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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 10
Valkā,

2016.gada 25.augustā

Sēde sasaukta 2016.gada 25.augustā plkst.10.00.
Sēdi atklāj 2016.gada 25.augustā plkst.10.00.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Kancelejas vadītāja Gundega Ukre.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Valdis ROGAINIS, Andis
SULA, Aivars GAILIS, Sandra PILSKALNE, Valdis ŠAICĀNS, Sergejs KUNCEVIČS, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Kristīne SIMONOVA – atvaļinājumā
Vita BĒRZIŅA – slimības dēļ
Aivars SJADEME – aizņemts pamatdarbā
Maruta STABULNIECE - seminārā
Mārtiņš KREILIS – aizņemts pamatdarbā
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes sēdi un iepazīstina ar tās darba kārtību.
Deputāti atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti - V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, A.Sula,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, S.Kuncevičs, V.Zariņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, nobalsoja par
domes priekšsēdētāja piedāvāto DARBA KĀRTĪBU:
1. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Valkas novada pašvaldību izglītības iestādēm.
2. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1,1.§) 18., 19., 25., 26.,
27., 32., 41., 54., 58., 66.pielikumā.
3. Par 2016.gada 9.augusta rīkojuma “Par papildus amata vietas izveidošanu Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļā” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu.
5. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
6. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”.
7. Par Kārķu pagasta tautas nama telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.
8. Par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas specializētās kravas mašīnas MAN TGS
(KH2361) maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
9. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Marijampoli (Lietuva).
10. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Zvārtavas
pagasta Stepi, “Gaujas iela 17”, nosacītās cenas apstiprināšanu.

11. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Kārķu pagasta
Kārķi, “Zariņi”, nosacītās cenas apstiprināšanu.
12. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.15, Valkā, Tirgus
ielā 14, nosacītās cenas apstiprināšanu.
14. Par zemes gabala Valkas novada Kārķu pagastā “Līdumnieki” atsavināšanas uzsākšanu.
15. Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā “Bērzezers 192” atsavināšanas uzsākšanu.
16. Par zemes gabala Valkas novada Kārķu pagastā “Dzirnavas” atsavināšanas uzsākšanu.
17. Par saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
“Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
18. Par saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
“Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu.
19. Par projektu “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”.
20. Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna
apstiprināšanu.
21. Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada Sociālā aprūpes nama infrastruktūrā.
1.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Valkas novada pašvaldību izglītības iestādēm
_________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Mērķdotācijas sadale Valkas novadā tika veikta saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada
28.marta noteikumiem Nr.2 „Par mērķdotācijas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksas sadales kārtību Valkas novadā” (protokols Nr.4, 30.§). 2016.gada
5.jūlijā tika pieņemti vairāki Ministru kabineta noteikumi, kas turpmāk noteiks pedagogu darba samaksu
un finansēšanas kārtību, tāpēc domes noteikumi ir jāatceļ.
No 2016.gada 1.septembra Valkas novadā mērķdotācijas sadale notiks saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.447 " Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” kas nosaka kārtību, kādā
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
Izglītības iestādes sastādot pedagogu tarifikācijas ievēro normatīvi aprēķināto finanšu apjomu,
prioritāri nodrošinot izglītības programmas apguvi. Mērķdotācijas aprēķina pārejas periodā ir pieļaujama
finansējuma pārdale starp izglītības iestādēm nepārsniedzot 10%. Precīzs pieejamais finanšu apjoms būs
zināms pēc 5.septembra.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ‘Pedagoga darba samaksas noteikumi” no
1.septembra mainās pedagogu darba slodzes lielums un tam atbilstošā amata algas likme.
Ir veikti prognozes aprēķini un konstatēts, ka pašvaldībai būs nepieciešamai papildus finanšu līdzekļi,
lai nodrošinātu izglītības iestāžu pilnvērtīgu darbu un nesamazinātu pedagogu darba samaksu par
vienādu darbu iepriekšējā un jaunajā finansējuma sistēmā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada
9.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 1.§) un Finanšu komitejas 2016.gada 9.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, A.Sula, A.Gailis,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Valkas novada domes 2013.gada 28.marta noteikumus Nr.2 „Par mērķdotācijas vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas sadales kārtību
Valkas novadā” (protokols Nr.4, 30.§).
2. Izglītības iestādēm sastādīt pedagogu tarifikācijas ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumus Nr.447 " Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmuma
„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(protokols Nr.1, 1.§) 18., 19., 25., 26., 27., 32., 41., 54., 58., 66.pielikumā
____________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.Šaicāns, V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne)
2016.gada 5.jūlijā Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus, kas nosaka valsts budžeta mērķdotāciju
sadali pedagogu darba samaksai un jaunus pedagogu darba samaksas noteikumus.
Saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem no 1.septembra mainās pedagogu darba slodzes
noteikšana un amata algas likmes.
Ir veikti prognozes aprēķini un konstatēts, ka pašvaldībai būs nepieciešami papildus finanšu līdzekļi,
lai nodrošinātu izglītības iestāžu pilnvērtīgu darbu.
Sakarā ar pirmsskolas pedagogu normālās darba slodzes izmaiņām nepieciešams precizēt faktiskās
darba slodzes pirmsskolas pedagogiem pašvaldības un valsts finansējumā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada
9.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 1.§), Finanšu komitejas 2016.gada 9.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, A.Sula,
S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 2 deputāti (A.Gailis, V.Šaicāns),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. Apstiprināt 18.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums)
1.2. Apstiprināt 19.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums)
1.3. Apstiprināt 25.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums)
1.4. Apstiprināt 26.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums)
1.5. Apstiprināt 27.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums)
1.6. Apstiprināt 32.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums)
1.7. Apstiprināt 41.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikums)
1.8. Apstiprināt 54.pielikumu jaunā redakcijā (8.pielikumā)
1.9. Apstiprināt 58.pielikumu jaunā redakcijā (9.pielikums)
1.10.
Apstiprināt.66.pielikumu jaunā redakcijā (10.pielikums)
2. Uzdot Valkas novada domes iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos, izbeigt darba
tiesiskās attiecības vai noslēgt jaunus darba līgumus atbilstoši amatu sarakstam.
3. Veikt attiecīgos grozījumus Valkas novada domes pamatbudžetā.
4. Par lēmuma izpildi atbild iestādes vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
1.pielikums
6. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī.

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

Amats

Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.10,2.§)
18.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Amata
vietu
skaits

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

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

1

820.00

820.00

0,7

580.00

580.00
390.00

1

Direktors

2

Direktora vietnieks mācību darbā

3

Sekretārs

1

434.00

4

Apkopējs

2

370.00

5

Profesionālās ievirzes izglītības
skolotājs

4.8

470.00 + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.445

470.00 + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.445

6

Dežurants

1

370.00

370.00

370.00

Piemaksa
par papildus
pienākumu veikšanu

50

60

2.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.10, 2.§)

Valkas Mākslas skolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

19.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

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

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

1

Direktors

1

820.00

820.00

2

Direktora vietnieks mācību darbā

1

600.00

600.00

3

Sekretārs - dežurants

1

390.00

390.00

4

Apkopējs

1

370.00

370.00

5

Lietvedis

0.5

434

390.00

6

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

2,1

470.00 + piemaksa
par kvalitātes pakāpi
pēc MK noteikumiem
Nr.445

470.00 + piemaksa
par kvalitātes pakāpi
pēc MK noteikumiem
Nr.445

7

Apkopējs

1

370.00

370.00

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu

20

3.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.10,2.§)
25.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pedagoģisko darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme
(EUR)

1.

Vadītājs

1

850.00

2.

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1

Zemākā mēnešalga + piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu darba samaksas
noteikumiem Nr.445 + EUR 20.00

3.

Izglītības psihologs

1.1

4.

Skolotājs logopēds

0.845

5.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0.825

6.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.65

7.

Pirmskolas izglītības skolotājs

11.55

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

4.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.10,2.§)

Bērnu – jaunatnes sporta skolas darbinieku
amatu vietu saraksts un darba samaksa
Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

26.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

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

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

1

Direktors

1

772.00

772.00

2

Sporta metodiķis

1

490.00

490.00

2

Saimniecības pārzinis

0,5

370.00

370.00

3

Sporta treneris

0,857

4

Sporta metodiķis

0.25

470.00 + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.445
470.00 + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.445

470.00 + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.445
470.00 + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.445

5

Apkopējs

0.5

370.00

370.00

6

Apkopējs

1

370.00

370.00

Piemaksa par
papildus
darbu
veikšanu

5%

5.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.10,2.§)
27.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)
Bērnu – jauniešu centra „Mice”
darbinieku amatu vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

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

1

Izglītības speciālists

1

543.00

543.00

3

Sekretārs

1

390.00

390.00

4

Apkopējs

1,5

370.00

370.00

5

Remontstrādnieks

0,7

390.00

390.00

6

Interešu izglītības skolotājs

0,35

7

Interešu izglītības skolotājs

4,859

8

Pulciņa vadītājs

0,55

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
480

480

6.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.10, 2.§)
32.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Ērģemes pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

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

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

1.

Pirmsskolas izglītības
metodiķis

0,25

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

2.

Pirmsskolas izglītības
skolotājs

3.779

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

3.

Apkopējs

2

4

Asistents personām ar
invaliditāti

1

5.

Datortīklu administrators

6.

370.00

370.00

2.2024EUR/h

2.2024EUR/h

0.5

390.00

390.00

Lietvedis

1

390.00

390.00

7.

Pavāra palīgs

1

370.00

370.00

8

Pavārs

1

425.00

423.59

9.

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

2

410.00

410.00

10.

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

1

410.00

410.00

11.

Skolotāja palīgs

1

410.00

410.00

12.

Sētnieks

1

370.00

370.00

Kārķu pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Piemaksa
par
papildus
darbu
(EUR)

30

7.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.10, 2.§)
41.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Amata
vietu
skaits

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

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

1

Apkopējs skolas ēkā

1

378.00

378.00

2

Saimniecības pārzinis

1

437.00

437.00

3

Kurinātājs

1,5

370.00

370.00

4

Sētnieks

1

370.00

370.00

5

Komandants - apkopējs

1

459.00

459.00

6

Lietvedis

1

390.00

390.00

7

Pavārs

1

380.00

380.00

8

Pavāra palīgs

1

370.00

370.00

9

Pirmsskolas skolotājs

10

Sporta zāles dežurants

11

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

0.882

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

0.3

370.00

370.00

1

410.00

410.00

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

Amata
vietu
skaits

Amats

8.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.10, 2.§)
54.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Algas likme
Algas likme ar samazinājumu
(EUR mēnesī/ stundas tarifa
(EUR mēnesī/ stundas tarifa
likme (EUR/h)
likme (EUR/h)
Zemākā mēnešalga + piemaksa par kvalitātes pakāpi pēc MK
Pedagogu darba samaksas noteikumiem Nr.445

1.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

0.904

2.

Pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājs

0.167

3.

Apkopēji

2,4

370.00

370.00

4.

Lietvedis

0.6

390.00

390.00

5.

Pamatskolas ēdnīcas pavārs

1

2,54 EUR/h

2.54 EUR/h

6.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

2

410.00

410.00

7.

Virtuves strādnieks

1

370.00

370.00

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

Ozolu pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

9.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.10, 2.§)
58.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/ stundas tarifa
likme (EUR/h)
Zemākā mēnešalga + piemaksa par kvalitātes pakāpi pēc MK
Pedagogu darba samaksas noteikumiem Nr.445

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

1.

Pirmskolas skolotājs, skolotāja
palīgs

0,788

2.

Apkopējs

1,5

370.00

370.00

3.

Lietvedis

0,5

390.00

390.00

4.

Pavārs

1

390.00

390.00

5.

Saimnieks-kurinātājs

1

405.00

405.00

6.

Sētnieks

0,5

370.00

370.00

7.

Virtuves strādnieks

0,5

370.00

370.00

10.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.10, 2.§)

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

Amats

66.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Amata
vietu
skaits

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

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

Piemaksa par
papildus darbu

1.

Saimniecības pārzinis

1

780.00

700.00

2.

Administrators

1

457.00

410.00

3.

Sekretāre - lietvede

1

560.00

500.00

4.

Komandants

1

390.00

390.00

5.

Komandants

1

380.00

380.00

6.

Dienas dežurants

1

370.00

370.00

7.

Nakts dežurants

2

2.2024 EUR/h

2.2024 EUR/h

8.

Garderobists

2

370.00

370.00

9.

Apkopējs

11.5

370.00

370.00

10.

Sētnieks

2

370.00

370.00

11.

Apsargs

6

2.2024 EUR/h

2.2024 EUR/h

12.

Strādnieks

3

370.00

370.00

13.

Strādnieks – elektriķis

0,5

370.00

370.00

14.

Laborants

1.5

370.00

370.00

15.

Projektu vadītāja asistents

1

460.00

460.00

16.

Datoru sistēmu administrators

1

730.00

650.00

17.

Informācijas tehnoloģiju
speciālists

0.5

730.00

650.00

18.

Medmāsa

1

455.00

455.00

94.34

19.

Ārsta palīgs

1

449.00

402.24

92.40

20.

Audzinātājs

1

500.00

500.00

21.

Skolotāja palīgs

1

430.00

430.00

22.

Sociālais pedagogs

1

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

23.

Pedagoga palīgs

1,5

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

3.§
Par 2016.gada 9.augusta rīkojuma “Par papildus amata vietas izveidošanu
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā” apstiprināšanu
____________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome izskata Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas 2016.gada 4.augusta
iesniegumu ar lūgumu izveidot papildus amata vietu strādnieks. Šī amata vieta ir nepieciešama, lai
nodrošinātu zāles pļaušanu pilsētas teritorijā.
Papildus līdzekļi nav nepieciešami, jo vakanta ir viena traktora-automašīnas vadītāja amata vieta.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2016.gada 9.augusta sēdes
lēmumu (protokols Nr.5,2.§) un Finanšu komitejas 2016.gada 9.augusta sēdes lēmumu (protokols
Nr.9,3.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkta un Valkas novada
domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” 16.15.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
A.Sula, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes 2016.gada 9.augusta rīkojumu Nr.77-v “Par papildus amata vietas
izveidošanu Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā” (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.§
Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere, V.Šaicāns, V.A.Krauklis, U.Ozoliņa)
Valkas novada domē ir saņemti vairāku zemnieku saimniecību lūgumi samazināt lauksaimniecības
zemes nomas maksu par zemēm, kuras tika saņemtas nomā nesen un ir sliktā stāvoklī, aizaugušas ar
krūmiem, norādot, ka pirms lauksaimnieciskās darbības uzsākšanas zemes gabalā ir nepieciešams
ieguldīt līdzekļus zemes gabalu rekultivācijā. Saglabājoties līdzšinējai nomas maksai 40EUR/ha, zemes
nomnieki plāno atteikties no turpmākās zemes gabalu nomas.
Lielākā daļa no aizaugušajām lauksaimniecības zemju platībām ir rezerves zemes fondā ieskaitītās un
zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības, kuras laika gaitā ir aizaugušas.
Zemes pārvaldības likuma 2.pants, nosaka, ka likuma mērķis ir veicināt zemes izmantošanu un
aizsardzību, kā arī minētā likuma 17.panta 1.daļa, nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes
gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā
pašvaldība, līdz MK rīkojuma par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai pašvaldības vārda.
Pašvaldībai ir būtiski nodrošināt zemes ilgtspējīgu izmantošanu. Zemes kvalitātes jeb tās ražotspējas
rādītāji ir vieni no pamatrādītājiem zemes racionālai izmantošanai un pamats lēmumu pieņemšanai par
zemes izmantošanas attīstību. Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu apsaimniekošanu un novērstu to
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, zemes gabalu nodošana nomā ir atbalstāma un ir
jāveicina arī aizaugušo lauksaimniecības zemju rekultivācija.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 9.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.9,4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkta un 43.panta trešās daļas, Ministru kabineta 30.10.2007.
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 18.punkta, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, A.Sula, S.Pilskalne, S.Kuncevičs,
V.Zariņš), PRET – 2 deputāti (A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

3.
4.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”” (pielikumā).
Saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”” un to paskaidrojuma rakstu triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
Domes Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami
Valkas novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas
vietnieks.

5.
6.

Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2016.gada 25.augustā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

Nr.12
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.10,4.§)

Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7
“Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu un
Ministru kabineta 2007.gada 30. oktobra noteikumu
Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu

Izdarīt Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības
zemes nomu Valkas novadā” šādu grozījumu:
Papildināt ar 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.7. Zemesgabaliem, kuriem nepieciešama rekultivācija (augsnes sakopšana lauksaimnieciskai
izmantošanai), un ir iespējams to veikt, nomas maksa var tikt samazināta pamatojoties uz zemes
komisijas lēmumu, nosakot nomas maksu 1.5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomas
maksas samazinājumu var noteikt uz laiku līdz 5 gadiem”.

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā””
paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.apakšpunkts nosaka minimālo maksu
lauksaimniecības zemju nomai – 1,5% gadā no zemes kadastrālās vērtības.
2016.gada 31.martā Valkas novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.7
“Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”. Minēto saistošo noteikumu
2.5.punkts nosaka, ka nomas maksa zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, ir 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā,
bet ne mazāk kā 40 EUR/ha.
Valkas novada domē ir saņemti vairāku Zemnieku saimniecību lūgumi samazināt
lauksaimniecības zemes nomas maksu par zemēm, kuras tika saņemtas nomā
nesen un ir sliktā stāvoklī, aizaugušas ar krūmiem, norādot, ka pirms
lauksaimnieciskās darbības uzsākšanas zemes gabalā ir nepieciešams ieguldīt
līdzekļus zemes gabalu rekultivācijā.
Lielākā daļa no aizaugušajām lauksaimniecības zemju platībām ir rezerves zemes
fondā ieskaitītās un zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības,
kuras laika gaitā ir aizaugušas.
Zemes pārvaldības likuma 2.pants, nosaka, ka likuma mērķis ir veicināt zemes
izmantošanu un aizsardzību, kā arī minētā likuma 17.panta 1.daļa, nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība, līdz MK
rīkojuma par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai pašvaldības vārda.
Pašvaldībai ir būtiski nodrošināt zemes ilgtspējīgu izmantošanu. Zemes kvalitātes
jeb tās ražotspējas rādītāji ir vieni no pamatrādītājiem zemes racionālai
izmantošanai un pamats lēmumu pieņemšanai par zemes izmantošanas attīstību.
Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu apsaimniekošanu un novērstu to vērtības
pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, zemes gabalu nodošana nomā ir
atbalstāma, un ir jāveicina arī aizaugušo lauksaimniecības zemju rekultivācija.

Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīts grozījums Valkas novada domes
2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu
Valkas novadā”, papildinot noteikumus ar 2.7.apakšpunktu, kas paredz
samazinātu nomas maksas apmēru zemes gabaliem, kuru galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, bet kuriem ir nepieciešama rekultivācija, lai šo zemi
pilnvērtīgi varētu izmantot lauksaimnieciskajā darbībā - 1.5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā, bet ne ilgāk kā 5 gadus.
Minētais regulējums samazina nomas maksu ar krūmiem aizaugušajās platībās, jo
nevienam no zemes gabaliem 1,5% no kadastrālās vērtības nesasniedz 40 EUR.
Tajā pašā laikā nomas maksa tiek piemērota tikai tiem nomniekiem, kas veic
zemes gabalu rekultivāciju, un tiek pārtraukta pēc 5 gadiem, neskatoties uz zemes
gabala apsaimniekošanas rezultātiem. Termiņš veicinās to, lai nomnieks būtu
ieinteresēts zemes gabala rekultivācijas veikšanā, jo pēc 5 gadiem viņš nesaņems
nomas maksas atvieglojumus.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi ilgtermiņā būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu.
Šobrīd samazinot aizaugušo zemes gabalu nomas maksu, tiek
veicināta šo zemes gabalu iznomāšana un apsaimniekošana.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošie noteikumi veicinās aizaugušo lauksaimniecības zemju teritoriju
rekultivāciju un apsaimniekošanu, veicinot saimniecisko darbību aizaugušajās
teritorijās.

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā personas var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir Valkas
novada pašvaldības domes Zemes komisija, kura pieņem lēmumu par zemes
piešķiršanu nomā.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina
kārtību personām veicamo darbību līdzšinējo kārtību.
Konsultācijas notikušas ar Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem un novada
zemniekiem

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā
ar
Saistošo noteikumu projektu

5.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
_______________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2016. gada 16.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8 ), vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.panta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, A.Sula, A.Gailis, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. P i e š ķ i r t ***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2- istabu
dzīvokli Rūjienas ielā 8-14, Valkā, kopējā platība 51,7 m2, dzīvojamā platība 31,7 m2, 5. stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2- istabu dzīvokli Merķeļa ielā 13A-51,Valkā, 5. stāvs, kopējā platība 47,5 m2, dzīvojamā
platība 29,9 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības I kārtas
reģistrā, 1- istabas dzīvokli Rīgas ielā 6B-5,Valkā, 2. stāvs, kopējā platība 28,5 m2, dzīvojamā platība
18,1 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.

4. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz *** vārda, jo viņas vīrs ***, ar kuru
noslēgts īres līgums, ir miris.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
6.§
Par saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(Z.Zariņa)
No 2016.gada 1.janvāra ir paplašināta daudzbērnu ģimenes definīcija Latvijas Republikas likumā
“Bērnu tiesību aizsardzības likums” - daudzbērnu ģimene — ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to
skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī
pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību. Likuma Pārejas noteikumu 30.punkts nosaka, ka, ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir
citāda daudzbērnu ģimenes definīcija nekā šā likuma 1.panta 16.punktā, tad piemērojama pašvaldības
saistošajos noteikumos dotā definīcija, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim.
Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punkta un Latvijas Republikas likuma “Bērnu tiesību aizsardzības likums” 1.panta 16.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
A.Sula, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 “Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem””
(pielikumā).
Saistošos noteikumus Nr.13 “Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”” triju darba dienu laikā
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
Valkas novada sociālajam dienestam nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Sociālā
dienesta ēkā Rūjienas ielā 3D, Valkā un pagastu pārvaldēs.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Sociālā dienesta vadītāja.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2016.gada 25.augustā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

Nr.13
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.10, 6.§)

Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
“Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”.
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Bērnu tiesību aizsardzības likums” ” 1.panta 16.punktu

Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par materiālo
atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem” šādu grozījumu:
Izteikt 2014.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas novada
ģimenēm ar bērniem” 1.2. punktu šādā redakcijā:
“1.2. Daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē
ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga
persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību”.

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījums Valkas novada domes 2014.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem””
paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas raksturojums

Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm
ar bērniem” daudzbērnu ģimene ir definēta - Daudzbērnu ģimene
– ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus līdz 21 gada
vecumam, tai skaitā, audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā
esošus bērnus, ja bērns, sasniedzot pilngadību pēc vispārējās
pamatizglītības iegūšanas turpina mācības vispārējās vidējās vai
profesionālās izglītības iestādē, kā arī studē augstskolā vai
koledžā un nestrādā algotu darbu.
No 2016.gada 1.janvāra ir paplašināta daudzbērnu ģimenes
definīcija Latvijas Republikas likumā “Bērnu tiesību aizsardzības
likums” - daudzbērnu ģimene — ģimene, kuras aprūpē ir vismaz
trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši
bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga
persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Likuma Pārejas
noteikumu 30.punkts nosaka, ka, ja pašvaldības saistošajos
noteikumos ir citāda daudzbērnu ģimenes definīcija nekā šā
likuma 1.panta 16.punktā, tad piemērojama pašvaldības
saistošajos noteikumos dotā definīcija, bet ne ilgāk kā līdz
2016.gada 31.decembrim.

Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīts grozījums 2014.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu
Valkas novada ģimenēm ar bērniem”, atbilstoši Latvijas
Republikas likumā “Bērnu tiesību aizsardzības likums”
noteiktajam.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Saistošie noteikumi var palielināt pašvaldības
izdevumus aptuveni par 3000 eiro kalendārajā gadā.

budžeta

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

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

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

7.§
Par Kārķu pagasta tautas nama telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu
_______________________________________________________
(I.Grandava)
Īslaicīgas telpu nomas Kārķu pagasta tautas namā nodrošināšanai, nepieciešams noteikt maksas
pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, A.Sula, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par Kārķu pagasta tautas nama telpu izmantošanu saskaņā ar pielikumu.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”.
3. Izslēgt Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra sēdes lēmuma “Par Valkas novada Kārķu
pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.1,16.§) pielikuma 1.un
2.punktu.
4. Par lēmuma izpildi atbild Kārķu tautas nama vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.10, 7.§)
Valkas novada Kārķu pagasta tautas nama telpu izmantošanas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.
k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez
PVN,
EUR

1

Viss tautas nams - pirmā stunda

1h

66,12

2

Viss tautas nams - katra nākamā stunda

1h

6,61

3

Lielā zāle - pirmā stunda

1h

33,06

4

Lielā zāle - katra nākamā stunda

1h

4,13

5

Foajē vai jauniešu centra telpas - pirmā
stunda

1h

9,92

6

Foajē vai jauniešu centra telpas - katra
nākamā stunda

1h

2,07

7

Kamīnzāle - pirmā stunda

1h

11,57

8

Kamīnzāle - katra nākamā stunda

1h

2,48

8.§
Par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas specializētās kravas mašīnas MAN TGS
(KH2361) maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
________________________________________________________________
(I.Grandava)
Specializētās kravas automašīnas pakalpojumu nodrošināšanai, nepieciešams noteikt maksas
pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, A.Sula, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apstiprināt maksu par kravas mašīnas izmantošanu 0.64 EUR/km bez PVN.
Apstiprināt maksu par kravas komplektēšanu 16.86 EUR/h bez PVN.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”.
Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

9.§
Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Marijampoli (Lietuva)
_______________________________________________________
(V.Zariņš)
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2016.gada 15.augusta
iesniegumu par pieredzes apmaiņas vizīti uz Marijampoli (Lietuva) no 2016.gada 21.septembra līdz
23.septembrim (ieskaitot).
Šī vizīte tiek organizēta ikgadējās pieredzes apmaiņas ietvaros ar Valgas apriņķa pašvaldību pēc
Marijampoles pašvaldības vadītāja uzaicinājuma pilsētas svētkos.
Vizītes programmā iekļauta tikšanās ar Marijampoles pašvaldības vadītājiem un speciālistiem,
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu apmeklējums, ražošanas uzņēmumu apmeklējums un iepazīšanās ar
pašvaldības ES ieviestajiem projektiem.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 27.punkta un 2010.gada 12.oktobra MK Noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi
ar komandējumiem saistītie izdevumi”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, A.Sula, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Marijampoli (Lietuva)
no 2016.gada 21.septembra līdz 23.septembrim (ieskaitot).
2. Apmaksāt dienas naudu 50% apmērā par lēmuma 1.punktā minētajām 3 komandējuma dienām.
3. Domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt komandējuma
atskaiti Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

10.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Zvārtavas
pagasta Stepi, “Gaujas iela 17”, nosacītās cenas apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka:
1. Ar Valkas novada domes 2016.gada 31.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3.,16.§) ir uzsākta
nekustamā īpašuma, zemes gabala “Gaujas iela 17”, ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0145, platība
2.1ha, atsavināšanas procedūra.
2. 2016.gada 5.aprīlī starp Valkas novada domi un *** tika noslēgts zemes nomas līgums par zemes
gabala Zvārtavas pagasta Stepi, “Gaujas iela 17” nomu. Nomas līguma termiņš noteikts līdz
2026.gada 31.decembrim.
3. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 6.daļu ir noteikts, ka „zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības
vārda zemesgrāmatā ierakstāma: pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā
ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 26.panta pirmo daļu.
4. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu,
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un
pašvaldību 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.
5. Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 37.panta 4.daļu, ja nekustamo
īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
6. 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.
7. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
7.1. likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta
pirmās daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu
aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
7.2. 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;
7.3. 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.
8. Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
8.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Vindeks” 2016.gada 11.jūlijā sagatavotā
nekustamā īpašuma Zvārtavas pagasta Stepi, “Gaujas iela 17”, kadastra numurs 9496 008 0145,
visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 2950.00 (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro un 00
centi);
8.2. zemes gabala kadastra apzīmējumu 9496 008 0145 kadastrālā vērtība uz 01.07.2016. ir noteikta:
EUR 2133.00 (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs euro);
8.3. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2016.gada 1.janvāri
ir EUR 1415.76.
9. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 132.37 (viens
simts trīsdesmit divi euro 37 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
9.1. Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana nav veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem;
9.2. īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva): EUR 35.57, nepiemērojot PVN
9.3. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Vindeks” reģistrācijas Nr.40003562948
pakalpojums zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2016.gada 11.jūlijā
sagatavoto Rēķinu Nr.S2016/179, ir EUR 96.80, tai skaitā PVN
Izvērtējot 8. un 9.punktos minēto informāciju un ņemot vērā 7.punktu, atsavināmā zemes gabala
nosacītā cena tiek noteikta EUR 3082.37 (trīs tūkstoši astoņdesmit divi euro 37 centi).
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās daļas un 44.panta
septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas noteikumu 12.punktu; Ministru
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”;
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās
daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, A.Sula, A.Gailis,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Zvārtavas pagasta Stepi, „Gaujas iela 17”,
kadastra numurs 9496 008 0145, kopējā platība 2.1ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9496 008 0145, platība 2.1, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana
par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Gaujas iela 17”, kadastra numurs 9496 008 0145, kopējā platība 2.1ha,
nosacīto cenu EUR 3082.37 (trīs tūkstoši astoņdesmit divi euro 37 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristei sagatavot nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
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.

11.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Kārķu pagasta
Kārķi, “Zariņi”, nosacītās cenas apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka:
1. Ar Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4.,31.§) ir uzsākta
nekustamā īpašuma, zemes gabala “Zariņi”, ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0082, platība
0.3559ha, atsavināšanas procedūra.
2. 2011.gada 9.jūnijā starp Valkas novada domi un *** tika noslēgts zemes nomas līgums par
zemes gabala Kārķu pagasta Kārķi, “Zariņi” nomu.
3. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 6.daļu ir noteikts, ka „zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
4. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu,
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un
pašvaldību 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.
5. Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 37.panta 4.daļu, ja
nekustamo īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu
pārdod par brīvu cenu.
6. 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.
7. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu, ir jāņem vērā:
7.1. likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta
pirmās daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai
par iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību
mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
7.2. 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;
7.3. 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.
8. Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
8.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Vindeks” 2016.gada 11.jūlijā sagatavotā
nekustamā īpašuma Kārķu pagasta, Kārķi, “Zariņi”, kadastra numurs 9466 005 0082, visvairāk
iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 890 (astoņi simti deviņdesmit euro un 00 centi);
8.2. zemes gabala kadastra apzīmējumu 9496 008 0145 kadastrālā vērtība uz 01.07.2016. ir
noteikta: EUR 639 (seši simti trīsdesmit deviņi euro);
8.3. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2016.gada
1.janvāri ir EUR 466.70.
9. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 132.37 (viens
simts trīsdesmit divi euro 37 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
9.1. Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana nav veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem;

9.2. īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva): EUR 35.57, nepiemērojot PVN
9.3. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Vindeks” reģistrācijas Nr.40003562948 pakalpojums
zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2016.gada 11.jūlijā sagatavoto Rēķinu
Nr.S2016/180, ir EUR 96.80, tai skaitā PVN.
Izvērtējot 8. un 9.punktos minēto informāciju un ņemot vērā 7.punktu, atsavināmā zemes gabala
nosacītā cena tiek noteikta EUR 1022.37 (viens tūkstotis divdesmit divi euro 37 centi).
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās daļas un 44.panta
septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas noteikumu 12.punktu; Ministru
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”;
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās
daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, A.Sula, A.Gailis,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Kārķu pagasta Kārķos, “Zariņi”, kadastra
numurs 9466 005 0082, kopējā platība 0.3559ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
9466 005 0082, platība 0.3559, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu
cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Zariņi”, kadastra numurs 9466 005 0082, kopējā platība 0.3559ha,
nosacīto cenu EUR 1022.37 (viens tūkstotis divdesmit divi euro 37 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristei sagatavot nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
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.
12.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
_____________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz 2016.gada 26.maija Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6.,22.§) ar
kuru tika apstiprināta pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - Valkas pagastā “Vecrāmji 2”, izsoles
noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē, kā arī apstiprināt izsoles objekta
nosacīto cenu EUR 2157.00, 2016.gada 6.jūlijā, plkst 11:00 notiek minētā nekustamā īpašuma izsole.
Nekustamais īpašums Valkas pagastā “Vecrāmji 2”, sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9488 013 0048, platība 0.1372ha un uz tās esošas dzīvojamās mājas.
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr.1, par minēto nekustamo īpašumu augstākā nosolītā cena ir: EUR
4157.00 (četri tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro), kuru nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas
Nr.1 – ***. Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda EUR 215.0 apmērā.
Pircējam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu (4157.0-215.0=
3942.0) jāiemaksā līdz 2016.gada 6.augustam. Par šo faktu tika sagatavota un izsniegta Pircējam Izziņa
norēķinam par izsolē iegūto īpašumu.
Ņemot vērā Izsoles noteikumu 34.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Valkas novada dome, ne vēlāk
kā 30 dienu laikā pēc 44.punktā noteikto maksājumu saņemšanas.
Valkas novada domē 2016.gada 15.jūlijā ir saņemts *** maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka ir
veikta pilna apmaksa par izsolē nosolīto objektu, saskaņā ar 2016.gada 6.jūlija Izsoles protokolu Nr.1.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, un ņemot vērā 2016.gada 6.jūlijā
notikušās izsoles rezultātus (protokols Nr.1), kā arī to, ka ***, saskaņā ar 2016.gada 6.jūlija Izziņu
norēķiniem par izsolē iegūto īpašumu ir veicis pilnu maksājumu par objekta pirkumu EUR 4157.0 (četri
tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro un 00 centu) apmērā, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, A.Sula, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Vecrāmji 2”, kadastra numurs 9488 013 0048,
izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju – ***, personas kods ***-***, dzīvo: “***”, ***

2.
3.
4.

pagasts, Valkas novads, kas izsolē nosolīja augstāko cenu: EUR 4157.0 (četri tūkstoši viens simts
piecdesmit septiņi euro un 00 centu).
Noslēgt pirkuma līgumu ar ***, par nekustamo īpašumu: Valkas pagastā “Vecrāmji 2”, kadastra
numurs 9488 013 0048, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 013 0048,
platība 0.1372ha un uz tās esošas dzīvojamās mājas.
Uzdot Valkas novada domes juristei sagatavot šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

13.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.15, Valkā,
Tirgus ielā 14, nosacītās cenas apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka:
1. Ar Valkas novada domes 2016.gada 31.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3.,13.§) ir uzsākta dzīvokļa
Tirgus ielā 14, dzīvoklis 15, Valkā, ar kopējo platību 42.3 m2 un tam piesaistītajām 423/12305
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā
zemes gabala, atsavināšanas procedūra.
2. Spēkā esošais dzīvokļa Valkā, Tirgus ielā 14, dzīvoklis 15, īres līgums starp *** un Valkas pilsētas
domi, noslēgts 1995.gada 17.janvārī.
3. *** atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam, kā minētā
nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs.
4. Tomēr, 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
īpašuma īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu.
5. Saskaņā ar 2016.gada 28.aprīļa Vienošanos (Reģistra Nr.3004, Zvērināta notāre Ineta Nīlandere),
augstāk minēto dzīvokļa īpašumu uz sava vārda zemesgrāmatā reģistrēs ***, personas kods ***-***.
6. 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.
7. 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.
8. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
8.1. likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
3.panta pirmās daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā
citai personai par iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts
un pašvaldību mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
8.2. 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;
8.3. 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.
9. Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
9.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”
2016.gada 28.jūlijā sagatavotā nekustamā īpašuma dzīvokļa Valkā, Tirgus iela 14, dzīvoklis
15, kadastra numurs 9401 900 1568, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 3 900.00 (trīs
tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi);
9.2. telpu grupu domājamo daļu, dzīvoklim ar kadastra numuru 9401 900 1568 kadastrālā vērtība
uz 01.01.2016. ir noteikta: EUR 3069.00 (trīs tūkstoši sešdesmit deviņi euro). Dzīvokļa
īpašumam piesaistīto zemes gabala domājamās daļas kadastrālā vērtība ir – EUR 298.0;
9.3. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2016.gada
1.janvāri ir EUR 0.00.
10. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 208.63 (divi
simti astoņi euro 63 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
10.1. Dzīvokļa īpašuma tehniskā inventarizācijas un reģistrācija nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistra informācijas sistēmā: EUR 114.40, nepiemērojot PVN, 06.05.2016. Gala
Rēķins Nr.G-16-11784;
10.2. īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva): EUR 14.23;
10.3. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”,
reģistrācijas Nr.44103009697, pakalpojums dzīvokļa īpašuma tirgus vērtības noteikšanā,
saskaņā ar 2016.gada 28.jūlijā sagatavoto Rēķinu Nr.3/16-175 ir EUR 80.00, tai skaitā PVN.
Izvērtējot 9. un 10.punktos minēto informāciju un ņemot vērā 8.punktu, atsavināmā zemes gabala
nosacītā cena tiek noteikta EUR 4108.63 (četri tūkstoši viens simts astoņi euro 63 centi).
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās daļas un 44.panta
septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas noteikumu 12.punktu; Ministru
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”;
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās
daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, A.Sula, A.Gailis,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada dzīvokļa Tirgus ielā 14, dzīvoklis 15, Valkā,
kadastra numurs 9401 900 1568, ar kopējo platību 42.3 m2 un tam piesaistītajām 423/12305
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā
zemes gabala, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa, Valkā Tirgus iela 14, dzīvoklis 15, kadastra numurs 9401 900
1568, nosacīto cenu EUR 4108.63 (četri tūkstoši viens simts astoņi euro 63 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu ***, personas
kods 140570-12254, dzīvo Tirgus iela 14-15, Valka, Valkas novads.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristei sagatavot nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
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.

14.§
Par zemes gabala Valkas novada Kārķu pagastā „Līdumnieki” atsavināšanas uzsākšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads 2016.gada 10.augusta iesniegumu par
zemes gabala Valkas novada Kārķu pagastā „Līdumnieki”, kadastra apzīmējums 9466 009 0148
atsavināšanas procedūras uzsākšanu, tika konstatēts:
Zemes gabals „Līdumnieki”, kadastra apzīmējums 9466 009 0148, platība 0.6872ha atrodas Valkas
novada Kārķu pagasta teritorijā.
Izpētot ar lietu saistītos dokumentus var secināt:
1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu: 9466 009 0148, platība 0.672ha zemes reformas gaitā ir bijis
piešķirts lietošanā vienādās daļās *** un ***. Uz zemes gabala atrodas *** un *** piederošas ēkas un
būves, uz kurām īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

2.

ar Kārķu pagasta padomes 2009.gada 19.janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.1) uz
zemes gabalu Kārķu pagastā „Līdumnieki”, ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0149 tika izbeigtas
zemes lietošanas tiesības, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktam;
3. likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 5.daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta 2.1. daļā noteiktajā termiņā ir noslēdzami zemes nomas līgumi;
4. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta 4.daļu par zemi, kas nepieciešama personai piederošo ēku uzturēšanai, noslēdzams
nomas līgums, un ēku īpašnieks to var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā.
5. Nomas līgums starp Kārķu pagasta padomi un *** ir noslēgts 2009.gada 15.jūnijā, par ½ domājamās
daļas no zemes gabala, kas nepieciešams viņai piederošo ēku domājamo daļu uzturēšanai. Nomas
līguma termiņš noteikts līdz 2024.gada 31.decembrim.
Savukārt, ar *** līdz pat šī lēmuma pieņemšanas dienai nav noslēgts zemes nomas līgums par ½
domājamās daļas no zemes gabala, kas nepieciešams viņai piederošo ēku domājamo daļu
uzturēšanai.
6. Tāpat minētā likuma 25.panta 5. daļa nosaka, ka nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes
lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības, kas šajā gadījumā ir no 2008.gada 2.septembra.
7. Nomas maksa par apbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0148, platība 0.6872ha,
nosakāma pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 7.daļu un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta Ministru
kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu.
8. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu,
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un
pašvaldību 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;
9. Tā kā nomas līgums ar *** vēl nav noslēgts, tad atsavināšanas darbības var tikt uzsāktas pēc nomas
līguma parakstīšanas;
10. ***, personas kods ***-***, ir *** un *** pilnvarotā persona, kurai ir tiesības veikt visas darbības, kas
saistītas ar minētā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā, un zemes daļu iegūšanu īpašumā (darbojas
uz 2016.gada 17.jūnijā noslēgto Ģenerālpilnvaru pamata).
11. 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;
12. saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos„ 27.pantu, darījumus var veikt tikai ar
īpašumu, uz kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to pirmkārt ir jāveic augstāk
minētā zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas
darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma”
4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2.punktu; Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma
„Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar
likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās
laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas
Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta
08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
17. punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
A.Sula, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.

Noslēgt Nomas līgumu ar *** pilnvaroto personu ***, personas kods ***-***, par ½ domājamo daļu no
zemes gabala Kārķu pagastā “Līdumnieki”, kadastra apzīmējums 9466 009 0148, platība 0.6872ha
nomu, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim.
Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5 % apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Kārķu pagasta, “Līdumnieki”, kadastra apzīmējums
9466 009 0148, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 2.punktu, stājas spēkā ar 2008.gada
2.septembri.
4.
Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala nomas
līgumu, vadoties no 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5.
Pēc Nomas līguma parakstīšanas, uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Līdumnieki”,
kadastra apzīmējums 9466 009 0148, platība 0.6872ha, kas atrodas Valkas novada Kārķu pagastā,
atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu
cenu.
6.
Reģistrēt adrešu reģistrā nosaukumu apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 9466 009
0148 un uz tās esošajām ēkām un būvēm: „Līdumnieki”, Kārķu pagasts, Valkas novads.
7.
Noteikt platību 0.6872ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot, ēku
īpašuma „Līdumnieki”, Kārķu pagasts, Valkas novads, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9466 009 0148, uzturēšanai.
8.
Reģistrēt šī lēmuma 5.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
9.
Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā
īpašuma novērtēšanu.
1 0 . 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 zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 192” atsavināšanas uzsākšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads 2016.gada 15.augusta iesniegumu par
zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 192”, kadastra apzīmējums 9488 003 0370
atsavināšanas procedūras uzsākšanu, tika konstatēts:
Zemes gabals „Bērzezers 192”, kadastra apzīmējums 9488 003 0370, platība 0.1527ha atrodas Valkas
novada Valkas pagasta teritorijā.
Izpētot ar lietu saistītos dokumentus var secināt:
1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu: 9488 003 0370, platība 0.1527ha zemes reformas gaitā ir bijis
piešķirts lietošanā ***. Uz zemes gabala atrodas *** piederoša dārza mājiņa, uz kuru īpašuma tiesības
nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
2. Ar Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.10-35),
*** uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 192”, kadastra apzīmējums 9488 003
0370 tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktam un 25.panta
2.daļai.
3. Augstāk minētā persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņam lietošanā bijušo zemi. Kā nosaka
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
21.daļa, zemes nomas pirmtiesības realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanās dienas, kas šajā gadījumā ir līdz 30.12.2012.
4. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
5. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta 4.daļu par zemi, kas nepieciešama personai piederošo ēku uzturēšanai, noslēdzams
nomas līgums, un ēku īpašnieks to var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā.
6. Nomas līgums starp Valkas novada domi un *** ir noslēgts 2012.gada 15.oktobrī, nomas līguma termiņš
noteikts līdz 2022.gada 31.decembrim.
7. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu, pašvaldībai
piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību
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.
8. 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.
9. Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos„ 27.pantu, darījumus var veikt tikai ar
īpašumu, uz kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to pirmkārt ir jāveic augstāk

minētā zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas
darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma”
4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2.punktu; Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma
„Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar
likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās
laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas
Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta
08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
17. punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
A.Sula, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Bērzezers 192”, kadastra apzīmējums 9488 003
0370, platība 0.1527ha, kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā, atsavināšanas procedūru,
nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt adrešu reģistrā nosaukumu apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 9488
003 0370 un uz tās esošajai dārza mājai: „Bērzezers 192”, Valkas pagasts, Valkas novads.
3. Noteikt platību 0.1527ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot, ēku
īpašuma „Bērzezers 192”, Valkas pagasts, Valkas novads, kas atrodas uz zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 9488 003 0370, uzturēšanai.
4. Reģistrēt šī lēmuma 3.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes
vārda.
5. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
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.

16.§
Par zemes gabala Valkas novada Kārķu pagastā „Dzirnavas” atsavināšanas uzsākšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, p.k.***-***, pilnvarotās personas *** p.k.***-***, darbojas uz 2016.gada 14.jūlija Pilnvaras
pamata, 2016.gada 15.augusta iesniegumu par zemes gabala Valkas novada Kārķu pagastā „Dzirnavas”,
kadastra apzīmējums 9466 005 0194 atsavināšanas procedūras uzsākšanu, tika konstatēts:
Zemes gabals „Dzirnavas”, kadastra apzīmējums 9466 005 0194, platība 0.8574ha atrodas Valkas
novada Kārķu pagasta teritorijā.
Izpētot ar lietu saistītos dokumentus var secināt:
1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu: 9466 005 0194, platība 0.8574ha zemes reformas gaitā ir bijis
piešķirts lietošanā ***. Uz zemes gabala atrodas *** piederoša dzīvojamā māja, uz kuru īpašuma
tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
2. ar Kārķu pagasta padomes 2007.gada 19.marta sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.4) uz
zemes gabalu Kārķu pagastā „Dzirnavas”, ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0194 tika izbeigtas
zemes lietošanas tiesības, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 1.punktam;
3. likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 5.daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta 2.1. daļā noteiktajā termiņā ir noslēdzami zemes nomas līgumi;
4. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta 4.daļu par zemi, kas nepieciešama personai piederošo ēku uzturēšanai, noslēdzams
nomas līgums, un ēku īpašnieks to var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā.

5.

Nomas līgums starp Kārķu pagasta padomi un *** ir noslēgts 2007.gada 18.jūnijā, par zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 9466 005 0194, kas nepieciešams viņam piederošās ēkas uzturēšanai. Nomas
līguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 18.jūnijam.
6. Līdz pat šī lēmuma pieņemšanas dienai *** nav radis iespēju parakstīt Vienošanos par nomas līguma
termiņa pagarināšanu. Līdz ar to nav veicis arī nomas maksas maksājumus. Tomēr, *** ir veicis
nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu līdz pat 2014.gadam. Uz šo brīdi ir kavēta nekustamā īpašuma
nodokļa samaksa par 2015.gadu. Turklāt zemes gabals nav atbrīvots, un *** visu šo laiku ir turpinājis tā
lietošanu.
7. Faktiski ir uzskatāms, ka nomas attiecības nav bijušas pārtrauktas, tikai nebija formāli parakstīta
Vienošanās par nomas līguma termiņa pagarinājumu.
8. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu,
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un
pašvaldību 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.
9. Tā kā nomas līgums ar *** nav spēkā, tad atsavināšanas darbības var tikt uzsāktas tikai pēc jauna
nomas līguma parakstīšanas.
10. 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;
11. saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos„ 27.pantu, darījumus var veikt tikai ar
īpašumu, uz kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to pirmkārt ir jāveic augstāk
minētā zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas
darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma”
4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2.punktu; Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma
„Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar
likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās
laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas
Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta
08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
17. punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
A.Sula, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Pārjaunot zemes Nomas līgumu ar *** pilnvaroto personu ***, personas kods ***-***, par zemes gabala
Kārķu pagastā “Dzirnavas”, kadastra apzīmējums 9466 005 0194, platība 0.8574ha nomu, nosakot
nomas līguma termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim.
Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu saglabājama 0.5 % apmērā no
Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Kārķu pagasta, “Dzirnavas”, kadastra apzīmējums
9466 005 0194, turpinās kopš 2012.gada 19.jūnija un attiecīgi par šo laika posmu ir apmaksājama arī
nomas maksa.
Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala nomas
līgumu, vadoties no 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
Pēc Nomas līguma parakstīšanas, uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Dzirnavas”, kadastra
apzīmējums 9466 005 0194, platība 0.8574ha, kas atrodas Valkas novada Kārķu pagastā,
atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu
cenu.
Reģistrēt adrešu reģistrā nosaukumu apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 9466 005
0194 un uz tās esošajai ēkai: „Dzirnavas”, Kārķu pagasts, Valkas novads.
Noteikt platību 0.8574ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot, ēku
īpašuma „Dzirnavas”, Kārķu pagasts, Valkas novads, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9466 005 0194, uzturēšanai.
Reģistrēt šī lēmuma 5.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā
īpašuma novērtēšanu.

1 0 . 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.
17.§
Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu
________________________________________________________________________
( I.Markova)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta
un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, A.Sula, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET – 2
deputāti (A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.14„Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada domes 2016.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami
Valkas novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 25.augustā

Nr.14
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.10,17.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.14

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.14
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.14
“Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Paskaidrojuma raksts
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2016.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa ;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1. Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielinājums EUR 58801.-.
1.1.ieņēmumi no pašvaldību kustāmā īpašuma un mantas realizācijas – EUR 2000.-;
1.1.Pašvaldības saņemtie transferti EUR 43967.-;
1.1. Valsts budžeta transferti EUR 2498.- projekta “Es to varu” realizācijai;
1.3.Pārējie ieņēmumi palielināti par EUR 12834.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 226738.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 12000.- Valkas novada
domei ēkas iegādei Tālavas 12;
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 179448,- tajā skaitā :
• Kārķu pagasta autotransportam par EUR 2000.-;
• Projektam “LIFE LOCAL ADAPT “ EUR 4460.-;
• Projektam “Valkas novada lauku ceļu pārbūve” EUR 13610.-;
• Projektam “Autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā” EUR 7485.- projekta
aktualizācijai;
• Projektam” Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā” EUR 137035.• Projektam “Vidzeme iekļauj” EUR 3290.-;
• Projekts “NVA pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem” EUR 3292.-;
• Projekts “Proti un dari” EUR 8276.-;
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 14893.- ,tajā
skaitā :
• Ielu remontdarbi un teritorijas labiekārtošanai EUR 14663.- Viestura ielas un komunikāciju
renovācijai.
2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 16355.-, tajā skaitā :
• Valkas novadpētniecības muzejam EUR 10000.- ekspozīcijas zāles izveidei;
• Valkas novada centrālai bibliotēkai EUR 320.-;
• Kultūras pasākumiem EUR 3535.-;
• Valkas ģimnāzijas sporta hallei EUR 2500,-.
2.5. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 4042.-.-,tajā skaitā
• J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 3005,- mēbeļu iegādei;
3. Finansēšana – aizņēmumi EUR 172593.-,tajā skaitā:
• Pašvaldības prioritāro pasākumu veikšanai EUR 55997.-;
• Projektam “Multifunkcionāla jaunatnes centra izveide Valkā” EUR 116796.-.
Aizņēmumu atmaksa EUR 4656.-.

18.§
Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu
___________________________________________________________________
(I.Markova)
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas
novada domes 2016.gada speciālais budžets”” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus
2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2.
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, A.Sula, A.Gailis, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.15 „ Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas
novada domes 2016.gada speciālais budžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami
Valkas novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

2016.gada 25.augustā

Nr.15
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.10,18.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.15

19.§
Par projektu “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”
____________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada domē 2016.gada 19.augustā saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmums
par projektu “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā” “Par projekta iesnieguma
Nr.3.3.1.0/16/I/002 apstiprināšanu ar nosacījumu”.
Pamatojoties uz saņemto lēmumu, ir veikti nepieciešamie precizējumi.
Valkas novada domes iesniegtajā projekta iesniegumā norādītais Eiropas reģionālās attīstības fonda
(turpmāk – ERAF) finansējums 523 092,97 euro apmērā neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 1.jūnija
rīkojumā Nr.310 “Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" noteiktajam, ka MK
rīkojumā norādītais ERAF finansējums ir ar 6,09952419264171% ERAF finansējuma snieguma rezervi,
bet ja finansējuma saņēmējs projektu pabeidz līdz 2018.gada 31.decembrim, tad projektā neplāno
snieguma rezervi.
Valkas novada pašvaldība plāno projektu pabeigt līdz 2016.gada beigām, līdz ar to maksimālais ERAF
finansējuma apmērs projektā ir 550 512 euro (MK rīkojumā noteiktais) – 6,09952419264171% =
516 933,39 euro.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 2. un 5.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, A.Sula, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.
4.
5.

Iesniegt Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā precizētu Eiropas Reģionālās attīstības fonda
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrajā projektu iesniegumu
atlases kārtā projekta iesniegumu “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”,
projekta iesnieguma Nr.3.3.1.0/16/I/002.
Kopējās projekta izmaksas EUR 619747,98, attiecināmo izmaksu summa ir EUR 608156.93, tai
skaitā ERAF līdzfinansējums ir 85 % vai EUR 516933.39, 4,5% vai EUR 27367.06 tiks pieprasīta Valsts
budžeta dotācijas pašvaldībām.
Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 75447.53 apmērā,
Projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ņemt aizdevumu Valsts kasē.
Par lēmuma izpildi atbild domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.

20.§
Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna
apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(G.Smane, V.A.Krauklis, S.Pilskalne)
Valkas novada domē šī gada 19.augustā ir saņemts “Atzinums par attīstības programmas investīciju
plānu un reģionālas nozīmes attīstības centru investīcijām 3.3.1. un 5.6.2. specifisko atbalsta mērķu
ietvaros”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumu Nr.614 „Reģionālās attīstības atbalsta
pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība” 6.2.punktu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi un sniedz
atzinumu par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam investīciju plānā iekļautajām
projektu idejām 3.3.1. un 5.6.2. specifisko atbalsta mērķu ietvaros. VARAM vērtējums un nepieciešamie
precizējumi attīstības programmas investīciju plāna un projektu ideju pilnveidošanai ir iekļauti pielikumā.
Valkas novada domē ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas uzaicinājums Par pašvaldības
attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.
specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta idejas iesniegšanu
Izglītības un zinātnes ministrijā līdz šī gada 2.septembrim. Attiecināmās projekta izmaksas plānotas EUR
1 467 520, tai skaitā ERAF 85% vai EUR 1 247 392, pašvaldības 15% vai EUR 220 128, no kura Valsts
budžeta dotācija 4,5%.

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kā arī pamatojoties uz
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 15.marta saņemto vēstuli, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, A.Sula, A.Gailis,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt investīciju plāna atsevišķo sadaļu attiecībā uz ES finansējuma specifisko atbalsta mērķi
(turpmāk SAM) – 3.3.1. palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, SAM 5.6.2. teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām, SAM 4.2.2. atbilstoši pašvaldības integrētajiem attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību ēkās, SAM 5.3.1.Ūdenssaimniecības sistēmu
attīstība, uzlabojot vides stāvokli un SAM 8.1.2. „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
(pielikumā).
2. Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 5.sadaļas Investīciju plāna aktualizēto
versiju publiskot Valkas novada pašvaldības mājas lapā www.valka.lv un nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
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.
21.§
Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada
Sociālā aprūpes nama infrastruktūrā
_______________________________________________________
(I.Markova)
Izvērtējot Valkas novada sociālā aprūpes nama iesniegumu 2016.gada budžeta projektam,
secinām, ka nepieciešami apjomīgi ieguldījumi Valkas sociālā aprūpes nama infrastruktūrā. Valkas
novada domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi. Ar Valkas novada 28.janvāra 2016.gada domes
lēmumu protokols Nr.1, 9.§ „Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai”, tika pieņemts lēmums
konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada sociālā aprūpes nama
infrastruktūrā. Pēc veikto iepirkuma rezultātiem nepieciešams aizņēmums līdz EUR 47279,66.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, A.Sula, A.Gailis, V.Šaicāns, S.Pilskalne, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 47279,66 (četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi
euro un 66 centi) apmērā investīcijām Valkas novada sociālā aprūpes nama infrastruktūrā no LR
Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 2 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža divdesmit gadu laikā maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena
gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša
lēmuma saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar
LR Valsts kasi.
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēde slēgta 2016.gada 25.augustā, plkst.12:00
Sēdi vadīja
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

