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Nr.11

Sēde sasaukta 2020.gada 24.septembrī plkst.10:00
Sēdi atklāj 2020.gada 24.septembrī plkst.10:00
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas jurista palīgs Ivita Aumeistere
Piedalās deputāti:
Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ,
Andris DAINIS, Maruta STABULNIECE, Vilmārs VESINGI, Viesturs ZARIŅŠ, Kristaps SULA, Varis
JUŠKEVIČS, Sandra PILSKALNE, Aivars GAILIS, Dace BAŠĶE.
Nepiedalās deputāti:
Jānis ANŽE – aizņemts pamatdarbā
Aivars SJADEME - saslimis
Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieki:
Vilnis Vilguts – Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Antra Ķīkule – Iekšējās kontroles galvenā speciāliste
Viktors Kaņepe – Grāmatvedības un finanšu nodaļas, finanšu analītiķis
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Jana Putniņa – Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu daļas vadītāja
Ivo Leitis – Sabiedrisko attiecību speciālists
Roberts Johansons – Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciālists
Ainārs Zābers – novada domes izpilddirektors
Gints Stālmeisters - Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Dainis Lapiņš – Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs
Ligita Sīmane – Valkas pagasta pārvaldes vadītāja
Līga Lāne – kultūras darba organizatore
Līga Tetere – Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre
Uzaicināti: nav.
Domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi.
Priekšsēdētājs iepazīstina klātesošos ar jauno darbinieku Robertu Johansonu, kurš novada domē pildīs
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciālista amatu.
Domes priekšsēdētājs ierosina no darba kārtības izņemt 2.jautājumu “Par finansējuma piešķiršanu
Valkas pūtēju orķestrim”, kurš ir pievienots pie darba kārtības 20.jautājuma (pēc jaunās darba kārtības
numerācijas) “Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam””
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apstiprināšanu”, līdz ar to tiek ierosināts apstiprināt darba kārtību ar 25.jautājumiem, kurā ir iekļauti
ierosinātie darba kārtības jautājumi :
- 20.lēmuma projektu “Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada
domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības budžets
2020.gadam”” apstiprināšanu”;
- 21.lēmuma projektu “Par Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju”;
- 22.lēmuma projektu “Par atbalstu obligātā izglītības vecuma bērniem Valkas novadā”;
- 23.lēmuma projektu “Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina
pašvaldība, ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”;
- 24.lēmuma projektu “Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā
investīciju plāna apstiprināšanu”;
- 25.lēmuma projektu “Par atkārtotas izsoles rīkošanu autobusam MAN MARBUS B4080”.
Deputāti atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET nav, ATTURAS – nav, nobalso iekļaut iepriekš minētos domes lēmumu projektus domes sēdes darba
kārtībā.
Atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET
- nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada domes 2020.gada 24.septembra sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu.
2. Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu
amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 22., 28., 35., 62. un 65.pielikumā.
3. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2020.gada
1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim.
4. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2020.gada savstarpējiem norēķiniem.
5. Par saistošo noteikumu Nr.20 “Par sabiedrisko kārtību Valkas novadā” apstiprināšanu.
6. Par mantas nodošanu un sociālo pakalpojumu deleģēšanu biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”.
7. Par vienreizēja materiālā pabalsta piešķiršanu dzīvojamās platības “***”, *** pagasts īrniekiem.
8. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Ērģemes pagasta Ērģemē, “Vītolu iela 12”
nosacītās cenas apstiprināšanu.
9. Par Valkas novada pašvaldības mantas – ½ domājamās daļas no zemes gabala Valkā, Smilšu iela 29
nosacītās cenas apstiprināšanu.
10. Par Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Valkā, Merķeļa ielā 15-78 nosacītās cenas
apstiprināšanu.
11. Par Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Valkā, Rīgas iela 25A-7 nosacītās cenas
apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma Valkā, „Celtnieks 78” atsavināšanas uzsākšanu.
13. Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā, „Rozītes” atsavināšanas uzsākšanu.
14. Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā, „Teteri” atsavināšanas uzsākšanu.
15. Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā, „Ozoliņi” atsavināšanas uzsākšanu.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Latnieki”, atsavināšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
17. Par privatizācijas procedūras pabeigšanu uz zemes vienībām Valkas pilsētā, par kurām jau iepriekš
pieņemti lēmumi par izmantošanu pašvaldības funkciju realizēšanai.
18. Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības “Māja 5”, Sēļi, Valkas pagastā
un zemes gabala sagatavošanu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
19. Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, Varoņu ielā 30-8.
20. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada
20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam””
apstiprināšanu.
21. Par Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju.
22. Par ēdināšanu obligātās pirmsskolas izglītības vecuma bērniem Valkas novadā.
23. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība, ēdināšanas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
24. Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna
apstiprināšanu.
25. Par atkārtotas izsoles rīkošanu autobusam MAN MARBUS B4080.
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1.§
Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu
_________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis)
Pēc Gintas Dubrovskas atbrīvošanas no Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktora amata, direktora
pienākumus uz vakances laiku pilda lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja - direktora vietniece Līga
Rozīte. Ar 2020.gada 1.oktobri, pārtraucot bērna kopšanas atvaļinājumu, darbā atgriežas galvenā
bibliotekāre Līga Tetere, kura lūdz Valkas novada domi iecelt viņu par Valkas novada Centrālās bibliotēkas
direktori.
Līga Tetere Vidzemes augstskolā ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu komunikācijā un
sabiedriskajās attiecībās un sabiedrisko attiecību menedžera kvalifikāciju, par Valkas novada centrālās
bibliotēkas galveno bibliotekāri strādā no 2014.gada 1.decembra.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot
no amata pašvaldību iestāžu vadītājus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada
14.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktori i e c e l t Līgu Teteri.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Līgu Teteri par pieņemšanu darbā
par Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktori ar 2020.gada 1.oktobri.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
2.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§)
22., 28, 35., 62. un 65.pielikumā
_________________________________________________________________
(R.Rastaks, U.Ozoliņa, V.Zariņš, V.A.Krauklis, I.Grandava)
Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa 2019.gada 12.decembrī saņēma
informatīvu iesniegumu par senioru deju kolektīva izveidošanu Vijciema tautas namā un lūdz paredzēt
amatalgu kolektīva vadītājam un koncertmeistaram ar 2020.gada 1.septembri. Kolektīvs darbību uzsāka
2020.gada sākumā, bet sakarā ar Covid- 19 pavasarī darbību pārtrauca. Kolektīvs nokomplektēts atbilstoši
Dziesmu svētku likumam un Latvijas Nacionālā kultūras centra metodiskajiem norādījumiem.
Valkas novada dome 2020.gada 27.augustā veica grozījumus Valkas novada domes 2020.gada
20.janvāra lēmuma “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1,
1.§) 28.pielikumā, nosakot vienu štata vienību - sociālais mentors (kods pēc profesiju klasifikatora 5162 04)
uz ESF projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001 laiku no
01.09.2020.gada līdz 02.11.2022.gadam ar stundas likmi 4.20 EUR/h. Darba alga pilotprojektā ar normālu
darba laiku ir noteikta 705 EUR mēnesī, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu likmi (VSAOI 24,09%), tādēļ attiecīgi veicami grozījumi 28.pielikumā.
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas pedagogu Vivitas Oses un Matīsa Smildziņa iniciatīvas rezultātā par
pūtēju orķestra izveidošanu Valkā, ir apzināti un uzrunāti muzicējoši cilvēki, kā rezultātā 18 mūziķi izteikuši
vēlēšanos darboties jaunizveidotajā pūtēju orķestrī un ir gatavi uzsākt darbību.
Uzsākot jauno mācību gadu, Ērģemes pamatskolā bija nepieciešams pārkārtot pirmsskolas darbu.
Nepieciešams izveidot jaunu amata vietu veļas mazgātājs ar slodzi 0,3, likmi 430 euro, finansējumam
izmantojot iepriekš noteikto piemaksu par papildus darbu skolotāja palīga amatam.
No 1.septembra uzsāk darbu jauna pirmsskolas grupa Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā. Lai nodrošinātu
grupas 12 stundu darba dienu, nepieciešamas 2 pirmsskolas skolotāja darba slodzes, kuru finansēšanai
nepietiek ar valsts mērķdotāciju.
Ar 1.septembri tiek mainīts finansējuma aprēķins speciālās pirmsskolas izglītības programmas
audzēkņiem. Lai nodrošinātu programmas realizēšanu, nepieciešams papildfinansējums atbalsta
personālam.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada
14.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 3.§), Finanšu komitejas 2020.gada 14.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.10, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
12.punkta, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma, 12.panta 2.daļas un
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
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M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu
sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 22.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. apstiprināt 28.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.3. apstiprināt 35.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);
1.4. apstiprināt 62.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);
1.5. apstiprināt 65.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums).
2. Uzdot Personāla nodaļai sagatavot grozījumus darba līgumos vai noslēgt jaunus darba līgumus
atbilstoši amatu sarakstam.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai veikt attiecīgos grozījumus iestādes budžetos.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmuma 1.1., 1.3., 1.5.punktos noteiktās izmaiņas tiek piemērotas ar 2020.gada 1.septembri.
6. Lēmuma 1.2. un 1.4.punkts stājas spēkā 2020.gada 1.oktobrī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 2.§)
22.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20 .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)

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu
EUR/%

Piemaksa
par darba
stāžu

50.00

3%

Pedagogi
1.

Sociālais pedagogs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.

Tehniskie
Direktora vietnieks
saimnieciskajos jautājumos

2

0.85

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

1

860.00

3.

Projektu vadītāja asistents

1

615.00

4.

Datoru sistēmu administrators

1

876.00

5.

Informācijas tehnoloģiju
speciālists

0.3

730.00

6.

Audzinātājs

2

565.00

7.

Ārsta palīgs

2

714.00

8.

Sekretāre – lietvede

1

600.00

9.

Administrators

1

500.00

10.

Dienas dežurants

1

430.00

11.

Nakts dežurants

2

Minimālā stundas
likme

12.

Garderobists

2

430.00
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13.

Laborants

1,5

430.00

14.

Komandants

1

450.00

15.

Komandants

1

440.00

16.

Sētnieks

2

430.00

17.

Strādnieks

3

430.00

18.

Strādnieks - elektriķis

0.5

430.00

19.

Apkopējs

11.5

430.00

20.

Apkopējs

1

430.00

21.

Apsargs

2.25

Minimālā stundas
likme

22.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

1

500.00

45.00

2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 2.§)
28.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20. janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Sociālā dienesta 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

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu
EUR/ %

1.

Vadītājs

1

1140.00

2.

Sociālais darbinieks darbam ar personu
grupām - vadītāja vietnieks

1

790.00

157.00

3.

Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs

1

790.00

5%

4.

Sociālais darbinieks darbam ģimenēm un
bērniem

3

790.00

5.

Sociālais darbinieks

2

790.00

6.

Sociālais darbinieks darbam ar personu
grupām

1

790.00

7.

Lietvedis

0.6

500.00

8.

Sociālās palīdzības organizators

1

600.00

9.

Aprūpētājs

4

3.50 EUR/h

10.

Apkopēja

0.5

430.00

11.

Psihologs

1

1000.00

1

705.00

12.

Sociālais mentors
(uz ESF projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība
pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001 laiku līdz 02.11.2022.)
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3.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 2.§)
35.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20 .janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Ērģemes pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

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

5.405

3.

4.

Pedagoga palīgs

0.16

3.879
1.526

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

Tehniskie
5.

Apkopējs

7.

Datortīklu administrators

8.
9.

2

430.00

0.5

450.00

Lietvedis

1

450.00

Pavāra palīgs

1

430.00

(Ērģemē un Kārķos)

2

485.00

4

11.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs
t.sk. Ērģemē
Kārķos

12.

Veļas mazgātājs (Ērģemē)

13.

Sētnieks

14.

Strādnieks

10.

Pavārs

3
1

500.00

0.3

430.00

1

430.00

0.5

430.00

100.00
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4.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 2.§)
62.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

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

Amats

Amata vietu skaits

Algas likme (EUR
mēnesī)

1.

Kora diriģents

0.934

710

2.

Kormeistars

0.448

710

3.

Koncertmeistars

0,472

710

4.

Deju kolektīva vadītājs

0,561

710

5.

Folkloras ansambļa vadītājs

0.651

710

6.

Amatierteātra režisors

0.577

710

7.

Tautas lietišķās mākslas kopas
vadītājs

0.464

710

8.

Vokālā ansambļa vadītājs

0,74

710

9.

Pūtēju orķestra diriģents

0,98

710

10.

Deju kolektīva vadītājs

0.7

506
5.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 2.§)
65.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20 .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

Pedagogi
1.

Vadītājs

1

1250,00

2.

Vietnieks

0.5

1000.00

3.

Pirmsskolas izglītības
metodiķis

1

4.

Izglītības psihologs

2

5.

Skolotājs logopēds

1

Zemākā mēnešalga pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem
Nr.445+20
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

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

8

6.

Pirmsskolas izglītības sporta
skolotājs

1.5

7.

Pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājs

2.3

8.

Pirmskolas izglītības skolotājs

16.9

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

450,00

10.

Dežurants - apkopējs

1

450,00

11.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

11

500.00

12.

Saimniecības pārzinis

1

510,00

13.

Sētnieks

1

430,00

14.

Strādnieks

1

430,00

15.

Strādnieks ēdināšanas blokā

1.8

450,00

16.

Vecākā medmāsa

1

714,00

1% pie
pamatalgas

17.

Veļas mazgātājs

1

450,00

20,00

Tehniskie Puškina ielā 10
18.

Apkopējs

19.

Dažādu darbu strādnieks

20.

20,00

1

430,00

0,5

430,00

Masieris

1

559,00

6% pie
pamatalgas

21.

Saimniecības pārzinis

1

585,00

40,00

22.

Sētnieks

1,5

430,00

23.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

3

500.00

6% pie
pamatalgas

24.

Vecākā medmāsa

1

714,00

3% pie
pamatalgas

3.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali
Valkas novadā no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim
_________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi pedagogu darba samaksas mērķdotācijas aprēķinu
projektu 2020.gada 4 mēnešiem, t.i. no 1.septembra līdz 31.decembrim. No 2020.gada 1.septembra ir
palielināta pedagoga minimālā darba algas likme no 750,00 EUR uz 790,00 EUR. Novadā ir 3 pedagogi,
kuriem kvalitātes pakāpe piešķirta līdz 2017.gada 9.augustam, par šo pedagogu darba slodzi tiek aprēķināts
papildfinansējums, bet faktiski šo piemaksu varēs piemērot vienam pedagogam. Novadā kopumā ir
palielinājies skolēnu skaits – 707 skolēni (pērn 701), obligātā pirmsskolas vecuma bērnu skaits ir
palielinājies 156 (pērn 144). No 1.septembra speciālās pirmsskolas izglītības programmas tiek apgūtas
Valkas pirmsskolas izglītības iestādē un netiek no valsts finansēta speciālā pirmsskolas izglītības iestāde.
Šo bērnu izglītošanai pedagogiem darba samaksa tiek plānota divās daļās - kā 5 un 6 gadīgo bērnu
apmācības finansējums un bērnu līdz 5 gadu vecumam finansējums. 2020.gadā ir slēgta Kārķu
sākumskola, bet saglabāta pirmsskolas grupa Kārķu skolas ēkā. Pirmsskolas grupa tiek atvērta Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā.
Izglītības iestāžu direktoriem valsts finansētā zemākā darba algas likme sakarā ar darba sarežģītību tiek
paaugstināta Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktorei un Ērģemes pamatskolas direktorei. Sakarā ar
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nelielo izglītojamo skaitu Vijciema sākumskolas direktorei tiek noteikta nepilnas darba slodzes finansēšana
no valsts mērķdotācijas, otru slodzes daļu finansē no pašvaldības finansējuma.
Valkas novadam no valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 4 mēnešiem iedalīti 468 157,00 EUR, tajā skaitā:
- pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm (Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Ērģemes
pamatskola, Vijciema sākumskola) 373 147,00 EUR,
- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā (Valkas pirmsskolas izglītības iestāde, pirmsskolas grupas
Ērģemes pamatskolā, Vijciema sākumskolā, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā) 62 333,00 EUR,
- bērnu līdz piecu gadu vecuma speciālās pirmsskolas izglītības programmu apguvei (Valkas
pirmsskolas izglītības iestāde) 12 472.00 EUR,
- interešu izglītības programmu realizēšanā (Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs "Mice") 20 204,00
EUR.
Mērķdotācijas sadale pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm Valkas novadā tiek veikta
saskaņā ar izglītojamo skaitu katrā izglītības iestādē un Ministru kabineta noteikumiem Nr.447
(05.07.2016.) “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”. Pamatojoties uz mērķdotācijas sadali
un Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 (05.07.2016.) “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, izglītības
iestādes veic pedagoģisko darbinieku tarifikāciju.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada
14.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 4.§), Finanšu komitejas 2020.gada 14.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.10, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
13.punkta,atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali Valkas novadā no 2020.gada
1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim (1.- 2.pielikums).
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.11, 3.§)

Valsts budžeta programmas daļas mērķdotācijas sadale
pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim

Darba samaksa, EUR
VSAOI 24,09%, EUR
Finansējums mēnesī, EUR
vispārizglītojošo skolu
pedagogu finansējums 4
mēn., EUR
Darba samaksa, EUR
Piemaksa par kvalitātes
pakāpi, EUR
VSAOI 24,09%, EUR
Finansējums mēnesī, EUR
bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā
pedagogu finansējums 4
mēn., EUR
Darba samaksa, EUR

3 261.84
785.78
4 048
16 190

Valkas
pirmsskolas
izglītības
iestāde
x
x
x
x

Bērnu un
jauniešu
centrs
"Mice"
x
x
x
x

1 304.40
x

570.60
x

9 643.20
40.50

x
x

240.73
1 240
4 960

314.23
1 619
6 475

137.46
708
2 832

2 332.80
12 017
48 066

x
x
x

x

x

x

2 512.65

x

Valkas
Jāņa
Cimzes
ģimnāzija
61 162.65
1 4734.08
75 897
303 587

Ērģemes
pamatskola

Vijciema
sākumskola

10 752.21
2 590.21
13 342
53 370

999.30
x
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VSAOI 24,09%, EUR
Finansējums mēnesī, EUR
bērnu līdz 5 gadu vecumam
speciālo izgl.progr.
pedagogu finansējums 4
mēn., EUR
Darba samaksa, EUR
VSAOI 24,09%, EUR
Finansējums mēnesī, EUR
interešu izglītības
programmu realizēšanas
pedagogu finansējums 4
mēn., EUR

x
x
x

x
x
x

x
x
x

605.30
3 118
12 472

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

4 070.43
980.57
5 051
20 204

2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.11, 3.§)

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

Izglītības iestāde

Algas likme,
EUR

Slodze

1.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

1350.00

1

2.

Ērģemes pamatskola

1100.00

1

3.

Vijciema sākumskola

1056.00

0.49

4.§
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm
2020.gada savstarpējiem norēķiniem
________________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Valkas novada dome izskata Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķa iesniegumu ar lūgumu
apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes un viena izglītojamā izmaksas mēnesī, lai veiktu
savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Aprēķini veikti atbilstoši Ministru
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada
14.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 1.§), Finanšu komitejas 2020.gada 14.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.10, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
4.punkta,atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem atbilstoši Ministru
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” bez valsts dotācijām (pielikumā).
2. Nosūtīt paziņojumus pašvaldībām par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izglītībā atbilstoši Ministru
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 4.§)
Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem
(pēc 2019.gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem un 2020.gadā plānotajiem izglītības iestāžu izdevumiem (Ērģemes pamatskola))

Koda nosaukums
Atalgojums (izņemot prēmijas un naudas balvas (EKK 1148) un
darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170))
Mēnešalga pamatdarbiniekiem
Mēnešalga pedagogiem no pašvaldības budžeta
Piemaksa par nakts darbu
Piemaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās
Piemaksa par papildu darbu pamatdarbiniekiem
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
un kompensācijas (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas no prēmijām un naudas balvām (EKK 1148) un
darba devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem (EKK 1170))
Darba devēja valsts soc. apdr. iemaksas pamatdarbiniekiem
Darba devēja valsts soc. apdr. iemaksas pedagogiem no pašv.budž.
A slimības lapas darbiniekiem
A slimības lapas pedagogiem no valsts budžeta
A slimības lapas ped. pašv. budž.
Atvaļinājuma pabalsts darbiniekiem
Bēru pabalsts virs 213.43 EUR
Atlaišanas pabalsts
Mācību maksas kompensācija
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju
ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
līdz 150,- Ls

kods

1100
11191
11192B
11410

Valkas
pirmsskolas
izglītības
iestāde
325065,62
145352,30
164901,61

Valkas Jāņa
Cimzes
ģimnāzija,
1.-12.klasei

Valkas Jāņa
Cimzes
ģimnāzija,
pirmsskolas
grupa

215538,57
206014,59

5397,46
5158,96

5479,37

137,21

11420
11471

14723,73

381,81
3582,39

9,56
89,71

11500

87,98

80,42

2,01

1200
12101
12102B
12211
12212
12212B
12214
12216
12217
12230

98335,09
37333,78
43601,93
3405,35

61088,40
52149,20

1529,76
1305,91

2547,14

63,78

4871,97
300,63

12280

1750,00

487,79

2188,76
8201,27
1260,00

Vijciema
sākumskola,
1.-6.klasei

Vijciema
sākumskola,
pirmsskolas
grupas

Ērģemes
pamatskola,
1.-9.klasei

Ērģemes
pamatskola,
pirmsskolas
grupas

24805,56
19059,81
5492,76

29766,67
22871,78
6591,31

70612,10
41030,90
28323,29

44238,90
25706,10
17744,71

64,70
188,29

77,64
225,94

1042,73

653,27

215,19

134,81

20149,94
10804,14
7375,93

12624,06
6768,86
4621,07

1969,87

1234,13

7624,15
4780,81
1368,10
98,85

9148,99
5736,97
1641,73
118,62

122,00
7,53

4,19
697,35
81,82
479,40

5,03
836,82
98,18
575,27

12,21

113,64

136,36

444,00
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Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju
ienākuma nodokli
Pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni (izņemot ārvalstu mācību, darba un
dienesta komandējumus, darba braucienus (EKK 2120))
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi
Pakalpojumi
Pasta, telefona un sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Izdevumi par apkuri
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu savākšanu
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi (izņemot izdevumus par transporta pakalpojumiem
(EKK 2233))
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana (Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai)
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba
ņēmējiem
Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo
remontu (EKK 5250))
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
Nekustāmā īpašuma uzturēšana
Apdrošināšanas izdevumi
Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
Informācijas sistēmas uzturēšana
Informācijas sistēmas uzturēšana
Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Īres un nomas maksas (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK
2262))
Ēku, telpu īre un noma
Iekārtu un inventāra īre un noma

12281
2000

150,00
95632,56

731,68
146796,15

18,32
2999,89

2100
21110
21120
2200
22100
2220
22210
22220
22230
22240

180,81
66,00
114,81
66352,87
1196,15
51037,02
35952,17
2521,64
11176,89
1386,32

669,20
319,01
350,19
91229,17
2682,47
75412,43
50725,61
3836,43
18597,89
2252,50

16,76
7,99
8,77
2284,54
67,17
1888,46
1270,26
96,07
465,72
56,41

2230

2433,32

1172,82

29,37

22310

12,78

53,66

1,34

22340
22350
22390

1200,16
497,90
722,48

555,88
209,75
353,54

13,92
5,25
8,85

219,00
31,82
0,65

2240
22410
22420
22430
22440
22470
22490
2250
22510
22590

11373,14
6635,23

11022,13
4649,91
459,62
1550,12
4288,03
74,45

276,01
116,44
11,51
38,82
107,38
1,86

2260
22610
22640

1604,79
3090,76
42,36

755,85
82,63
673,22

18,93
2,07
16,86

313,24

183,48

4,59

313,24

183,48

4,59

29640,41

33180,25

37837,22

22190,13

17870,44
218,70
3979,39

21444,53
262,44
4775,27

327,08
142,64
184,44
12753,10
802,33
5746,06

204,92
89,36
115,56
7989,90
502,67
3599,94

3821,93
157,46

4586,32
188,95

491,85
4898,23
355,98

308,15
3068,77
223,02

251,46

301,75

2120,50

1328,50

273,59

171,41

262,79
38,18
0,77

304,33
938,21
604,36

190,67
587,79
378,64

13327,41
11072,70

15992,89
13287,23

487,00
1671,09

584,40
2005,31

96,62
13,64

115,95
16,36

3598,51
811,56
338,15
1260,99
868,12
276,67
43,04
440,82

2254,49
508,44
211,85
790,01
543,88
173,33
26,96
276,18

13,64

16,36

440,82

276,18

79,85
54,55
25,30

95,81
65,45
30,36

44,88

28,12

44,88

28,12
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Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs
(izņemot degvielas izdevumus (EKK 2322))
Biroja preces
Inventārs
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai
Kurināmais
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remontu un iestāžu uzturēšanas materiāli
Mīkstais inventārs
Ēdināšanas izdevumi vispārējās izglītības iestādēs 1.-4.klasei
Mācību līdzekļi un materiāli no pašvaldības budžeta
Izdevumi periodikas iegādei
Bibliotēku fondi no pašvaldības budžeta
Izdevumi kopā
Kopā Valkas novada budžeta finansējums
Izglītojamo skaits uz 01.09.2020.
Gada izmaksas uz 1 izglītojamo EUR
Mēneša izmaksas uz 1 izglītojamo EUR
Aprēķinu sastādīja finanšu analītiķis Viktors Kaņepe, tel. 64722053

2300
23110
23120
23140
23210
23410
23500
23610
23630
23702
2400
52330

29098,88
3270,96
8796,46
826,97

54697,37
6291,60
3615,14
369,92

693,58
157,55
90,53
9,26

11723,60
277,21
1282,87
325,39
6246,09

11680,09
332,65
1539,45
390,47
7495,30

204,18
11127,05
585,53

13,94
333,33
59,01

519033,27
519033,27

556,70
13311,12
2356,41
27000,59
1195,90
200,40
1328,11
424751,23
424751,23

1461,27
115,21

29,95
5,02
33,26
9960,37
9960,37

1217,73
96,01
1990,2
288,11
46,36
13,50
62083,62
62083,62

273

599
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1901,22

709,10

158,44

59,09

4287,73

13956,80
702,58
849,33
1009,96
7703,70
30,81
2280,30
19,26

345,73
55,64
16,19
72112,10
72112,10

24695,55
1121,42
1355,67
1612,04
12296,30
49,19
3639,70
30,74
2418,35
2172,14
61,48
430,37
129029,62
129029,62

25

30

83

52

664,02

2483,34

2403,74

1554,57

1525,44

55,34

206,95

200,31

129,55

127,12

1360,86
38,52
269,63
79322,73
79322,73
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5.§
Par saistošo noteikumu Nr.20
“Par sabiedrisko kārtību Valkas novadā” apstiprināšanu
_______________________________________________________________________
(A.Golubovs, V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, R.Rastaks, V.Juškevičs)
2020.gada 12.augustā Valkas novada dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas vēstuli, kurā ministrija lūdza pārskatīt Valkas novada domes 2020.gada 25.jūnija saistošos
noteikumus Nr.13 “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.
Pārskatot minētos noteikumus, secināts, ka nepieciešams atkārtoti apstiprināt jaunus saistošos
noteikumus par sabiedrisko kārtību Valkas novadā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 14.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.10, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Valkas novada domes 2020.gada 25.jūnija saistošos noteikumus Nr.13 “Valkas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi”.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20 “Par sabiedrisko kārtību Valkas novadā”.
3. Saistošos noteikumus Nr.20 “Par sabiedrisko kārtību Valkas novadā” triju dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
4. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 24.septembrī

Nr.20
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 5.§)

Par sabiedrisko kārtību Valkas novadā
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu,
Administratīvās atbildības likuma 2.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
Valkas novada administratīvajā teritorijā nodrošināma sabiedriskā kārtība, apkārtējās vides aizsardzība,
tīrība un kārtība publiskajās vietās, paredzot administratīvo atbildību par Noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. apstādījumi – ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un puķēm apstādīti laukumi un joslas;
2.2. publiska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas
kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir
pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs,
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algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu
izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgumu;
2.3. norobežota teritorija – Noteikumu izpratnē pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma teritorija,
kas norobežota ar apstādījumiem, žogu, sētu, lentām u.tml.;
2.4. publiska ūdenstilpe – valstij vai pašvaldībai piederošs ezers, upe vai mākslīga ūdenskrātuve.
II. Aizliegumi, ierobežojumi un sodi par to pārkāpšanu
3. Par publiskas vietas piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem,
saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.), - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 8 naudas
soda vienībām.
4. Par apstādījumu bojāšanu, postīšanu, ziedu plūkšanu vai izraušanu no apstādījumiem, krūmu vai to
zaru laušanu publiskā vietā, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 6 naudas soda vienībām.
5. Par automašīnas vai cita transporta līdzekļa mazgāšanu, profilaktisko apkopi (eļļas vai citu motoru
šķidrumu maiņa) šim nolūkam neparedzētā vietā (daudzdzīvokļu ēkas pagalms, iela, ūdenstilpes
aizsargjosla u.c.), - piemēro naudas sodu no 3 līdz 30 naudas soda vienībām.
6. Par peldēšanos, makšķerēšanu, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu, veļas mazgāšanu publiskā dīķī,
strūklakā un citās nepubliskās ūdenstilpēs, - piemēro naudas sodu no 2 līdz 6 naudas soda vienībām.
7. Par nepiederošu personu iekļūšanu norobežotā teritorijā, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2
līdz 10 naudas soda vienībām.
8. Par ubagošanu publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus, - piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 10 naudas soda vienībām.
9. Par nakšņošanu vai gulēšanu tam neparedzētā publiskā vietā, apstādījumos, parkos, uz atpūtas
soliņiem, tai skaitā, telts vai līdzīgas konstrukcijas nakšņošanai uzstādīšanu, - piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu no 2 līdz 7 naudas soda vienībām.
10. Par ugunskura vai grila kurināšanu publiskā vietā, izņemot pašvaldībā saskaņotu pasākumu norises
laikā un īpaši tam ierīkotās vietās, nebojājot apstādījumus un ievērojot ugunsdrošības prasības, - piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 6 naudas soda vienībām.
11. Par norāžu un informācijas zīmju (stendu), kuras nav ceļa zīmes, patvaļīgu pārgrozīšanu un atkritumu
konteineru (urnu) patvaļīgu pārvietošanu, - piemēro naudas sodu no 3 līdz 14 naudas soda vienībām.
12. Par drēbju, paklāju vai tamlīdzīgu priekšmetu purināšanu pa atvērtu logu vai no balkona (lodžijas), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 6 naudas soda vienībām.
13. Par grilēšanu daudzdzīvokļu ēku balkonos un lodžijās, ja dūmi traucē apkārtējos iedzīvotājus un ir
saņemtas pamatotas sūdzības, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 14 naudas soda
vienībām.
14. Par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu
jebkādā vaļējā tarā, izņemot vietas, kur alkoholiskos dzērienus atļauts lietot, - piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu no 2 līdz 10 naudas soda vienībām.
15. Par sēdēšanu un stāvēšanu uz dekoratīvajiem ielu nožogojumiem, sēdēšanu uz atpūtas soliņu
atzveltnēm, palodzēm un tirgotavu galdiem, staigāšanu pa tiem, stāvēšanu vai gulēšanu uz minētajām
un citām tam nepiemērotām virsmām publiskā vietā, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 14
naudas soda vienībām.
16. Par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo ēku kāpņu telpās, pagrabos, pagalmos, uz ielām u.c.
ārpus tam speciāli paredzētām vietām, - piemēro naudas sodu no 2 līdz 6 naudas soda vienībām.
17. Par trokšņošanu, ja tā traucē apkārtējo personu mieru vai sabiedrisko kārtību, bet tā nav saistīta ar
satiksmi vai publiskiem pasākumiem, kas saskaņoti ar pašvaldību, un troksnim nav pastāvīga trokšņa
pazīmju un rakstura, ja pārkāpums ir izdarīts laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, - piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu no 2 līdz 10 naudas soda vienībām.
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18. Par atkritumu, lakstu, zaru, lapu un tml. dārza atlieku, bojātas malkas, salmu vai siena dedzināšanu,
ja tas rada apjomīgus dūmus, smakas, uguns bīstamību un traucē citām personām, - piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 30 naudas soda vienībām.
19. Par pašvaldības iestāžu, īpašumā esošo ēku un teritoriju iekšējās kārtības noteikumu rupju
pārkāpšanu,– piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 15 naudas soda vienībām.

III. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesa veikšanā
20. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanai ir tiesīgas:
20.1. Valsts policijas amatpersonas;
20.2. Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
21. Administratīvo pārkāpumu izskatīšanas un administratīvā soda uzlikšanas kārtība:
21.1. izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga Valkas
novada domes Administratīvā komisija;
21.2. Valkas novada domes Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvās
atbildības likumā noteiktajā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājums
22. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošie
noteikumi Nr.15 “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.20
“Par sabiedrisko kārtību Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2020.gada 12.augustā Valkas novada dome saņēma Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kurā ministrija lūdza pārskatīt Valkas
novada domes 2020.gada 25.jūnija saistošos noteikumus Nr.13 “Valkas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi”.
Jaunizstrādāto saistošo noteikumu uzdevums ir aizsargāt personu tiesības Valkas
novadā, tāpēc noteikumos papildus tiek iekļauti citos normatīvajos aktos neiekļauti
punkti:
1) 10.punkts - Par ugunskura vai grila kurināšanu publiskā vietā, izņemot
pašvaldībā saskaņotu pasākumu norises laikā un īpaši tam ierīkotās vietās,
nebojājot apstādījumus un ievērojot ugunsdrošības prasības, - piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu no 2 līdz 6 naudas soda vienībām.
Šis punkts tiek ieviests ar mērķi ierobežot ugunskuru vai grilu kurināšanu publiskā
vietā, jo ne Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238
“Ugunsdrošības noteikumi”, ne citi normatīvie akti neparedz administratīvo atbildību
par ugunskura vai grila kurināšanu publiskā vietā, un Valkas novada domes ieskatā,
ar 10.punkta iekļaušanu saistošajos noteikumos tiek nodrošināta kārtība un tiek
nodrošinātas pārējo sabiedrības locekļu tiesības.
2) 14.punkts - Par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita
alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā vaļējā tarā, izņemot vietas, kur
alkoholiskos dzērienus atļauts lietot, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2
līdz 10 naudas soda vienībām.
Šis punkts tiek ieviests ar mērķi ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo vielu
lietošanu, jo ne Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes,
sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, ne citi normatīvie akti
neparedz administratīvo atbildību par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu vai vaļēju
alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā vaļējā tarā, un Valkas novada
domes ieskatā, ar 14.punkta iekļaušanu saistošajos noteikumos tiek mazināta
žūpība, nodrošināta kārtība un sabiedrībā vispārpieņemto normu ievērošana, kā arī
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tiek aizsargātas to sabiedrības locekļu intereses, kuri nevēlas atrasties blakus
personām ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu.
3) 18.punkts - Par atkritumu, lakstu, zaru, lapu un tml. dārza atlieku, bojātas malkas,
salmu vai siena dedzināšanu, ja tas rada apjomīgus dūmus, smakas, uguns
bīstamību un traucē citām personām, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2
līdz 30 naudas soda vienībām.
Šis punkts tiek ieviests ar mērķi ierobežot atkritumu, dārza atlieku, bojātas malkas,
salmu vai siena dedzināšanu, jo normatīvie akti neparedz administratīvo atbildību
par to, un Valkas novada domes ieskatā, ar 18.punkta iekļaušanu saistošajos
noteikumos tiek nodrošināta kārtība un tiek nodrošinātas pārējo sabiedrības locekļu
tiesības.
Saistošo noteikumu 12., 13., 15., 16. un 17. punkts nepieciešams, lai ievērotu
sabiedrības vispārpieņemtās uzvedības normas un pasargātu publiskas vietas no
sabiedrības interesēm neatbilstoša traucējuma.
Saistošo noteikumu 19.punkts nepieciešams administratīvās atbildības noteikšanai
gadījumos, kad rupji tiek pārkāpti pašvaldības iestāžu, īpašumā esošo ēku un
teritoriju iekšējās kārtības noteikumi, jo minētajos noteikumos šādu atbildību nevar
paredzēt.
2. Īss projekta satura
izklāsts

Pārskatot Valkas novada domes 2020.gada 25.jūnija saistošos noteikumus Nr.13
“Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”, tika atkārtoti izstrādāti jauni
saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Valkas novadā”.

3. Saistošo
noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz pašvaldības
budžetu nav.

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

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

5. Saistošo
noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

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

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

6.§
Par mantas nodošanu un sociālo pakalpojumu deleģēšanu
biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”
_____________________________________________________________________
(A.Golubovs, V.A.Krauklis, I.Grandava)
Valkas novada dome (turpmāk - Pašvaldība) 2020.gada 11.septembrī saņēma biedrības ”Latvijas
Sarkanais Krusts”, Reģ.Nr.40008002279 (turpmāk - Biedrība) vēstuli “Par Dienas aprūpes centra
pakalpojuma un Grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanas iespējām personām ar garīga rakstura
traucējumiem”, kurā Biedrība lūdz:
- nodot Biedrībai bezatlīdzības lietošanā telpas Rūjienas ielā 3E, Valkā un deleģēt Biedrībai
Pašvaldības Dienas aprūpes centra (turpmāk - DAC) pakalpojuma nodrošināšanu personām ar garīga
rakstura traucējumiem Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā ar mērķi nodrošināt Valkas novada
iedzīvotājiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstīšanu,
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izglītošanu, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, sniedzot iespēju iesaistīties fiziskās un garīgās aktivitātēs,
kā arī radīt labvēlīgus apstākļus klientu integrācijai sabiedrībā un pašnoteikšanās līmeņa paaugstināšanai
un sniegt psihosociālu atbalstu klientiem, to tuviniekiem un likumiskajiem pārstāvjiem, un rast iespēju
iesaistīties klientu ģimeņu sociālo problēmu risināšanā;
- nodot Biedrībai bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu Tālavas ielā 33, Valkā un deleģēt
Biedrībai Pašvaldības Grupu dzīvokļu pakalpojuma nodrošināšanu personām ar garīga rakstura
traucējumiem (turpmāk - GDP) Tālavas ielā 33, Valkā, Valkas novadā ar mērķi nodrošināt personām ar
garīga rakstura traucējumiem mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kuras ir
sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama
atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Biedrība apņemas profesionāli, kvalitatīvi un saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošināt
augstākminētos pakalpojumus primāri Valkas novada iedzīvotājiem un citu novadu iedzīvotājiem
(klientiem) - pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II
invaliditātes grupa), un kas ir klienti ar:
- vidēji smagiem funkcionālajiem traucējumiem (nav nepieciešams atbalsts pašaprūpē),
- smagiem un ļoti smagiem funkcionālajiem traucējumiem,
- ierobežotu rīcībspēju (nepieciešams atbalsts pašaprūpē),
un kurām ar Valkas novada sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts dienas aprūpes centra vai grupu mājas
(dzīvokļa) pakalpojums, atbilstoši individuālo vajadzību izvērtēšanas un individuālo sociālās aprūpes vai
sociālās rehabilitācijas plānam, kas izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros.
Biedrība apņemas piesaistīt darbiniekus, kuru izglītība, prasmes un iemaņas atbilst MK noteikumu un
citu normatīvo aktu prasībām.
Tāpat Biedrība ir gatava turpināt minēto pakalpojumu nodrošināšanu arī pēc Vidzemes plānošanas
reģiona projekta “Vidzeme iekļauj”, Nr. 9.2.2.1/15/I/003 termiņa beigām, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā
fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma
“Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” ietvaros.
Abu nekustamo īpašumu un kustamās mantas (mēbeles, inventārs, sadzīves tehnika u.c.) nodošana
bezatlīdzības lietošanā un DAC un GDP pakalpojumu deleģēšana nozīmētu to, ka DAC un GDP funkcijas
pārņem Biedrība saskaņā ar noslēdzamajiem līgumiem starp Pašvaldību un Biedrību un spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas, saskaņā ar Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, pieļauj Pašvaldības
mantu nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Minētā likuma 5.pantā noteikts, ka:
”(3) Ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā
norāda vismaz šādu informāciju:
1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts;
2) nodošanas nepieciešamība un lietderība;
3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš;
4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ;
5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un
atbilstošu izmantošanu.
(31) Tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas
uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus.
(4) Ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot publiskas personas nekustamo vai kustamo mantu uz
laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas
publiskas personas orgāns, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi.
(5) Lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas orgāns. Publiskas
personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr
attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas
statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai var nodot atkārtoti.
(6) Pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz
rakstveida līgumu. Līgumā nosaka arī attiecīgās publiskas personas institūcijas tiesības kontrolēt, vai
bezatlīdzības lietošanā nodotā manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi.”
Telpas Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā (lēmuma 1.pielikumā – telpu plāns) atrodas ēkas
(kadastra apzīmējums 9401 008 0553 002), telpu grupas numurs 001 – Poliklīnika, pirmajā stāvā ar kopējo
platību pēc pārbūves 379,27 m². Uz šodienu telpas Rūjienas ielā 3E tiek pārbūvētas saskaņā ar līgumu
“Telpu pārbūve sociālā pakalpojuma “Dienas aprūpes centrs” izveidei Valkā”, kas noslēgts starp
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Pašvaldību un SIA “METĀLA ALIANSE”, Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā”, Nr.
9.3.1.1/18/I/015 ietvaros. Līguma termiņš ir 2020.gada 18.septembris.
Nekustamais īpašums Tālavas ielā 33, Valkā, Valkas novadā (lēmuma 2.pielikumā – zemes robežu
plāns un lēmuma 3.pielikumā – ēkas telpu plāns pēc pārbūves) reģistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 261 uz Pašvaldības vārda. Tas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 006
0011, kopējā platība 1340 m², uz kura atrodas ēka, kadastra apzīmējums 9401 006 0311 001, kopējā
platība pēc pārbūves 637,6 m 2. Atlikušās nekustamā īpašuma bilances vērtības norādītas šī lēmuma
4.pielikumā. Uz šodienu ēka Tālavas ielā 33 tiek pārbūvēta saskaņā ar līgumu “Telpu pārbūve grupu
dzīvokļu pakalpojuma izveidei Valkā, Tālavas ielā 33”, kas noslēgts starp Pašvaldību un SIA “Valkas
būvnieks”, Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā”, Nr.9.3.1.1/18/I/015 ietvaros. Līguma
termiņš ir 2020.gada 27.novembris.
Kustamā manta (mēbeles, sadzīves tehnika u.c.), kas tiks izvietota telpās Valkā, Rūjienas ielā 3E un
Tālavas ielā 33 augstākminētā projekta ietvaros, ir neatņemama Pašvaldības deleģējamo pakalpojumu
izpildes sastāvdaļa, kura, nekustamo īpašumu nodošanas gadījumā, būtu jānodod kopā ar telpām.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk - Likums) 15.panta pirmās daļas 7.punktu, viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību t.sk. sociālo aprūpi,
savukārt Likuma 15.panta ceturtā daļa nosaka to, ka pašvaldība var deleģēt citai publiskai personai
pašvaldības autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu, un deleģēšanas kārtību nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka to, ka publiska
persona var deleģēt privātpersonai (Valsts pārvaldes iekārtas likumā termins privātpersona nozīmē fiziskā persona, privāto tiesību juridiskā persona vai šādu personu apvienība) pārvaldes uzdevumu, ja
privātpersona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, savukārt šī paša likums otrajā daļā teikts, ka
privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2020.gada 14.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.4, 2.§), Finanšu komitejas 2020.gada 14.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.10,
7.§) un vadoties no Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkta, 15.panta pirmās daļas 7.punkta,
15.panta ceturtās daļas, 21.panta pirmās daļas 27.punkta, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta
pirmās un otrās daļas, 41.panta pirmās daļas,atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”,
Reģ.Nr.40008002279:
1.1. telpas Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā (ēkas kadastra apzīmējums 9401 008 0553 002),
telpu grupas numurs 001 – Poliklīnika, pirmajā stāvā ar kopējo platību pēc pārbūves 379,27 m²
(lēmuma 1.pielikumā – telpu plāns) uz 10 gadiem sākot no dienas, kad telpas tiks nodotas
ekspluatācijā pēc telpu pārbūves darbu pabeigšanas;
1.2. nekustamo īpašumu Tālavas ielā 33, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 006 0311,
zemes platība 1340 m 2, ēkas kopējā platība pēc pārbūves 637,6 m 2 (lēmuma 2.pielikumā – zemes
robežu plāns un lēmuma 3.pielikumā – ēkas telpu plāns pēc pārbūves) uz 10 gadiem sākot no
dienas, kad nekustamais īpašums tiks nodots ekspluatācijā pēc telpu pārbūves darbu
pabeigšanas;
1.3. kustamo mantu, kas tiks izvietota lēmuma 1.1. un 1.2.punktos norādītajās telpās Eiropas
Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā”, Nr. 9.3.1.1/18/I/015 ietvaros.
2. Deleģēt sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, Reģ.Nr.40008002279:
2.1. “Dienas aprūpes centra” pakalpojuma nodrošināšanu personām ar garīga rakstura
traucējumiem Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā;
2.2. grupu dzīvokļu pakalpojuma nodrošināšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem Tālavas
ielā 33, Valkā, Valkas novadā.
3. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas
novadā (ēkas kadastra apzīmējums 9401 008 0553 002), telpu grupas numurs 001 – Poliklīnika,
pirmajā stāvā ar kopējo platību pēc pārbūves 379,27 m² un kustamās mantas bezatlīdzības lietošanā
nodošanas līgumu, paredzot tajā šādus nosacījumus:
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3.1. telpas un kustamā manta tiek nodoti bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai
biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” “Dienas aprūpes centra” pakalpojuma nodrošināšanai
personām ar garīga rakstura traucējumiem, un līgumam tiek pievienots nododamo telpu plāns un
kustamās mantas saraksts, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa;
3.2. telpas un kustamā manta nododami atpakaļ Valkas novada domei, ja tās netiek izmantotas
lēmuma 3.1. punktā norādītajam mērķim, kā arī, ja netiek izpildīti lēmuma 3.3. un 3.4.punktā noteiktie
nosacījumi;
3.3. sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” jānodrošina telpu un
kustamās mantas uzturēšana, kā arī jāsedz ar to saistītie izdevumi;
3.4. lietošanā nodotās telpas sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”
jāapdrošina uz visu lietošanas laiku,
3.5. telpas un kustamā manta tiek nodoti sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas
Sarkanais Krusts” divu nedēļu laikā no telpu nodošanas ekspluatācijā un telpu aprīkošanas ar
kustamo mantu (mēbelēm, sadzīves tehniku u.c.) saskaņā ar telpu un kustamās mantas nodošanaspieņemšanas aktu.
4. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot nekustamā īpašuma Tālavas ielā 33,
Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 006 0311, zemes platība 1340 m 2, ēkas kopējā platība
pēc pārbūves 637,6 m 2 un kustamās mantas bezatlīdzības lietošanā nodošanas līgumu, paredzot tajā
šādus nosacījumus:
4.1. nekustamais īpašums un kustamā manta tiek nodoti bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” grupu dzīvokļu pakalpojuma nodrošināšanu
personām ar garīga rakstura traucējumiem Tālavas ielā 33, Valkā, Valkas novadā, un līgumam tiek
pievienots nododamā nekustamā īpašuma zemesgabala plāns, ēkas telpu plāns un kustamās
mantas saraksts, kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas;
4.2. nekustamais īpašums un kustamā manta nododami atpakaļ Valkas novada domei, ja tas netiek
izmantots lēmuma 4.1.punktā norādītajam mērķim, kā arī, ja netiek izpildīti lēmuma 4.3. un
4.4.punktā noteiktie nosacījumi;
4.3. sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” jānodrošina nekustamā
īpašuma un kustamās mantas uzturēšana, kā arī jāsedz ar to saistītie izdevumi;
4.4. lietošanā nodotais nekustamais īpašums sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas
Sarkanais Krusts” jāapdrošina uz visu lietošanas laiku
4.5. nekustamais īpašums un kustamā manta tiek nodoti sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai
“Latvijas Sarkanais Krusts” divu nedēļu laikā no nekustamā īpašuma nodošanas ekspluatācijā un
telpu aprīkošanas ar kustamo mantu (mēbelēm, sadzīves tehniku u.c.) saskaņā ar telpu un kustamās
mantas nodošanas-pieņemšanas aktu.
5. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot lēmuma 2.punktā minēto deleģējamo
pakalpojumu deleģēšanas līgumus, iekļaujot nosacījumu - sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai
“Latvijas Sarkanais Krusts” nodrošināt Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām
ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” projekta “Vidzeme iekļauj”,
Nr.9.2.2.1/15/I/003 īstenošanu.
6. Uzdot Valkas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniecei – sociālai darbiniecei un Administratīvi
juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot Valkas novada domes saistošo noteikumu projektu “Par
sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā”.
7. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
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1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 6.§)
“Dienas aprūpes centra” pakalpojuma nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem
Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā
TELPU PLĀNS
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2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 6.§)
Nekustamā īpašuma Tālavas ielā 33, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 006 0311
ZEMES ROBEŽU PLĀNS
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3.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 6.§)
Nekustamā īpašuma Tālavas ielā 33, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 006 0311
ĒKAS TELPU PLĀNS PĒC PĀRBŪVES

24

25

26
4.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 6.§)
Nekustamā īpašuma Tālavas ielā 33, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 006 0311
atlikusī bilances vērtība
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7.§
Par vienreizēja materiālā pabalsta piešķiršanu dzīvojamās platības
“***”, *** pagasts īrniekiem
____________________________________________________________________________
(A.Zābers)
Valkas novada dome 2020.gada 7.septembrī ir saņēmusi divus iesniegumus no dzīvojamās platības
“***”, *** pagastā īrniekiem – *** un *** par vienreizējā materiālā pabalsta 500,00 EUR apmērā piešķiršanu
dzīvojamās platības īrniekiem pārvākšanās izdevumu segšanai un malkas iegādei sakarā ar to, ka
pamatojoties uz Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu Nr.3-1.4/2020/216 un Vijciema pagasta
pārvaldnieka rīkojumu Nr.117/1.7. ir jāatbrīvo īrētās telpas “***”, *** pagastā. Dzīvojamās telpas pieder
Valkas novada domei. Ar minētajiem īrniekiem bija noslēgti īres līgumi, bet šobrīd dzīvojamās telpas ir
aizliegts ekspluatēt.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2020.gada 14.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.4, §.1) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
7.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu pārcelšanās izdevumu segšanai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm :
1.1. ***, dzīvo “***”, *** pagasts, Valkas novads, 400,00 EUR (četri simti euro) apmērā;
1.2. ***, dzīvo “***”, *** pagasts, Valkas novads, 400,00 EUR (četri simti euro) apmērā.
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

8.§
Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala
Ērģemes pagasta Ērģemē, “Vītolu iela 12” nosacītās cenas apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Saskaņā ar 2019.gada 30.maija Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 15.§) “Par
nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Vītolu iela 12” atsavināšanas uzsākšanu”, ar kuru tika nolemts
uzsākt pašvaldībai piederošās zemes vienības Ērģemes pagastā “Vītolu iela 12”, atsavināšanas
procedūru, tika veikta zemes vienības tirgus vērtības noteikšana un konstatēts sekojošais:
Nekustamais īpašums “Vītolu iela 12” kadastra numurs 9452 008 0129, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0129, platība 0.6235ha, ir reģistrēts Zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, Ērģemes pagasta zemesgrāmatu nodalījums nr.100000602420.
Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0129 atrodas *** piederošs ēku īpašums ar
kadastra numuru 9452 508 0014, Vidzemes rajona tiesas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 1000
0058 8280.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu,
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas
nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu
iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā
īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija
novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši
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mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav
apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu, ir jāņem vērā:
1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka publiskām personām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka publiskas personas mantu
aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka līdz
brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka
par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo
vērtību 2007.gada 31.decembrī;
3. 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1) saskaņā ar SIA “LVKV” reģistrācijas Nr.44103009697, 2020.gada 18.augustā sagatavotā
nekustamā īpašuma tirgus cenas novērtējuma - zemes vienības Ērģemes pagastā “Vītolu iela 12”,
kadastra apzīmējums 9452 008 0129, platība 6217m 2, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: 3600.00
EUR (trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi);
2) Valsts zemes dienesta noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība ir 508.00 EUR (pieci simti astoņi
euro);
3) nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2020.gada 1.janvāri
ir 477.96 EUR (četri simti septiņdesmit septiņi euro un 96 centi).
Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda 121.00 EUR (viens
simts divdesmit viens euro).
1) maksa par zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu – nav aprēķināma, jo to sedza ēku īpašuma
īpašniece;
2) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA “LVKV”, reģistrācijas Nr.44103009697, pakalpojums
zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2020.gada 20.augustā sagatavoto Rēķinu
Nr.3/20-178, ir 121.00 EUR.
Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, atsavināmā zemes gabala nosacītā cena tiek noteikta 3721.00
EUR (trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit viens euro 00 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 18.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 2.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta
ceturtās daļas un 44.panta piektās un septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma,
Pārejas noteikumu 12.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma “Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 28., 29. un 30.panta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ērģemes pagasts, Ērģeme, “Vītolu iela 12”,
kadastra numurs 9452 008 0129, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 008
0129, platība 0.6217ha, nosacīto cenu: 3721.00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit viens euro 00
centi).
2. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu ar lūgumu četru mēnešu laikā izvērtēt atsavināšanas
iespējas.
4. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskai nodaļai sagatavot
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
5. 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.
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9.§
Par Valkas novada pašvaldības mantas – ½ domājamās daļas no zemes gabala
Valkā, Smilšu iela 29 nosacītās cenas apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Saskaņā ar 2020.gada 30.jūlija Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 12.§) “Par
pašvaldībai piekrītošās daļas no nekustamā īpašuma Valkā, Smilšu iela 29 atsavināšanas uzsākšanu”, ar
kuru tika nolemts uzsākt pašvaldībai piederošās ½ domājamās daļas no zemes vienības Valkā, Smilšu
iela 29, atsavināšanas procedūru, tika veikta zemes vienības tirgus vērtības noteikšana un konstatēts
sekojošais:
Valkas novada domei pieder ½ domājamās daļas no zemes vienības Valkā, Smilšu iela 29, kadastra
apzīmējums 9401 008 0118, saskaņā ar 28.01.2020. ierakstu Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.1000 0010 3471.
Uz zemes vienības atrodas *** piederošas ēkas un būves, reģistrēts Valkas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0010 3471.
Ar Valkas novada domes Zemes komisijas 2020.gada 22.janvāra sēdes lēmumu tika noteikts, ka *** ir
izbeigušās zemes lietošanas tiesības uz ½ domājamo daļu no zemes vienības Valkā, Smilšu ielā 29,
kadastra apzīmējums 9401 008 0118, kopējā platība 0.1814ha, kā arī noteikt, ka ½ domājamās daļas no
zemes vienības Smilšu iela 29, Valkā, kadastra apzīmējums 9401 008 0118, platība 0.1814ha piekrīt
Valkas novada pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Starp Valkas novada domi, un Ingrīdu Vilni 2020.gada 12.maijā tika noslēgts Zemes nomas līgums
Nr.14.17/20/92.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu,
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas
(būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).
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.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā
īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija
novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši
mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav
apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu, ir jāņem vērā:
1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka publiskām personām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka publiskas personas mantu
aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka līdz
brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka
par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo
vērtību 2007.gada 31.decembrī;
3. 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1. saskaņā ar SIA “Vindeks” reģistrācijas Nr.40003562948, 2020.gada 26.augustā sagatavotā
nekustamā īpašuma tirgus cenas novērtējuma - ½ domājamās daļas no zemes vienības Valkā,
Smilšu iela 29, kadastra apzīmējums 9401 008 0118, kopējā platība 1814m 2, visvairāk iespējamā
tirgus vērtība ir: 1700.00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro 00 centi);
2. Valsts zemes dienesta noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība ir 3326.00 EUR, kas ½ domājamās
daļas attiecīgi ir 1663.00 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit trīs euro);
3. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2020.gada 1.janvāri
ir 1663.00 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit trīs euro 00 centi).
Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda 108.90 EUR (viens
simts astoņi euro 90 centi).
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1. maksa par zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu – nav aprēķināma, jo to sedza ēku īpašuma
īpašniece;
2. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA “Vindeks”, reģistrācijas Nr.40003562948,
pakalpojums zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2020.gada 26.augustā
sagatavoto Rēķinu Nr.S2020/352 ir 108.90 EUR.
Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, atsavināmā zemes gabala nosacītā cena tiek noteikta 1808.90
EUR (viens tūkstotis astoņi simti astoņi euro 00 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 18.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 3.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta
ceturtās daļas un 44.panta piektās un septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma,
Pārejas noteikumu 12.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma “Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 28., 29. un 30.panta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Valkā, Smilšu iela 29, kadastra numurs 9401
008 0118, kas sastāv no ½ domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008
0118, ar kopējo platību 0.1814ha, nosacīto cenu: 1808.90 EUR (viens tūkstotis astoņi simti astoņi euro
90 centi).
2. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu ar lūgumu četru mēnešu laikā izvērtēt atsavināšanas
iespējas.
4. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskai nodaļai sagatavot
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
5. 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.
10.§
Par Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Valkā, Merķeļa ielā 15-78
nosacītās cenas apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Saskaņā ar 2020.gada 26.marta Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 20.§) “Par
izīrēta dzīvokļa Merķeļa ielā 15, dzīvoklis 78, Valkā, Valkas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu”,
ar kuru tika nolemts uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa Valkā, Merķeļa ielā 15, dzīvoklis 78,
atsavināšanas procedūru, tika veikta dzīvokļa īpašuma tirgus vērtības noteikšana un konstatēts
sekojošais:
2020.gada 11.martā *** iesniegusi iesniegumu ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru par viņas
īrēto dzīvokli Valkā, Merķeļa ielā 15-78.
Dzīvoklis pieteikuma iesniedzējam nav piešķirts pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 7., 14. un 15.pantu.
Dzīvoklis atrodas dzīvojamā mājā Merķeļa ielā 15-78, sastāv no vienas istabas, kopējā dzīvokļa platība
ir 36.6m2.
Spēkā esošais dzīvokļa Valkā, Merķeļa ielā 15, dzīvoklis 78, īres līgums ar *** noslēgts 1995.gada
6.aprīlī.
Uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi, atsavināšanas ierosinātajai nav īres un komunālo maksājumu
parādu.
Nekustamais īpašums Valkā, Merķeļa iela 15-78, kadastra numurs 9401 900 1606, sastāv no dzīvokļa
Nr.78 ar kopējo platību 36.6m2 un 366/37210 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra
apzīmējumu 9401 001 0824 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0824, reģistrēts
Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.399 78 uz Valkas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktu īrnieks vai
viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa ģimenes
locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu Vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu.
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļa nosaka, ka lēmumā par nekustamā
īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. Pamatojoties uz minētā
likuma 37.panta 4.punktu, gadījumā ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta 4.daļā minētās
personas, publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, kas šajā gadījumā ir vienāda ar nosacīto
cenu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā
īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija
novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši
mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav
apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu, ir jāņem vērā:
1) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka publiskām personām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka publiskas personas mantu aizliegts atsavināt
par acīmredzami pazeminātu cenu;
2) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka
līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par
zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību
2007.gada 31.decembrī;
3) 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanas
izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie
līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija.
Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „LVKV”, reģistrācijas Nr.44103009697, 2020.gada
3.septembrī sagatavotā nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Valkā, Merķeļa iela 15 - 78, kadastra
numurs 9401 900 1606, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir 5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro
00 centi);
2) Valsts zemes dienesta noteiktā dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība ir 2968.00 EUR (divi tūkstoši
deviņi simti sešdesmit astoņi euro);
3) nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2020.gada 1.janvāri
ir 542.27 EUR (pieci simti četrdesmit divi euro 27 centi).
Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda 194.40 EUR (viens
simts deviņdesmit četri euro 40 centi).
1) dzīvokļa īpašuma tehniskā inventarizācijas un reģistrācija nekustamā īpašuma valsts kadastra
reģistra informācijas sistēmā: 114.40 EUR, nepiemērojot PVN, 13.05.2020. Gala rēķins Nr.G-20-13021;
2) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „LVKV”, reģistrācijas Nr.44103009697,
pakalpojums dzīvokļa īpašuma tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2020.gada 4.septembrī sagatavoto
Rēķinu Nr.3/20-183 ir 80.00 EUR.
Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, atsavināmā dzīvokļa īpašuma nosacītā cena tiek noteikta
5694,40 EUR (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro 40 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 18.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 4.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta
pirmās daļas 4.punkta, 37.panta piektās un sestās daļas; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmā
daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –
13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš,
K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkā, Merķeļa iela 15-78, kadastra numurs 9401 900 1606, kas sastāv
no dzīvokļa Nr.78, ar kopējo platību 36.6m 2 un tam piesaistītajām 366/37210 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala kopīpašuma, nosakot nosacīto cenu:
5694,40 EUR (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro 40 centi).
2. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
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3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
4. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskai nodaļai sagatavot
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
5. 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.

11.§
Par Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Valkā, Rīgas iela 25A-7
nosacītās cenas apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Saskaņā ar 2020.gada 27.februāra Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 29.§) “Par
izīrēta dzīvokļa Rīgas iela 25A, dzīvoklis 7, Valkā, Valkas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu”, ar
kuru tika nolemts uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa Valkā, Rīgas ielā 25A, dzīvoklis 7, atsavināšanas
procedūru, tika veikta dzīvokļa īpašuma tirgus vērtības noteikšana un konstatēts sekojošais:
2020.gada 22.janvārī *** iesniedzis iesniegumu ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru par viņa
īrēto dzīvokli Valkā, Rīgas iela 24A-7.
Dzīvoklis pieteikuma iesniedzējam nav piešķirts pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 7., 14. un 15.pantu.
Dzīvoklis atrodas dzīvojamā mājā Rīgas ielā 25A - 7, sastāv no divām istabām, kopējā dzīvokļa platība
ir 46.92m2.
Spēkā esošais dzīvokļa Valkā, Rīgas ielā 25A, dzīvoklis 7, īres līgums ar *** noslēgts 1995.gada
25.jūlijā.
Uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi, atsavināšanas ierosinātajam nav īres un komunālo maksājumu
parādu.
Nekustamais īpašums Valkā, Rīgas ielā 25A, dzīvoklis 7, kadastra numurs 9401 900 1605, ar kopējo
platību 47.0 m2 un tam piesaistītajām 470/5308 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
kopīpašuma, dzīvojamai mājai funkcionāli piesaistītajām palīgēkām un zemes gabala, reģistrēts Valkas
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.408 7, uz Valkas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktu īrnieks vai
viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa ģimenes
locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu Vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļa nosaka, ka lēmumā par nekustamā
īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. Pamatojoties uz minētā
likuma 37.panta 4.punktu, gadījumā ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta 4.daļā minētās
personas publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, kas šajā gadījumā ir vienāda ar nosacīto
cenu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā
īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija
novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši
mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav
apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu, ir jāņem vērā:
1) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka publiskām personām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka publiskas personas mantu aizliegts atsavināt
par acīmredzami pazeminātu cenu;
2) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka
līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par
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zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību
2007.gada 31.decembrī;
3) 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanas
izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie
līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija.
Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „LVKV”, reģistrācijas Nr.44103009697, 2020.gada
3.septembrī sagatavotā nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Valkā, Rīgas iela 25A-7, kadastra
numurs 9401 900 1605, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro 00 centi);
2) Valsts zemes dienesta noteiktā dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība ir 4213.00 EUR (četri tūkstoši
divi simti trīspadsmit euro);
3) nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2020.gada 1.janvāri
ir 222.27 EUR (divi simti divdesmit divi euro 27 centi).
Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda 194.40 EUR (viens
simts deviņdesmit četri euro 40 centi).
1) dzīvokļa īpašuma tehniskā inventarizācijas un reģistrācija nekustamā īpašuma valsts kadastra
reģistra informācijas sistēmā: 114.40 EUR, nepiemērojot PVN, 13.05.2020. Gala rēķins Nr.G-20-12926;
2) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „LVKV”, reģistrācijas Nr.44103009697,
pakalpojums dzīvokļa īpašuma tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2020.gada 4.septembrī sagatavoto
Rēķinu Nr.3/20-184 ir 80.00 EUR.
Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, atsavināmā dzīvokļa īpašuma nosacītā cena tiek noteikta
7194,40 EUR (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro 40 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 18.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 5.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta
pirmās daļas 4.punkta, 37.panta piektās un sestās daļas; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmā
daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –
13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš,
K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkā, Rīgas iela 25A-7, kadastra numurs 9401 900 1605, kas sastāv
no dzīvokļa Nr.7, ar kopējo platību 47.0m2 un tam piesaistītajām 470/5308 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala kopīpašuma, nosakot nosacīto cenu:
7194,40 EUR (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro 40 centi).
2. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
4. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskai nodaļai sagatavot
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
5. 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.

12.§
Par nekustamā īpašuma Valkā, „Celtnieks 78” atsavināšanas uzsākšanu
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada domē ir saņemts ***, dzīvo: ***, iesniegums ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru
zemes vienības Valkā, “Celtnieks 78”, kadastra apzīmējums 9401 008 0547, atsavināšanai.
Zemes reformas laikā minētais zemes gabals bijis piešķirts lietošanā ***. Ar 2010.gada 29.aprīļa Valkas
pilsētas domes lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 33.§) tika izbeigtas *** zemes lietošanas tiesības uz zemes
gabalu Valkā, “Celtnieks 78”, kadastra apzīmējums 9401 008 0547.
Zemes gabals Valkā, “Celtnieks 78”, kadastra apzīmējums 9401 008 0547, platība 0.0603ha, pieder
Valkas novada domei, ko apliecina ieraksts Vidzemes rajona tiesas Valkas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.1000 0056 9973.
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Zemes vienība nav apbūvēta.
Starp Valkas novada domi un *** 2011.gada 12.maijā tika noslēgts Zemes nomas līgums
Nr.VND/2011/155. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 31.decembrim.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu,
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas
nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu
iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 18.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 6.§) 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; Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš,
K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Valkā, „Celtnieks 78”, kadastra numurs 9401
008 0547, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0547, platība 0.0603ha,
atsavināšanas procedūru
2. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai 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.

13.§
Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā, „Rozītes” atsavināšanas uzsākšanu
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada domē ir saņemts ***, dzīvo: ***, iesniegums ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru
zemes vienības Zvārtavas pagastā, “Rozītes”, kadastra apzīmējums 9496 009 0020, atsavināšanai.
Zemes gabals Zvārtavas pagastā, “Rozītes”, kadastra apzīmējums 9496 009 0020, platība 5.78ha,
pieder Valkas novada domei, ko apliecina ieraksts, Vidzemes rajona tiesas Zvārtavas pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0059 6981.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Šobrīd par zemes gabalu nav spēkā esošu nomas līgumu.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21 „Valkas novada teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.15, 6.§), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017., minētā zemes vienība atrodas lauksaimniecības zemes teritorijā.
*** neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļā minētajiem
gadījumiem, lai viņai būtu tiesības ierosināt pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Šaicāns ierosina nodot minēto zemes vienību
atsavināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, pašvaldības mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 18.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 7.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas, 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās
daļas; 10.panta, 13.panta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Zvārtavas pagastā, „Rozītes”, kadastra
numurs 9496 009 0020, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 009 0020, platība
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5.78ha, atsavināšanas procedūru, nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli.
2. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas
komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot izsoles noteikumus
minētās zemes vienības atsavināšanai.
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.

14.§
Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā „Teteri” atsavināšanas uzsākšanu
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Zemes gabals Zvārtavas pagastā, “Teteri”, kadastra apzīmējums 9496 006 0105, platība 5.7ha, pieder
Valkas novada domei, ko apliecina ieraksts, Vidzemes rajona tiesas Zvārtavas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.1000 0060 1579.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Šobrīd par zemes gabalu nav spēkā esošu nomas līgumu.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Valkas novada teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.15, 6.§), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017., minētā zemes vienība atrodas lauksaimniecības un meža zemes teritorijā.
Zemes vienības sastāvā ir reģistrēts arī mežs 0.9ha platībā, kuram nav veikts novērtējums.
Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Šaicāns ierosina nodot minēto zemes vienību
atsavināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, pašvaldības mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 18.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 8.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas, 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās
daļas; 10.panta, 13.panta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi,
V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, A.Sjademe, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Zvārtavas pagastā „Teteri”, kadastra numurs
9496 006 0105, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0105, platība 5.7ha,
atsavināšanas procedūru, nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli.
2. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas
komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu, nosakot atsevišķi arī meža vērtību,
un sagatavot izsoles noteikumus minētās zemes vienības atsavināšanai.
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.

15.§
Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Ozoliņi” atsavināšanas uzsākšanu
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada domē ir saņemts ***, dzīvo: ***, iesniegums ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru
nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Ozoliņi”, kadastra numurs 9452 011 0214, atsavināšanai.
Nekustamais īpašums Ērģemes pagastā “Ozoliņi”, kadastra numurs 9452 011 0214, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0214, platība 0.69ha un uz zemes vienības esošās dzīvojamās
mājas ar palīgēku.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nav nostiprinātas zemesgrāmatā, zemes vienībai nav veikta
kadastrālā uzmērīšana.
Šobrīd par zemes gabalu nav spēkā esošu nomas līgumu.
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*** neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļā minētajiem
gadījumiem, lai viņam būtu tiesības ierosināt pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 2.daļa nosaka, ka publiskas personas
mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, ja attiecīgais nekustamais īpašums nav
nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai. Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs norāda, ka
atsavināšana būtu labs risinājums minētā nekustamā īpašuma sakopšanai un uzturēšanai, jo līdzekļu
trūkuma dēļ pašvaldība nevar veikt nepieciešamos remonta darbus. Dzīvojamā māja un citas ēkas ir fiziski
nolietojušās un ir nepieciešami ievērojami līdzekļi to atjaunošanai.
Lēmumā minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju
realizēšanai.
Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons ierosina nodot minēto zemes vienību
atsavināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, pašvaldības mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 18.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 9.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas, 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās
daļas; 10.panta, 13.panta; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 1. punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā „Ozoliņi”, kadastra numurs
9452 011 0214, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0214, platība 0.69ha
vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā un uz zemes vienības esošām
pašvaldībai piederošām ēkām un būvēm, atsavināšanas procedūru, paredzot tā kadastrālajai
uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada budžetā.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes
vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas, organizēt nekustamā īpašuma
novērtēšanu un sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma izsolei.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

16.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Latnieki”,
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Objekts: nekustamais īpašums Valkas pagastā “Latnieki”, kadastra numurs 9488 010 0103, sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0103, platība 1.24ha.
Minētais nekustamais īpašums reģistrēts Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.10000 0057
2422, uz Valkas novada domes vārda.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Valkas novada teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.15 ,6.§), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017., minētā zemes vienība atrodas lauksaimniecības zemes teritorijā.
Ar Valkas novada domes 2020.gada 25.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 8.§) tika nolemts: uzsākt
nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Latnieki”, kadastra numurs 9488 010 0024, atsavināšanas
procedūru.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, pašvaldības mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā
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īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija
novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši
mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav
apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu, ir jāņem vērā:
1) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka publiskām personām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka publiskas personas mantu
aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
2) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka līdz
brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka
par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo
vērtību 2007.gada 31.decembrī;
3) Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1) Saskaņā ar SIA „LVKV”, reģistrācijas Nr.44103009697, 2020.gada 18.augustā sagatavotā
nekustamā īpašuma tirgus cenas novērtējuma – zemes vienība Valkas pagastā “Latnieki”, kadastra
apzīmējums 9488 010 0103, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: 2600.00 EUR (divi tūkstoši seši
simti euro un 00 centi);
2) Valsts zemes dienesta noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2020. ir 889.00 EUR
(astoņi simti astoņdesmit deviņi euro);
3) nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc datiem uz 01.01.2020, ir : 382.75 EUR, (trīs simti
astoņdesmit divi euro un 75 centi).
Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda 121.00 EUR (viens
simts divdesmit viens euro 00 centi):
1) maksa par zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu – nav aprēķināma, jo to zemes reformas laikā veica
toreizējā zemes lietotāja;
2) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „LVKV”, reģistrācijas Nr.4410300969, pakalpojums
zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2020.gada 20.augustā sagatavoto Rēķinu
Nr.3/20-177, ir 121.00 EUR ar PVN.
Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, atsavināmā zemes gabala nosacītā cena (izsoles sākumcena)
tiek noteikta 2750.00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 18.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) un vadoties no Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas, 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un
septītās daļas; 10.panta, 13.panta, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmās daļas un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs,
S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Latnieki”, kadastra numurs 9488
010 0024, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0103, platība 1.24ha,
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam Valkas pagastā “Latnieki”,
kadastra numurs 9488 010 0024:
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) 2750,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro);
2.2. nodrošinājuma apmēru 275.00 EUR (divi simti septiņdesmit pieci euro);
2.3. atsavināšanas izsoles soli 100,00 EUR (viens simts euro);
2.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 (trīsdesmit euro).
3. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu.
4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2020.gada 13.novembrī, plkst. 9.00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
zālē.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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Valkā,
2020.gada 24.septembrī
Pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 16.§)
Nekustamā īpašuma
“Latnieki”, Valkas pagasts, Valkas novads
IZSOLES N OTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Valkas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Latnieki”, Valkas pagasts, Valkas novads (turpmāk – objekts) izsole, atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”.
1.2. Izsoli organizē Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

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

3.9.

3.10.

2. Objekta raksturojums
Objekta adrese, kadastra numurs
“Latnieki”, Valkas pagasts, Valkas novads
kadastra numurs 9488 010 0024
Objekta sastāvs
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0103,
platība 1.24ha.
Nekustamā
īpašuma
tiesību Lēmuma datums: 31.10.2017., Valkas pagasta
nostiprināšana zemesgrāmatā
zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0057 2422
Ziņas par personām, kuras nomā vai Nav
lieto objektu vai tā daļu, un šo nomas
vai citu līgumu termiņiem
Iesniegti prasījumi attiecībā uz objektu Nav
Pirmpirkuma tiesības
Nav
Lietu tiesības, kas apgrūtina īpašumu
Nav
2. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
Izsoles datums, laiks, vieta
2020.gada 13.novembrī, plkst. 9:00, Beverīnas ielas 3,
Valkā, Valkas novads, 1.stāva zālē.
Izsoles veids
Mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas 100% euro
Izsoles sākumcena
2750,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro)
100,00 EUR (viens simts euro)
Izsoles solis
275.00 EUR (divi simti septiņdesmit pieci euro)
Izsoles nodrošinājuma apmērs
30.00 EUR (trīsdesmit euro)
Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas termiņi
3.8.1. Nodrošinājums
un
reģistrācijas
maksa
iemaksājama līdz pieteikuma pieņemšanas termiņa
beigām.
3.8.2. Maksa par izsolē iegūto nekustamo īpašumu,
nosolītā
summa
(atrēķinot
iemaksāto
nodrošinājumu) jāsamaksā izsoles noteikumu
7.1.punktā noteiktajā kārtībā atkarībā no izvēlētā
maksāšanas termiņa
Nodrošinājuma
un
reģistrācijas Maksājumi jāieskaita atsevišķi Valkas novada domes reģ.
maksājumi
Nr.90009114839, norēķinu kontā
LV16UNLA0050014283134, AS ”SEB BANKA”, kods
UNLALV2X, norādot iemaksas mērķi, attiecīgi:
“Reģistrācijas maksa dalībai izsolē” un “Nodrošinājums
par dalību izsolē”.
dalībnieku reģistrācija
līdz 2020.gada 12.novembra plkst.16.00

4.
Izsoles priekšnoteikumi
4.1. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, Objektu pārdod vienīgajam reģistrētajam izsoles
dalībniekam par Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu soli, saskaņā ar Noteikumu 5.7.punktu.
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4.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošiem
normatīviem aktiem var iegūt objektu īpašumā, ir izpildījusi izsoles priekšnoteikumus. Izsoles dalībnieki
pirms izsoles, līdz 3.10.punktā norādītajam termiņam, iesniedz pieteikumu (1., 2.pielikumi) dalībai izsolē,
kam pievienoti dokumenti, kas apliecina nodrošinājuma un reģistrācijas maksas apmaksu noteiktajā
apmērā. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir
ieskaitīta šo noteikumu 3.9.punktā norādītajā bankas kontā. Pieteikumu (2.pielikums) un attiecīgās
institūcijas lēmumu par objekta iegādi. Ja juridiskā persona vai personālsabiedrība nosolīšanas gadījumā
ir nolēmusi izvēlēties nomaksas pirkumu, tai jāiesniedz dokumenti par to, ka tā ir samaksājusi likumā
paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās apdrošināšanas maksājumus, kā arī tā nedrīkst būt
parādā Valkas novada pašvaldībai.
4.3. Fiziskā persona reģistrējoties uzrāda personu apliecinošu dokumentu, tā nedrīkst būt parādā Valkas
novada pašvaldībai (t.sk. nodokļu maksājumi un citas saistības).
4.4. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā
un tai izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.5. Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona.
4.6. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem
netiek atdoti.
4.7. Pieteikumu dalībai izsolē reģistrē to iesniegšanas secībā. Pēc šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto
dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek piešķirts kārtas numurs un izsniegta reģistrācijas apliecība.
4.8.
Ja izsoles dalībnieks nav izpildījies izsoles priekšnoteikumus, tam netiek izsniegta reģistrācijas
apliecība un tas netiek pielaists izsolei.
4.9. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir
sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku
zaudējušu tam izsniegtā reģistrācijas apliecība. Tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē. Par
reģistrācijas apliecības atzīšanu par spēku zaudējušu, ja pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas,
pieteicējam tiek paziņots rakstveidā.
4.10. Ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta,
izsoles dalībnieks netiek pielaists dalībai izsolē.
4.11. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā,
Valkas novadā, 16.telpā no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 3.10.punktā
norādītajam termiņam.
4.12. Objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni +371 29299595.
5.
Izsoles process
Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles
dalībnieka reģistrācijas apliecības.
5.2. Izsoli vada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs.
5.3. Izsole tiek protokolēta.
5.4. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarota persona izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un personu
apliecinošu dokumentu, pēc kā paraksta izsoles noteikumus. Dalībniekam izsniedz dalībnieka numuru, kas
atbilst izsoles dalībnieku sarakstā uzrādītajam kārtas numuram.
5.5. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt reģistrācijas apliecību vai
personu apliecinošu dokumentu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
5.6. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja
izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis
izsoles dalībnieks nepiedalās izsolē un tam neatmaksā drošības naudu.
5.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo objektu, paziņo izsoles sākuma cenu un izsoles soli.
5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles
solim.
5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un
fiksē to ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz objekta pārdošanu.
5.10. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja to
neizdara, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
5.11. Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem neatmaksā
nodrošinājumu.
5.12. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par
nenotikušu.
5.13. Pēc protokola parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem Izziņu
(3.pielikums), kurā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma nosolītā cena un samaksas kārtība.
5.1.

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
6.1. Piecu darba dienu laikā pēc izsoles dienas, personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības tiek izsūtīts
paziņojums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
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6.2. Termiņš pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanai ir divas nedēļas no šo noteikumu
6.1.punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas.
6.3. Gadījumā, ja noteiktajā termiņā netiek saņemts pirmpirkuma tiesīgo personu pieteikums pirmpirkuma
tiesību izmantošanai, piecu darba dienu laikā tiek sagatavots rēķins un nosūtīts Izsoles uzvarētājam.
6.4. Izsoles rezultātus apstiprina ar Valkas novada domes sēdes lēmumu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
7.1.punktā noteikto maksājumu saņemšanas.
6.2. Pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Valkas novada dome 10 darba dienu laikā uzaicina Izsoles
uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu.
6.3. Objekta pirkuma līgums Izsoles uzvarētajam jāparaksta 10 darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu
apstiprināšanas Valkas novada domes sēdē.
6.4. Ja izsoles uzvarētājs šo noteikumu 7.1.punktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis nosolīto
cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu, un tas nozīmē, ka tiesības nopirkt
nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas nosolītājam.
6.5. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu, norādot, ka Objektu pērk
ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu.
6.6. Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo par Objekta pirkšanu
un ir veicis 7.1.punktā noteikto pirkuma maksājumu, Valkas novada dome atzīst par izsoles uzvarētāju
jauno izsoles uzvarētāju un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu.
6.7. Objekta pirkuma līgums Jaunajam izsoles uzvarētājam jāparaksta Noteikumu 6.3.punktā noteiktajā
termiņā.
6.8. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 6.6.punktā piešķirtās tiesības, izsole
atzīstama par nenotikušu.
6.9. Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē vai skaitās neieradušies uz izsoli, saņem atpakaļ
iemaksāto nodrošinājumu viena mēneša laikā. Lai saņemtu nodrošinājumu, izsoles dalībnieki iesniedz
izsoles rīkotājam iesniegumu ar norādi par bankas norēķinu kontu, uz kuru nodrošinājums ir jāpārskaita.
6.10. Izsoles dalībnieki samaksāto reģistrācijas maksu atpakaļ nesaņem.
7. Maksājumu veikšana
7.1. Izsoles uzvarētājam (turpmāk – Pircējs) nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas pirkuma
gadījumā avanss, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto objektu viena
mēneša laikā no Rēķina saņemšanas dienas, bet Jaunajam izsoles uzvarētājam – divu nedēļu laikā no
Paziņojuma saņemšanas dienas.
7.1.1. Objekta pirkuma ar tūlītēju samaksu gadījumā, maksa par Objektu jāpārskaita Valkas novada domes
reģ. Nr.90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, AS”SEB BANKA”, kods UNLALV2X,
kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Latnieki”, pirkuma maksa”. Objekta
nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā, ja persona iegūst tiesības pirkt objektu ar tūlītēju samaksu.
7.1.2. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% apmērā no nosolītās augstākās cenas,
jāpārskaita Valkas novada domes reģ. Nr.90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134,
AS”SEB BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma Valkas pagastā
“Latnieki”, pirkuma avanss”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma avansa maksājumā, ja
persona iegūst tiesības pirkt objektu uz nomaksu.
7.2. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem,
maksājumus sadalot proporcionāli pa mēnešiem. Pircējam katru mēnesi papildus pirkuma maksai jāmaksā
procenti par atlikto maksājumu. Procenti par atlikto maksājumu ir 0.5% mēnesi jeb 6% gadā no vēl
nesamaksātās kopējās pirkuma summas. Procentus par atlikto maksājumu aprēķina, sākot ar otro pilno
kalendāro mēnesi, pēc Objekta nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas. Šis maksājums vienlaicīgi ar
kārtējo pirkuma maksas maksājumu jāveic Valkas novada domes reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu kontā
LV16UNLA0050014283134, AS ”SEB BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot:
“Nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Latnieki”, pirkuma maksa par 20___.gada _______ (mēnesi)”.
7.3. Pirkuma maksas maksājumi un procenti par atlikto maksājumu maksājami saskaņā ar maksājumu
grafiku, kas ir Objekta nomaksas līguma neatņemama sastāvdaļa.
Par pirkuma maksas maksājumu termiņu neievērošanu Pircējs maksā nokavējuma procentus 0.1%
apmērā no kavētās summas par katru nokavēto dienu.
7.4. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā Valkas novada domei tiek nodibināta ķīlas tiesība – pirmā
hipotēka uz Objektu par nesamaksāto pirkuma maksu un procentiem par atlikto maksājumu 0.5% mēnesī
par visu nomaksas pirkuma līguma termiņu - kā galveno prasījumu, kā arī par to saistītajiem blakus
prasījumiem. Valkas novada dome piešķir Pircējam tiesības, un Pircējam ir pienākums nostiprināt savas
īpašuma tiesības uz Objektu zemesgrāmatā, vienlaikus zemesgrāmatā nostiprinot ķīlas tiesību par labu
Valkas novada domei.
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7.5. Ja Objekta pircējam ir maksājumu parāds, tad kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu
bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma
maksas pamatparādu.
7.6. Pircējam ir tiesības samaksāt Objekta nomaksas pirkuma maksājumus pirms termiņa, tad procenti par
atlikto maksājumu tiks aprēķināti līdz dienai, kad pirkuma maksājums tiks saņemts Valkas novada domes
norēķinu kontā.
7.7. Valkas novada domei ir tiesības prasīt visu atlikušo Objekta maksas samaksu pirms Objekta
nomaksas pirkuma līgumā pielīgtā samaksas termiņa, ja kopējais pirkuma maksas parāda apmērs
pārsniedz trīs mēnešu pamatsummas maksājumu kopējo apmēru. Šai gadījumā Valkas novada domei ir
tiesības piedzīt maksājumu parādu un visu atlikušo Objekta pirkuma maksu saistību bezstrīdus piespiedu
izpildīšanas kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas Civilprocesa likumu.
8. Nenotikusi izsole
8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
8.1.1. izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks;
8.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
8.1.4. Nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.
9. Citi noteikumi
9.1. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada Domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
PIELIKUMI:
1. pielikums: Fiziskas personas pieteikums dalībai izsolē;
2. pielikums: Juridiskas personas pieteikums dalībai izsolē;
3. pielikums: Izziņa par izsolē iegūto objektu

1.pielikums
Izsoles noteikumiem

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

PIETEIKUMS
dalībai izsolē
Ar šo pieteikumu piesakos dalībai izsolē, kur tiek izsolīts Objekts: nekustamais īpašums “Latnieki”,
Valkas pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9488 010 0024, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9488 010 0103, platība 1.24ha.
Pēc īpašuma iegādes plānoju veikt šādas darbības Objektā (izmantošanas mērķis):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Apliecinu, ka:
 Esmu iepazinies ar Izsoles noteikumiem un tiem piekrītu.
 Man nav parādu Valkas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām;
 Man nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu par Valkas novada
administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz piedāvājumu iesniegšanas
pēdējā termiņa dienu;
 Valkas novada dome pēdējo trīs gadu laikā ar mani nav vienpusēji lauzusi jebkādu līgumu manu
saistību nepienācīgas izpildes dēļ;
 Esmu samaksājis izsoles dalības maksu un nodrošinājuma summu;
 Visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa.

Valkā, 2020.gada ___.____________

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

PIETEIKUMS
dalībai izsolē
Ar šo pieteikumu piesakos dalībai izsolē, kur tiek izsolīts Objekts: nekustamais īpašums “Latnieki”,
Valkas pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9488 010 0024, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9488 010 0103, platība 1.24ha.
Pēc īpašuma iegādes plānoju veikt šādas darbības Objektā (izmantošanas mērķis):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Apliecinu, ka:
 Esmu iepazinies ar Izsoles noteikumiem un tiem piekrītu.
 Man nav parādu Valkas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām;
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Man nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu par Valkas novada
administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz piedāvājumu iesniegšanas
pēdējā termiņa dienu;
Valkas novada dome pēdējo trīs gadu laikā ar mani nav vienpusēji lauzusi jebkādu līgumu manu
saistību nepienācīgas izpildes dēļ;
Esmu samaksājis izsoles dalības maksu nodrošinājuma summu;
Visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa.

Valkā, 2020.gada ___.____________

____________
/paraksts/
3.pielikums
Izsoles noteikumiem

IZZIŅA
par izsolē iegūto objektu
Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums
__________________________________________________________________________________
adrese un tālruņa numurs
__________________________________________________________________________________
izsolē, kas notika 2020.gada 20.novembrī, Valkā, Beverīnas ielā 3,
ieguva īpašumā nekustamo īpašumu:
“Latnieki”, Valkas pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9488 010 0024, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0103, platība 1.24ha.
.
Objekta sākumcena: 2750,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro);
Iemaksāts nodrošinājums: 275.00 EUR (divi simti septiņdesmit pieci euro, 0 centi);
Nosolītā cena:_____________ EUR (____________________________________ euro).
Summa apmaksai (nosolītā cena, atņemot iemaksāto drošības naudu): jāveic saskaņā ar
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Izziņai ir informatīvs raksturs, maksājumi jāveic pēc Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu
nodaļas piesūtītā rēķina

Izsoles komisijas priekšsēdētājs _____________________________________

Protokoliste _____________________________________________________
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17.§
Par privatizācijas procedūras pabeigšanu uz zemes vienībām Valkas pilsētā, par kurām jau
iepriekš pieņemti lēmumi par izmantošanu pašvaldības funkciju realizēšanai
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likums (turpmāk – Privatizācijas pabeigšanas likums) tika pieņemts Saeimā 2005.gada 16.jūnijā un attiecīgi
stājās spēkā 2005.gada 1.septembrī. Privatizācijas pabeigšanas likuma mērķis ir nodrošināt valsts vai
pašvaldību īpašuma privatizācijas pabeigšanu, kā arī privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un
izmantošanas pabeigšanu valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijā, atsavināšanā un izpirkšanā.
Lai nodrošinātu likumā noteiktā mērķi izpildi un veicinātu reformas procesu pabeigšanu valstī,
Privatizācijas pabeigšanas likumā tika noteikti ierobežojumi un nosacījumi valsts un pašvaldības īpašumu
nodošanai privatizācijai un to privatizācijai, kā arī turpmākā rīcība atsavinot valstij un pašvaldībai
piederošus īpašumus.
Noteiktajā termiņā pieteikumu par zemes vienību vai nekustamo īpašumu privatizāciju, reģistrācijai, tika
izveidots privatizācijas ierosinājumu reģistrs.
Šobrīd, izvērtējot reģistrā iekļauto informāciju, nācās secināt, ka tajā joprojām ir iekļauti ieraksti par
atsevišķām neapbūvētām zemes vienībām, kas dažādu apsvēru dēļ jau ir izmantotas pašvaldības funkciju
realizēšanai un nav nododamas privatizācijai.

Adreses

Vienības
gatvē 11

Privatizācijas
ierosinājuma
saņemšanas
datums

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums

Platība
m2

Lēmums nodot
privatizācijai
(datums)

Lēmums par z.v. nepieciešamību
pašvaldības funkciju realizēšanai

94010020111

5025

20.09.2005.;
15.08.2006.

26.08.2010. (prot.Nr.9,29.§), nodots nomā;
VUGD DEPO būvniecībai un uzturēšanai

18.08.2005.
25.10.2005

Attīstības lietu komitejas 10.11.2016.
(prot.Nr.3,2.§), paredzēts pašvaldības
funkciju realizēšanai, mājokļu programmas
uzsākšana jaunajiem speciālistiem un
daudzbērnu ģimenēm
2010. gadā tika realizēts projekts par
tranzītielas izbūvi, zemes vienība tika
sadalīta.
28.12.2017. (prot.Nr.16,13.§)atlikuši z.v.
daļa - zaļās zonas uzturēšana

Rūjienas iela
34A

02.06.2006.

94010080434

158400

24.08.2006.

Parka iela 14

28.08.2006,

94010070136

3000

17.10.2006.

Valdemāra
iela 2

29.08.2006

94010040416

30000

19.12.2006.

24.04.2007. Valkas pilsētas domes sēdes
lēmums par z.v. reģistrēšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

94010010431

2619

04.07.2006.

29.12.2016. (prot.Nr.15,6.§), iekļauts TP,
nepieciešama pašvaldības funkciju
realizēšanai

4000

25.08.2008.
29.12.2008.
(prot.Nr.17,15.§)
Apstiprināti
Izsoles noteikumi.

26.04.2018. (prot.Nr.5,9.§) z.v. paredzēta
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai.

1987

27.11.2007.

ēkas dabā neeksistē.
zemes vienība izmantota pašvaldības
funkciju realizēšanai.
Valkas-Valgas centra izveides projekta
īstenošanai`

15900

24.11.2004.
Lēmums sagatavot
detālplānojumu
zemes gabala
sadalīšanai, bet
par privatizācijas
uzsākšanu,
lēmums nav
pieņemts.

Zvaigžņu
ielas
stāvlaukums

Cimzes ielā 2

Rīgas iela 7A

Rīgas iela
62C

30.08.2006.
04.07.2006.

31.08.2006.

28.08.2006.

12.08.2004

94010040151

94010010211

94010040154

29.12.2016. (prot.Nr.15,6.§), iekļauts TP,
nepieciešama pašvaldības funkciju
realizēšanai

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 6.panta 6.daļu, tikai pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot
privatizācijai pašvaldības īpašuma objektu. Lēmumā norādāms, kuras pārvaldes funkciju realizācijai,
zemes gabals ir nepieciešams.

46
Izmantojot minētās zemes vienības konkrētajiem mērķiem, pašvaldība nav pārsniegusi rīcības brīvības
robežas, jo zemesgabalu fiziskās īpašības atbilst tam mērķim, kuriem to nodomājusi izmantot pašvaldība,
un šie mērķi ir vērst uz sabiedrības interešu apmierināšanu. Tāpēc pašvaldība varēja ierobežot pieteicēju
vēlmi privatizēt konkrēto zemesgabalu.
Būtisks ir apstāklis, ka personām, kas ierosina konkrēta objekta privatizāciju, ir subjektīvās tiesības tikai
uz šā ierosinājuma izskatīšanu, bet ne objekta iegūšanu īpašumā.
Nenododot zemesgabalu privatizācijai, netiek pārkāpts arī samērīguma princips, jo sabiedrības
interešu pārākums iepretim privatizācijas ierosinātāju interesēm ir acīmredzams.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 14.pantam, ir izbeidzama privatizācijas procedūra uz privatizācijas objektu “Valka (no
Tālavas ielas) – Igaunijas valsts robeža”, kur izsole tika organizēta divas reizes (attiecīgi 09.11.2012. un
28.11.2013.), bet netika saņemts neviens pieteikums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 18.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 11.§) un vadoties no Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta
6.daļas, 14.panta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt sekojošu pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas procedūru:
1.1. neapbūvēta zemes vienība Valkā, Vienības Gatve 11, kadastra apzīmējums 9401 002 0111, jo
zemes vienība nepieciešama valsts funkciju realizēšanai;
1.2. neapbūvēta zemes vienība Valkā, Rūjienas iela 34A, kadastra apzīmējums 9401 008 0434, jo
zemes vienība nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu;
1.3. neapbūvēta zemes vienība Valkā, Parka 14, kadastra apzīmējums 9401 007 013, jo zemes
vienība nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 2.punktu;
1.4. neapbūvēta zemes vienība Valkā, Valdemāra iela 2, kadastra apzīmējums 9401 004 0416, jo
zemes vienība nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu;
1.5. neapbūvēta zemes vienība Valkā, Zvaigžņu ielas stāvlaukums, kadastra apzīmējums 9401 001
0431, jo zemes vienība nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu;
1.6. neapbūvēta zemes vienība Valkā, Cimzes iela 2, kadastra apzīmējums 9401 004 0151, jo zemes
vienība nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 7.punktu;
1.7. nekustamais īpašums Valkā, Rīgas iela 7A, kadastra numurs 9401 001 0211, jo zemes vienība
nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 2.punktu;
1.8. neapbūvēta zemes vienība Valkā, Rīgas iela 62C, kadastra apzīmējums 9401 004 0154, jo
zemes vienība nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu;
1.9. privatizācijas objekts, Valkā, “Valka (no Tālavas ielas) – Igaunijas valsts robeža”, kas sastāv no
trīs posmiem ar kadastra numuriem 9401 002 0110, 9401 004 0149 un 9401 005 0130, saskaņā
ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 14.pantu.
2. 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 Administratīvā rajona
tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
18.§
Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
“Māja 5”, Sēļi, Valkas pagastā un zemes gabala sagatavošanu
īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot Valkas pagasta dzīvojamās mājas „Māja 5”, Sēļi, dzīvokļa tiesiskās valdītājas *** dzīvo: ***,
2020.gada 2.jūlijā iesniegto iesniegumu ar lūgumu slēgt Vienošanos par zemes gabala “Māja 5”, Sēļi
nodošanu īpašumā bez atlīdzības proporcionāli dzīvokļa domājamai daļai, tika konstatēts:
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Zemes gabala Valkas pagasta Sēļi, “Māja 5”, kadastra apzīmējums 9488 010 0247, platība 0.6ha,
vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu dabā uzmērot, piekrīt Valkas novada domei, saskaņā ar
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4 1.panta
2.daļas 4. punktu, kas nosaka, ka „Zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes
reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja: uz šīs zemes ir
dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu
privatizāciju” un likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”.
Zemes vienībai nav veikta kadastrālā uzmērīšana, nav nostiprinātas īpašuma tiesības Zemesgrāmatā.
Uz iepriekš minētā zemes gabala atrodas trīs dzīvokļu dzīvojamā māja. Dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi
ir privatizēti par pajām, saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju”. Par pajām privatizēto dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma domājamo daļu un zemes gabala
lieluma un vērtības noteikšana notiek ievērojot likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”.
Saskaņā ar 1995.gda 21.jūnija likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta
1.daļu - ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu
privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", privatizācijas
komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai vai nomā uz
99 gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta.
Saskaņā ar augstāk minētā likuma panta 4.daļu - šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem
valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot
vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Bez tam, tā paša likuma panta 7.daļā noteikts, ka šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem
jādibina mājas kopīgas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sabiedrība vai jānoslēdz līgums par
daudzdzīvokļu mājas kopīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un savukārt 8.daļā norādīts, ka šā panta
pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašnieki par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala
noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un dzīvojamās mājas reģistrāciju zemesgrāmatā norēķinās skaidrā
naudā.
Ņemot vērā, ka zemes gabala kadastrālā uzmērīšana nav veikta, kā arī nav veikta zemes īpašuma
tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, nav iespējams noteikt kopējo izdevumu
apmēru par zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un dzīvojamās mājas reģistrāciju
zemesgrāmatā, kā arī kamēr nav noteikta zemes gabala precīza platība, tā apgrūtinājumi, nav korekta
zemes vienību domājamo daļu nodošana.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 18.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 12.§) un vadoties no likuma “Par valsts
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta 1., 4., 7., un 8.daļām, kas nosaka, likuma piemērošanu
attiecībā uz privatizētajiem kooperatīvajiem dzīvokļiem, kā arī par pajām privatizētajiem dzīvokļiem un
dzīvojamām mājām, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības uz zemes gabalu Valkas pagastā “Māja 5”, Sēļi,
kadastra apzīmējums 9488 0010 0247, platība 0.6ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies dabā uzmērot, lai
to varētu atsavināt proporcionāli dzīvokļu domājamām daļām un noslēgt Vienošanos par zemes gabala
nodošanu īpašumā bez maksas, paredzot tā kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu
līdzekļus nākamā gada budžetā.
2. Uzdot Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai apkopot nepieciešamos dokumentus
zemes vienības īpašuma tiesību nostiprināšanai uz pašvaldības vārda, paredzot tā kadastrālajai
uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada budžetā.
3. Pēc lēmuma 1.punkta izpildes gatavot nepieciešamos dokumentus Vienošanās līgumu slēgšanai.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).

19.§
Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, Varoņu ielā 30-8
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo ***, 2020.gada 15.septembrī iesniegto iesniegumu ar lūgumu
uzsākt atsavināšanas procedūru par viņas īrēto dzīvokli Valkā, Varoņu iela 30-8, tika konstatēts:
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Atbilstoši likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 4.panta 4.daļas 5.punktam
atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas
personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt attiecīgo dzīvokļa īpašumu vai
viendzīvokļa dzīvojamo māju.
Dzīvoklis atrodas dzīvojamā mājā Varoņu ielā 30-8, sastāv no divām istabām, ar kopējo dzīvokļa platību
43.4m2.
Dzīvoklis pieteikuma iesniedzējai nav piešķirts pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 7., 14. un 15.pantu.
Dzīvokļa Valkā, Varoņu iela 30, dzīvoklis 8, īres līgums ar *** noslēgts kopš 2003.gada 23.maija, kad,
īres tiesības *** pārrakstīja no sava vīra ***.
***, dzīvoklis Valkā, Varoņu ielā 30-8, tika piešķirts ar 1999.gada 10.martā, ar Valkas pilsētas domes
lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 15.§). Dzīvokļa īres līgums ar *** noslēgts 1999.gada 11.martā.
Saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 5. punkta 4.daļu ir noteikts, ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai
dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās
personas, ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes
loceklis. Atsavināšanas ierosinājumam pievieno: izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai
neesību.
Uz šī lēmuma pieņemšanas dienu vēl nav nostiprinātas zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības
uz minēto dzīvokli. Līdz ar to paralēli nekustamā īpašuma dokumentu sakārtošanai un reģistrēšanai
zemesgrāmatā, varētu tikt pieprasīti arī nepieciešamie dokumenti atsavināšanas procedūras turpināšanai.
*** atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam kā minētā
nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātāja.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktu, īrnieks vai
viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa ģimenes
locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļa norāda, ka lēmumā par nekustamā
īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. Pamatojoties uz minētā
likuma 37.panta 4.punktu, gadījumā ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta 4.daļā minētās
personas publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, kas šajā gadījumā ir vienāda ar nosacīto
cenu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2020.gada 18.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 13.§) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punkta; 45.panta 4.daļas; 8.panta 2., 3. un 6.daļām;
37.panta; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta1.daļas
2.punkta; 7.panta 1.daļas; 2011.gada 1.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 38.punkta; likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 17.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Valkas novada domes nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Varoņu
ielā 30, dzīvoklis 8, Valkā, ar kopējo platību 43.4 m 2 un tam piesaistītajām 493/5531 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemes gabala, nosakot atsavināšanas
veidu: atsavināšana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Lūgt *** iesniegt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktā noteikto
notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņas ģimenes locekļiem iegūs īpašumā īrēto
dzīvokļa īpašumu.
4. Pēc dzīvokļa reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un šī lēmuma 3.punkta izpildes, uzdot
Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas
funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
5. Pēc šī lēmuma 4.punktā un 2. punktā norādīto dokumentu saņemšanas, izskatīt jautājumu par
nekustamā īpašuma Varoņu ielā 30-8, Valkā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
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20.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.21
„Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” apstiprināšana
_______________________________________________________________________________
(I.Grandava, U.Ozoliņa)
Saskaņā ar Valkas novada domes komiteju pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem un vadoties no faktiskās izpildes, pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam””
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” triju dienu laikā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Administratīvi juridiskajai nodaļai nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Valkas novada domes ēkā
Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 24.septembrī

Nr.21
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 20.§)

„Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punktu un 46.pantu un likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu

1. Apstiprināt 2020.gada Valkas novada domes budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus
(1.pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

2020.gada 25.septembrī

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

50
1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.21
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2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.21
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam””.
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2020.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1.Ieņēmumi
1. Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem, kā
arī izvērtējot maksas pakalpojumu faktisko izpildi – ieņēmumi palielināti par 707056 EUR, tajā skaitā :
1.1. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta un pārējie projektu ieņēmumi 685024.00 EUR:
1.1.1. Mērķdotācija pedagogu darba algām, t.sk. 5 un 6 gadīgo apmācībai 91494.00 EUR;
1.1.2. Mērķdotācija skolēnu nodarbinātībai vasaras sezonā 3859.00 EUR;
1.1.3. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 589671.00 EUR
1.2. Ieņēmumi maksas pakalpojumiem un citiem pašvaldības ieņēmumiem atbilstoši faktiskai izpildei
22032.00 EUR.
2.Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Sakarā uz Covid -19 izplatību, samazināti ārzemju komandējumu
izdevumi par 6825.00 EUR un degvielas cenu krituma un braucienu skaita samazināšanās dēļ samazināti
degvielas izdevumi par 33210.00 EUR. Kopumā izdevumi palielināti par 707056.00 EUR, tajā skaitā:
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi samazinājušies par 3400.00 EUR, t.skaitā:
2.1.1. Atbilstoši faktiskai izpildei un uzskaitei elektrībai plānotie izdevumi samazināti par 3000.00 EUR
Valsts un pašvaldības vienotam klientu apkalpošanas centram;
2.1.2. Komandējumu izdevumu samazinājums administrācijas struktūrvienībām 400.00 EUR.
2.2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai izdevumu samazinājums pašvaldības policijai – degvielas
izdevumi 700.00 EUR
2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par 575455.00 EUR, tajā skaitā:
2.3.1. No TIB budžeta izslēgti izdevumi nomas izdevumiem nenotikušajam robežtirgum 4250.00 EUR
un ārzemju komandējumiem 200.00 EUR;
2.3.2. Attīstības un plānošanas nodaļai budžets samazināts par 2000.00 EUR, kas tika paredzēti
Granta atbalsta programmai un par 1600.00 EUR samazināti izdevumi ārzemju komandējumiem;
2.3.3. Projekta “No Hobija uz biznesu” realizēšanai izdevumi palieliāti par 111518.00 EUR;
2.3.4.Projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” realizēšanai palielināti izdevumi par
473603.00 EUR;
2.3.5. Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” izdevumi palielināti par
4550.00 EUR;
2.3.6. NVA projekta “Skolēnu nodarbinātība vasara brīvlaikā” izdevumi palielināti par 1359.00 EUR;
2.3.7. Degvielas izdevumu samazinājums autotransportam 7525.00 EUR
2.4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti atbilstoši Finanšu
komitejas lēmumiem par 44108.00 EUR, tajā skaitā :
2.4.1. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai ceļu uzturēšanai un saimnieciskās darbības
nodrošināšanai palielināti izdevumi par 35000.00 EUR;
2.4.2. Komunālai nodaļai kopumā palielināti izdevumi par 14643.00, katlu mājas izbūvei Tālavas ielā
33, Valkā;
2.4.3. Degvielas izdevumu samazinājums 5535.00 EUR.
2.5. Kultūrai un sportam izdevumi samazināti par 3295.00 EUR, tajā skaitā
2.5.1. Samazināti komandējumu un degvielas izdevumi Valkas novada kultūras un sporta iestādēm
un struktūrvienībām par 3295.00 EUR;
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2.6. Izglītībai izdevumi palielināti par 95958.00 EUR
2.4.1. Palielināti izdevumi pedagogu atalgojumam un darba devēja VSAOI maksājumiem par
101083.00 EUR
2.4.2.Samazināts finansējums degvielas un ārzemju komandējumu izdevumiem Valkas novada
izglītības iestādēs par 5125.00 EUR.
2.5. Sociālai aizsardzībai izdevumi samazināti degvielas iegādei par 1070.00 EUR.

21.§
Par Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju
_______________________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 19.punkts nosaka, ka pašvaldība nodrošina
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību. Vispārējās izglītības likuma 54.pants nosaka, ka
pašvaldības izveido pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas.
Laika gaitā dažādu iemeslu dēļ, komisijas locekļi pārtrauca darbību pedagoģiski medicīniskajā komisijā.
Komisijas psiholoģe Dace Gailīte lūdza atbrīvot no komisijas pienākumu pildīšanas, jo ir noslogota kā
privātprakses psihologs. Ausma Zeibote jau divus gadus nestrādā skolā par speciālo pedagogu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 24.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju sekojošā sastāvā:
1.1. Ramona LAPIŅA – komisijas priekšsēdētāja, izglītības speciāliste;
1.2. Ina NAGLE – izglītības psiholoģe;
1.3. Ingrīda VĪLISTERE – logopēde;
1.4. Andra MORĪTE – speciālā pedagoģe;
1.5. Līga PUTRIŅA – ģimenes ārste.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

22.§
Par ēdināšanu obligātās pirmsskolas izglītības vecuma bērniem Valkas novadā
________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, S.Pilskalne)
Valkas novadā pirmsskolas izglītības programmu apgūst Valkas pirmsskolas izglītības iestādē un
pirmsskolas grupās, kas darbojas Ērģemes pamatskolā, Vijciema sākumskolā un Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā, kā arī privātajā Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzes pirmsskolas izglītības iestādē
„Gaismiņa”. 2014.gadā dome lēma par atbalstu vecākiem un sedza pirmsskolas bērniem no 5 gadu
vecuma ēdināšanas izdevumus. No lēmuma pieņemšanas brīža ir mainījušās ēdināšanas pakalpojuma
cenas un pagastu pirmsskolas grupās vecākiem jāpiemaksā neliela summa. Lai novērstu lieku
administratīvo slogu, nepieciešams pielīdzināt atbalstu šobrīd aktuālajām ēdināšanas cenām.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka izglītojamajiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu izglītības iestādēs
Valkas novada administratīvajā teritorijā, ir tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu nepārsniedzot
1,57 EUR (viens euro 57 centi) dienā. Ja faktiskie izdevumi ir lielāki, tad starpību sedz vecāki no saviem
līdzekļiem.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu “Par obligātā izglītības
vecuma bērnu bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās” (sēdes protokols Nr.9,
9.§).
3. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu vadītāji un Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
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23.§
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība,
ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
__________________________________________________________________________
(V.Kaņepe, V.A.Krauklis, S.Pilskalne)
Pamatojoties uz Ērģemes pagasta pamatskolas direktores 2020.gada 17.augusta iesniegumu
Nr.29/1.11 “Par ēdināšanas izcenojumiem”, tika pārrēķināti ēdināšanas izcenojumi, ņemot vērā plānotās
noteikto porciju pagatavošanai nepieciešamo produktu izmaksas.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt fakstiskās ēdināšanas pakalpojumu izmaksas saskaņā ar 1.-4.pielikumu.
2. Apstiprināt izglītojamo (izņemot 1.-4.klasei) ēdināšanas pakalpojumu izmaksas pamatojoties tikai uz
faktiskajām produktu izmaksām.
3. Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem saskaņā ar 5.pielikumu.
4. Iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem un iemaksāt kasē vai norēķinu kontā līdz nākošā mēneša
5.datumam par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar 2014.gada 30.decembra
rīkojumu Nr.157-V.
5. Atcelt 2020.gada 27.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) “Par Valkas novada domes izglītības
iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība, ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”.
6. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
7. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu direktori.
8. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
9. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 23.§)

Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām
(izglītības iestāžu darbinieki un ārpakalpojums)

Rādītāji

Ērģemes pamatskola

Plānotās 1 pusdienu porcijas produktu
izmaksas 2020/2021. gadā

1,00

Rādītāji
Atlīdzība, t.sk.
pavārs
pavāra palīgs
Ēdināšanas izdevumi 2020.g.
Proporcijas koeficients
Vidējās 1 pusdienu porcijas produktu izmaksas
Vienas porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija, apkure, saimn.līdz., kanalizācija
u.c.)

Vijciema sākumskola
0,87

Kopējās izmaksas
48767,37
35961,28
12806,09
37561,00
1,2984
0,94
1,21
6369,15
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Proporcijas koeficients
Vienas porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas izdevumu daļa
Vienas pusdienu porcijas cena

0,1696
0,15
2,30

2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 23.§)
Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (pirmsskolas izglītojamie)

Rādītāji
Atlīdzība, t.sk.
pavārs
pavāra palīgs
Ēdināšanas izdevumi 2020.g.
Proporcijas koeficients
Produktu izmaksas uz 1 pusdienu porciju
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija, apkure, saimn.līdz.,
kanalizācija u.c.)
Proporcijas koeficients
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas
izdevumu daļa
1 pusdienu porcijas izmaksas
Produktu izmaksas uz 1 brokastu porciju
1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības daļa
1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas
izdevumu daļa
1 brokastu porcijas izmaksas
Produktu izmaksas uz 1 launaga porciju
1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības daļa
1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas
izdevumu daļa
1 launaga porcijas izmaksas
1 dienas ēdināšanas izmaksas kopā
Plānotās 1 pusdienu porcijas produktu izmaksas 2020/2021.
gadā
Plānotās 1 brokastu porcijas produktu izmaksas 2020/2021.
gadā
Plānotās 1 launaga porcijas produktu izmaksas 2020/2021.
gadā
Plānotās produktu izmaksas 1 dienas ēdināšanai 2020/2021.
gadā

Ērģemes
pamatskola
28069,16
21666,11
6403,04
23700,00
1,184
0,70
0,83

Vijciema
sākumskola
20698,21
14295,17
6403,04
13861,00
1,493
0,63
0,94

5212,90
0,220

1156,25
0,083

0,15
1,68
0,50
0,59

0,05
1,62
0,50
0,75

0,11
1,20
0,30
0,36

0,04
1,30
0,38
0,57

0,07
0,72
3,61

0,03
0,98
3,90

0,70

0,63

0,50

0,56

0,30

0,38

1,50

1,57
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3.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 23.§)
Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (1.-4.klasei-brīvpusdienas)

Rādītāji
Atlīdzība, t.sk.
pavārs
pavāra palīgs
Ēdināšanas izdevumi 2020.g.
Proporcijas koeficients
Produktu izmaksas uz 1 pusdienu porciju
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija, apkure, saimn.līdz.,
kanalizācija u.c.)
Proporcijas koeficients
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas
izdevumu daļa
1 pusdienu porcijas izmaksas
Produktu izmaksas uz 1 brokastu porciju
1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības daļa
1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas
izdevumu daļa
1 brokastu porcijas izmaksas
Produktu izmaksas uz 1 launaga porciju
1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības daļa
1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas
izdevumu daļa
1 launaga porcijas izmaksas
1 dienas ēdināšanas izmaksas kopā

Plānotās 1 pusdienu porcijas produktu izmaksas
2020/2021. gadā
Plānotās 1 brokastu porcijas produktu izmaksas
2020/2021. gadā
Plānotās 1 launaga porcijas produktu izmaksas 2020/2021.
gadā
Plānotās produktu izmaksas 1 dienas ēdināšanai
2020/2021. gadā

Ērģemes
pamatskola
28069,16
21666,11
6403,04
23700,00
1,184
1,00
1,18

Vijciema sākumskola
20698,21
14295,17
6403,04
13861,00
1,493
0,87
1,30

5212,90
0,220

1156,25
0,083

0,22
2,40
0,30
0,36

0,07
2,24
0,22
0,33

0,07
0,72

0,02
0,57
0,46
0,69

3,13

0,04
1,19
3,99

1,00

0,87

0,30

0,22
0,46

1,30

1,55
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4.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 23.§)

Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (5.-9.klasei)

Rādītāji
Atlīdzība, t.sk.
pavārs
pavāra palīgs
Ēdināšanas izdevumi 2020.g.
Proporcijas koeficients
Produktu izmaksas uz 1 pusdienu porciju
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības
daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija, apkure,
saimn.līdz., kanalizācija u.c.)
Proporcijas koeficients
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas
izdevumu daļa
Vienas dienas pusdienu maksa
Produktu izmaksas uz 1 brokastu porciju
1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības daļa
1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas
izdevumu daļa
1 brokastu porcijas izmaksas
Produktu izmaksas uz 1 launaga porciju
1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības daļa
1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas
izdevumu daļa
1 launaga porcijas izmaksas
1 dienas ēdināšanas izmaksas kopā

Plānotās 1 pusdienu porcijas produktu izmaksas
2020/2021. gadā
Plānotās 1 brokastu porcijas produktu izmaksas
2020/2021. gadā
Plānotās 1 launaga porcijas produktu izmaksas
2020/2021. gadā
Plānotās produktu izmaksas 1 dienas ēdināšanai
2020/2021. gadā

Ērģemes
pamatskola
28069,16
21666,11
6403,04
23700,00
1,184
1,00

Vijciema
sākumskola
20698,21
14295,17
6403,04
13861,00
1,493
0,87

1,18

1,30

5212,90
0,220

1156,25
0,083

0,22
2,40
0,30
0,36

0,07
2,24

0,07
0,72
0,50
0,75

3,13

0,04
1,29
3,53

1,00

0,87

0,30
0,46
1,30

1,33
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5.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.11, 23.§)
Maksa par ēdināšanas pakalpojumu Valkas novada izglītības iestādēs
Ēdināšanas pakalpojums

Ērģemes pamatskola

Vijciema sākumskola

Pirmsskolas grupu
izglītojamie
1,50
t.sk. brokastis 0.50
pusdienas 0.70
launags 0.30
1,57
t.sk. brokastis 0.56
pusdienas 0.63
launags 0.38

1.-9.klašu izglītojamie
brokastis 0.30
pusdienas 1.00

pusdienas 0.87
launags 0.46

Izglītības iestāžu
darbinieki

pusdienas 2.30

pusdienas 2.30

*Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.614, 3.punktu 1.-4.klašu izglītojamiem tiek piešķirti valsts budžeta
līdzekļi ēdināšanai 0,71 EUR dienā.
**Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu, izglītības iestāžu
sniegtie ēdināšanas pakalpojumi ir ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie pakalpojumi
Ēdināšanas ārpakalpojums
Iestādes nosaukums

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Visas iestādes

pusdienas

porcija

Cena bez
PVN, EUR
2,30

PVN,
EUR
0,48

Cena ar
PVN, EUR
2,78

*PVN piemēro atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam
24.§
Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam
aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu
__________________________________________________________________________
(J.Putniņa)
Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa ir veikusi Attīstības programmas 2015.2021.gadam IV daļas Investīciju plāna (apstiprināta aktualizētā redakcija ar Valkas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 3.§)) aktualizāciju, koriģējot Investīciju plānā
specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 3.3.1. projektu “Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības
attīstībai Valkas novadā” (“Līdumi”, Kārķu pagasts) un iekļaujot Investīciju plānā specifiskā atbalsta mērķa
(SAM) 3.3.1. projektu “Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novada
Ērģemes pagastā” (Ievu iela 2, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads).
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 2.punkta un 21.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula,
V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizēto IV daļu “Investīciju
plāns” (pielikumā).
2. Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam IV daļu “Investīciju plāns” publiskot Valkas
novada pašvaldības mājas lapā www.valka.lv un www.tapis.gov.lv.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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25.§
Par atkārtotas izsoles rīkošanu autobusam MAN MARBUS B4080
__________________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis, I.Grandava, A.Simulis, A.Zābers, V.Juškevičs, L.Sīmane)
Valkas novada dome 2020.gada 25.jūnijā pieņēma lēmumu “Par izsoles rīkošanu autobusam MAN
MARBUS B4080” (protokols Nr.7, 17.§). Izsole bija paredzēta 2020.gada 24.jūlijā, plkst.9:30, bet tā kā uz
izsoli nereģistrējās neviens dalībnieks, izsole ir atzīta par nenotikušu. Izsoles sākuma cena bija noteikta
13 250,00 EUR, bez PVN.
Ir priekšlikums rīkot atkārtotu izsoli.
Autobuss MAN MARBUS B4080, reģistrācijas Nr. JO 4305 (izlaiduma gads - 2003.) ir pašvaldības
uzskaitē ar sākotnējo uzskaites vērtību 45 859 EUR, un tā atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības
uzskaites datiem ir 0,00 EUR.
Pamatojoties uz sertificēta tehniskā vērtētāja Aivara Jansona 2020.gada 10.jūnija vērtējumu
(Nr.147.2020), autobusa pašreizējā ātrā realizācijas vērtība ir 13223,14 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti
divdesmit trīs euro, 14 centi) bez PVN 21%.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Iepriekš minētais transportlīdzeklis vairs nav nepieciešams
pašvaldības funkciju veikšanai, tādēļ ir priekšlikums to pārdot atklātā izsolē.
Ir priekšlikums samazināt izsoles sākuma cenu pa 20%, nosakot 10600 EUR bez PVN.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta 1.daļas 1.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, V.Juškevičs, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par atkārtotas izsoles rīkošanu autobusam MAN MARBUS B4080.
2. Uzdot novada domes izpilddirektoram kopā ar pagasta pārvalžu autobusa šoferiem izvērtēt pieejamo
autobusu izmantošanas nepieciešamību un lietderību.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēde slēgta 2020.gada 24.septembrī, plkst.11:30.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts )

V.A.Krauklis

