja vien to neparedz citi normatīvie akti.
9.3. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka pēc zemes nomas Līguma termiņa notecēšanas
Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem var izskatīt jautājumu par
izsoles rīkošanu.
9.4. Vienas nedēļas laikā katrai no Pusēm jāpaziņo otrai pusei par savu rekvizītu, juridiskā statusa, nosaukuma,
adreses, bankas konta vai pārstāvja maiņu.
9.5. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, divi
oriģināleksemplāri – Iznomātājam, viens – Nomniekam.
10. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti
IZNOMĀTĀJS
Valkas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009114839
Adrese: Semināra iela 9
Valka, Valkas novads, LV-4701
Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X

NOMNIEKS
Vārds Uzvārds
personas kods:
Adrese:

IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:
(paraksts)

(paraksts)
Datums:_____________________________

1. pielikums 2021. gada __. _________
Zemes nomas līgumam Nr._________

Nomas objekta, kas atrodas Valkas pagastā, Valkas novadā,
“Lugažu ūdens”, kadastra apzīmējums 9488 006 0278
IZVIETOJUMA SHĒMA

Nomas teritorija
VZD dati
Izkopējums no www.kadastrs.lv
Sagatavoja:
Valkas novada pašvaldības
Teritorijas plānošanas daļas
teritorijas plānotājs
J.Vindēls 23.08.2021.

Pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.12, 30.§)
Nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
uz zemes vienības daļu Valkas pagastā, “Saulstari”
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Zemes iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskā rakstura darbību veikšana, bez apbūves tiesībām.
1.2. Izsoles objekts: tiesības slēgt zemes nomas līgumu bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu
apakšnomā:
Zemes gabala
kadastra
apzīmējums
9488 006 0317

Nosaukums

Nomā
nododamā
zemes platība
ha

Zemes gabala
statuss

“Saulstari”

0.645

Rezerves zemes fonda
zeme

1.3. Iznomātājs:
Valkas novada pašvaldība, reģ.Nr. 90009114839, AS SEB banka, Kods: UNLALV2X,
Konta Nr. LV16UNLA0050014283134
1.4. Noteikumu mērķis ir nodrošināt atklātumu un iespēju vienlīdzību zemes nomas tiesību iegūšanas procesā,
pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu un, atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumam, pašvaldībai piekritībā esošā zemes gabala iznomāšanu par iespējami
augstāku cenu.
1.5. Izsoli organizē un veic Valkas novada pašvaldības Komisija tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu
pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi.
1.6. Izsoles veids – pirmā rakstiskā izsole.
2. Izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa un nomas līguma termiņš
2.1. Izsoles objekta sākotnējā nomas maksa 34.82 euro bez PVN gadā.
2.2. Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iemaksā reģistrācijas maksu 5.00 euro (pieci euro un 00 centi) apmērā,
Nolikuma 1.3. punktā norādītajā Valkas novada pašvaldības norēķinu kontā. Dokumenta, kas apliecina
reģistrācijas maksas iemaksu Valkas novada norēķinu kontā, oriģinālu izsoles dalībnieks iesniedz kopā ar
pieteikumu dalībai izsolē.
2.3. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
2.4. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 (pieci) gadi, ņemot vērā, ka Zemesgabala atsavināšanas gadījumā uz
Nomnieku neattiecas un viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
3. Pretendenti un izsoles izsludināšana
3.1. Paziņojums par izsoli tiek publicēts www.valka.lv, izvietots uz ziņojumu dēļiem pagastu pārvaldes ēkās un
publicēts laikrakstā “Ziemeļlatvija”

3.2. Ar izsoles nolikumu, tai skaitā nomas līguma projektu, interesenti var iepazīties Valkas novada tīmekļvietnē
www.valka.lv.
3.3. Pretendenti var būt personas, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt nomā
zemesgabalu un kuras nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegušas pieteikumu dalībai izsolē.
Persona uzskatāma par Pretendentu ar brīdi, kad ir saņemts Pretendenta pieteikums un tas ir reģistrēts
Nolikumā noteiktajā kārtībā.
3.4. Iznomātājam ir tiesības publiskot informāciju par izsoles izsludināšanu masu saziņas līdzekļos.
3.5. Par izsoles objekta apskates laiku jāvienojas ar kontaktpersonu – Teritorijas plānošanas daļas Teritorijas
plānotāju Jāni Vindēlu, tel. 25749130.
4. Pieteikumu dokumenti un to noformēšana
4.1. Dalībai izsolē Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
4.1.1. fiziska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu Īpašuma nomas tiesību izsolē, ja
personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties
Īpašuma nomas tiesību izsolē;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.1.2. juridiska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu);
- pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības
tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek
pilnvarota piedalīties Īpašuma nomas tiesību izsolē;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.2. Pieteikuma sastāvā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru
kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
prasībām.
4.3. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno
apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.
4.4. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes:
saņēmēja – Iznomātāja nosaukums, iesniedzēja – Pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds,
uzvārds), adrese, norāde: „Pieteikums nomas tiesību rakstiskai izsolei uz daļu no zemes gabala Valkas
pagastā, “Saulstari”, kā arī norāde „Neatvērt līdz 2021. gada 17. septembra plkst. 11.00”.
4.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu.
5. Pieteikumu iesniegšana izsolei
5.1. Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību Valkas novada
pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā, LV-4701, līdz 2021. gada 16. septembrim plkst. 16.00, kur to reģistrē
iesniegšanas secībā, norādot uz aploksnes pieteikuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.
5.2. Visi pēc 5.1. punktā noteiktā termiņa saņemtie pieteikumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ
iesniedzējam.
5.3. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2021. gada 17. septembrī, plkst.11.00, Beverīnas ielas 3, Valkā,
1. stāva apspriežu telpā.
5.4. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
6. Izsoles norise
6.1. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens pretendents.
6.2. Ja nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums, Komisija var pagarināt Pieteikuma
iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
6.3. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, informē par izsoles kārtību.

6.4. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikuma atvēršanas Komisijas vadītājs nosauc
Pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību Pretendenta piedāvāto nomas
maksas apmēru un visi komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma.
6.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Izsoles noslēguma protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Pēc visu
pieteikumu atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes izsoles nolikuma prasībām, ja nav nekādu šaubu,
Komisijas vadītājs paziņo, ka rakstveida izsole ir pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un Pretendentu,
kas to nosolījis.
6.6. Ja pēc visu nomas tiesību ierosinājumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Pretendenti ir piedāvājuši
vienādu augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisija
turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko
nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisijas turpina izsoli,
pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu, un organizē pieteikumu tūlītēju atvēršanu. Ja Pretendenti, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas
maksu, nepiedalās izsolē, Komisija rakstiski lūdz šiem Pretendentiem iesniegt savu piedāvājumu
rakstveidā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un vietu.
6.7. Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu
piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar Nolikuma 6.6. punktu, komisijas pieteikumu
iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā šiem Pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai
maksai.
6.8. Pretendentu pieteikumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi izsoles nolikuma prasībām Komisija
veic slēgtā sēdē.
6.9. Dalībai izsolē tiek pielaisti tikai tie Pretendenti, kuru pieteikumus un pievienotos dokumentus Komisija atzīst
par atbilstošiem šīs izsoles nolikuma prasībām, kā arī Pretendents ir uzskatāms par labticīgu Ministru
kabineta 2018. gada 19. februāra noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 39. punkta izpratnē. Ja visu Pretendentu iesniegtie pieteikumi un pievienotie dokumenti
neatbilst šīs izsoles nolikuma prasībām, vai arī visi Pretendenti nav uzskatāmi par labticīgiem, izsole ir
izbeidzama bez rezultāta. Pretendenti, kuri netika pielaisti dalībai izsolē, tiek informēti par to rakstveidā.
Izsole atzīstama par nenotikušu vai izbeidzama bez rezultāta, ja nav iesniegts neviens pieteikums ar nomas
maksu, kas vienāda vai lielāka par izsoles sākumcenu.
6.10. Izsoles rezultātus apstiprina ar komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi sēdes lēmumu.
6.11. Informācija par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu 5 (piecu) darbdienu laikā
pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēta Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv
un paziņota rakstveidā visiem pretendentiem.
6.12. Pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles
rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja
iepriekš minētajā termiņā Pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz atteikumu parakstīt līgumu,
uzskatāms, ka Pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.
6.13. Ja Pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, ir atteicies slēgt nomas līgumu, komisija secīgi
piedāvā nomas līgumu slēgt Pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu, un 2 (divu)
darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina minētās informācijas publicēšanu Valkas
novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
6.14. Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz nolikuma 6.13. punktā minēto
piedāvājumu sniedz 1 nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt parakstīt nomas
līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma
nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Informācija par nomas līguma noslēgšanu ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās tiek publicēta Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
7. Pielikumu saraksts
7.1. 1.pielikums: Pieteikuma paraugs dalībai izsolē.
7.2. 2.pielikums: Zemes gabala nomas līguma projekts.

1.pielikums
Zemes nomas tiesību izsolei

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAI
SEMINĀRA IELĀ 9, VALKĀ

_________________________________
vārds, uzvārds / jur.pers. nosaukums

_________________________________
personas kods/ reģistrācijas Nr.

____________________________ _____
dzīvesvietas adrese / juridiskā adrese
_________________________________________________

PIETEIKUMS
zemes nomas tiesību izsolei
Vēlos pieteikties uz nomas tiesību izsoli uz daļu no zemes gabala Valkas novadā,
Valkas pagastā, “Saulstari”, ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0317, platība 0.645 ha,
bez apbūves tiesībām.
Piedāvātā nomas maksa _______________________ gadā, bez PVN.
Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

□
□

reģistrācijas maksas samaksas apliecinošs dokuments;
citi _________________________________________________________.

2021. gada _______. ____________________

_______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2.pielikums
zemes nomas tiesību izsolei
ZEMES NOMAS LĪGUMS (projekts) Nr._________
Valkā,

2021. gada __. ____________

Valkas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009114839, tās domes priekšsēdētāja Venta Armanda
Kraukļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 62. pantu un
Valkas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā saukts – Iznomātājs, un
Vārds Uzvārds, (personas kods ___________________), turpmāk tekstā saukts – Nomnieks, turpmāk
tekstā katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums,
par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā, bez apbūves tiesībām, daļu no zemes
gabala, kas atrodas Valkas pagastā, “Saulstari”, kadastra apzīmējums 9488 006 0317, platība
0.645 ha, saskaņā ar Līguma pielikumā (1. pielikums) pievienoto Nomas platības izvietojuma shēmu
(izkopējumu no Kadastra kartes), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, turpmāk
tekstā – Zemesgabals.
1.2. Zemesgabals, saskaņā ar Valkas novada domes 2013. gada 30. maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7),
ir ieskaitīts rezerves zemes fondā.
1.3. Zemesgabala lietošanas mērķis: 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
1.4. Zemesgabala nomas mērķis: lauksaimnieciskā rakstura darbību veikšana, bez apbūves tiesībām.
Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti un reģistrēti
nekustamo īpašumu valsts kadastrā.
1.5. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais tiesiskais valdītājs.
1.6. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas. Nomniekam nav pretenzijas
pret zemes gabala stāvokli līguma noslēgšanas brīdī, un Nomnieks atsakās no tiesībām tādas celt
vēlāk.
1.7. Zemesgabalam apgrūtinājumi tiek noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un spēkā esošu Valkas
novada teritorijas plānojumu.
1.8. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma izpildi, Pusēm
jāievēro tajos minēto normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā Puses nekavējoties noformē
attiecīgus grozījumus Līgumā.
1.9. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju struktūrvienībām, darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem.
1.10. Zemesgabala atsavināšanas gadījumā, ņemot vērā Zemesgabala statusu, uz Nomnieku neattiecas
un viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas tā parakstīšanas un ir spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim.
2.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts ar līgumslēdzēju rakstisku vienošanos, pēc Nomnieka iniciatīvas.
2.3. Līguma termiņš var tikt saīsināts uz Nomnieka iesnieguma pamata, pieņemot attiecīgu Valkas novada
pašvaldības Zemes komisijas lēmumu.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā _____, bez PVN, saskaņā ar Zemesgabala izsoles
rezultātiem (protokols Nr.______), no __.__.20__ (apstiprināti ar Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un
lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 20__. gada __._______ sēdes lēmumu
_______________).
Nomas maksas maksājumi jāveic ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām pēc Valkas
novada pašvaldības piesūtīta rēķina.
3.2. Nomas maksa maksājama no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.3. Nekustamā īpašuma nodokli par Zemesgabalu maksā Nomnieks.
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3.4. Ja Nomnieks kārtējā gada laikā no Iznomātāja nav saņēmis nomas maksas rēķinu, Nomniekam ir
pienākums vērsties Valkas novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļā (Semināra ielā 29,
Valkā), lai saņemtu kārtējā gada nomas maksas rēķinu.
3.5. Nomniekam ir pienākums veikt nomas maksājumus. Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja nosūtīto
rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.
3.6. Ja Nomnieks kavē nomas maksas maksājumus, Nomnieks maksā līgumsodu 0.1% apmērā no
kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.
3.7. Iznomātājam ir tiesības, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas
maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par valsts
vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai mainījusies Valsts zemes dienesta
noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība. Šādas izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar brīdi, kad
stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos vai jauni normatīvie akti.
4. Iznomātāja pienākumi un tiesības
4.1. Iznomātājs apņemas:
4.1.1. Nodot Nomniekam iznomāto Zemesgabalu;
4.1.2. Nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai jebkādu
tā daļu;
4.1.3. Atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 4.1.2. punkta nosacījumi.
4.2. Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. Veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, šajā
nolūkā, iepriekš nebrīdinot Nomnieku, Zemesgabalu apsekot dabā;
4.2.2. Prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas radušies
Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar pārkāpumiem radītos
zaudējumus.
5. Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. Nomnieks apņemas:
5.1.1. Ievērot Zemesgabalam noteiktos aprobežojumus un servitūtus, un saimnieciskās darbības
ierobežojumus noteiktās Zemesgabala teritorijās;
5.1.2. Nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
5.1.3. Nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
5.1.4. Pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar
notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas
atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus;
5.1.5. Pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas
pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli;
5.1.6. Nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti; ar savu darbību neaizskart
citu zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citu personu likumīgās intereses;
5.1.7. Atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem/tiesiskajiem
valdītājiem;
5.1.8. Pildīt normatīvo aktu prasības par zemes lietošanu un aizsardzību, kā arī Valkas novada
pašvaldības noteikumus un lēmumus, (tajā skaitā: zāles pļaušana, ražas savlaicīga novākšana,
grāvju, meliorācijas sistēmu, ceļu un ūdenstilpnes tīrīšana, pasākumi pret zemes gabala
aizaugšanu ar krūmiem un augu invazīvo sugu izplatīšanos u.tml.);
5.1.9. Nodrošināt, lai Zemesgabalam pieguļošā teritorija, kas atrodas publiskā lietošanā, ir sakopta
atbilstoši Valkas novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par pašvaldības teritoriju un
tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu;
5.1.10. Aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo dabas objektu
un to aizsargjoslu izmantošanas režīmu;
5.1.11. Samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi;
5.1.12. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja saskaņā ar
Līguma 9.1. punktu Puses vienojušās par Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā;
5.1.13. Par saviem līdzekļiem rekultivēt paša saimnieciskās darbības rezultātā bojātās platības tādā
stāvoklī, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai citām
vajadzībām. Rekultivācija izdarāma viena gada laikā pēc bojātā zemes nogabala
izmantošanas pabeigšanas.
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5.2. Nomnieks nav tiesīgs izmantot Zemesgabalu citiem mērķiem, kā tas noteikts Līguma 1.3. punktā, kā
arī slēgt zemes apakšnomas līgumus.
5.3. Nomniekam ir medību tiesības, kuras Nomnieks var nodot trešajai personai.
6. Sevišķie līguma noteikumi
6.1. Par Zemesgabalu Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības atbalsta maksājumus saņem
Nomnieks.
6.2. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem zaudējumiem, ja
tas noticis nepārvaramas varas apstākļu (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas u.c.) dēļ. Par
līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena Puse rakstveidā informē otru 15
(piecpadsmit) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā risina jautājumu par turpmāku Līguma
izpildes kārtību vai izbeigšanu.
6.3. Nekāda kompensācija par stādījumiem un būvēm, kas atrodas uz Zemesgabala, kā arī par
ieguldījumiem un zaudējumiem Nomniekam netiek paredzēta.
7. Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Līgumā neparedzētas attiecības starp Pusēm tiek regulētas, pamatojoties uz Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
7.2. Līgumu var grozīt pēc abu līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās. Grozījumi stājas spēkā tikai tad, ja
tie noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti, izņemot 2.3. un 3.7. punktā minētos gadījumus. Nekādas
mutiskas vienošanās un sarunas netiks uzskatītas par šī Līguma noteikumiem.
7.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad
strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
8. Līguma izbeigšana
8.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:
8.1.1. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 3 (trim) ceturkšņiem pēc
kārtas;
8.1.2. Nomnieks ir pārkāpis Līguma 3. un 5. nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc
rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus;
8.1.3. Iestājas kāds no Līguma 2. nodaļā minētajiem gadījumiem;
8.1.4. Nomnieks likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, vai ir
apturēta Nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās izbeigšana citu iemeslu dēļ.
8.1.5. Ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par Zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda, ja Zemesgabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā
kā līdzvērtīgā zeme, vai arī ja Zemesgabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai,
par to Iznomātājam mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot Nomnieku.
8.2. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu, atbilstoši Līguma 2.3. punktā noteiktai kārtībai.
8.3. Pēc Līguma izbeigšanās Nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, kā arī
demontēt ražošanas iekārtas, ja tur tādas atrodas, par ko Puses var vienoties citādi, 6 (sešu) mēnešu
laikā kopš Līguma izbeigšanās termiņa.
8.4. Viss, kas atradīsies uz Zemesgabala pēc 7.3. punktā minētā termiņa notecēšanas, tiks uzskatīts par
pamestu mantu, kuru Iznomātājs varēs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.
8.5. Ja Iznomātājam pēc nomas līguma pārtraukšanas vai izbeigšanās jāveic zemesgabala sakopšanas
darbi par saviem līdzekļiem, tad Nomniekam ir pienākums atmaksāt Iznomātājam sakārtošanas
darbu izmaksas.
9. Nobeiguma noteikumi
9.1. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka izbeidzot ar Līgumu nodibinātās nomas attiecības,
trešās personas nomas tiesības uz Zemesgabalu var iegūt tikai nomas tiesību izsolē, ja normatīvajos
aktos nav noteikta cita kārtība.
9.2. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka Zemesgabala nodošana nomas lietošanā nerada
nekādas priekšrocības Nomniekam iegūt Zemesgabalu īpašumā, ja vien to neparedz citi normatīvie
akti.
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9.3. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks tiek informēts, ka pēc zemes nomas Līguma termiņa notecēšanas
Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem var izskatīt jautājumu
par izsoles rīkošanu.
9.4. Vienas nedēļas laikā katrai no Pusēm jāpaziņo otrai pusei par savu rekvizītu, juridiskā statusa,
nosaukuma, adreses, bankas konta vai pārstāvja maiņu.
9.5. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, divi
oriģināleksemplāri – Iznomātājam, viens – Nomniekam.

10. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti
IZNOMĀTĀJS
Valkas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009114839
Adrese: Semināra iela 9
Valka, Valkas novads, LV-4701
Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X

NOMNIEKS
Vārds Uzvārds
personas kods:
Adrese:

IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:

(paraksts)

(paraksts)
Datums:_____________________________
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1. pielikums 2021. gada __. _________
Zemes nomas līgumam Nr._________

Nomas objekta, kas atrodas Valkas pagastā, Valkas novadā,
“Saulstari”, kadastra apzīmējums 9488 006 0317
IZVIETOJUMA SHĒMA

Nomas teritorija
VZD dati
Izkopējums no www.kadastrs.lv
Sagatavoja:
Valkas novada pašvaldības
Teritorijas plānošanas daļas
teritorijas plānotājs
J.Vindēls 23.08.2021.

Sēde slēgta 2021.gada 26. augustā, plkst. 11.40
Sēdi vadīja Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts) V.A.Krauklis

