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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 31.martā

Nr.7

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 31.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 24.§)
“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

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Valkas novada pašvaldībā (turpmāk –
pašvaldība) tiek noteikta nomas maksa par neapbūvētu pašvaldības zemes gabalu nomu ar vai bez
apbūves tiesībām.
2. Neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu nomas maksu (bez pievienotās vērtības nodokļa) nosaka:
2.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti mazdārziņu, sakņu dārzu un palīgsaimniecību vajadzībām – 1.5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadā;
2.2. zemesgabaliem, uz kuriem tiks izvietotas komerciāla rakstura lietošanas būves, t.sk., kioski, – 0.50
EUR/m2, bet ne mazāk kā EUR 28.00 gadā;
2.3. zemesgabaliem, kuri iznomāti ar apbūves tiesībām viesnīcu vai ražošanas ēku būvniecībai – 1.5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā;
2.4. zemesgabaliem, kuri iznomāti ar apbūves tiesībām cita veida ēku būvniecībai – 2% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0.07 EUR/m2;
2.5. zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1.5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 40 EUR/ha.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošos noteikumus Nr.17
“Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”.
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Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkts
nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas
apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Nomas maksu pašvaldība ir tiesīga noteikt saskaņā ar ārējiem
normatīvajiem aktiem, it īpaši attiecībā uz zemi, kuras kadastrālā
vērtība un iznomājamās platības ir nelielas. Tā rezultātā ir gadījumi,
kad nomas maksa nesedz administrēšanas izdevumus. Lai
racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamo
mantu, ir lietderīgi iznomāt pašvaldības zemi par daudzmaz
adekvātu nomas maksu un ar Valkas novada pašvaldības domes
(turpmāk – dome) izdotajiem saistošiem noteikumiem noteikt
nomas maksas apmēru, vienlaikus nosakot minimālo nomas
maksas apmēru, ņemot vērā plānoto zemes lietošanas
(iznomāšanas) mērķi.
Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai izriet no
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkta.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrības
vajadzības pašvaldības valdījumā un īpašumā esošas zemes
nomas tiesību izmantošanā Valkas novada administratīvajā
teritorijā.
Saistošo noteikumu projekta būtība ir noteikt kārtību, kādā tiek
noteikta atbilstoša neapbūvēta pašvaldības zemes gabala nomas
maksa.
Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas maksu,
kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas administrēšanai
nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo noteikumu izpildei
tiek prognozēta pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu
sadaļu.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt
esošo institūciju kompetenci.
Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskās personas, kuras
novada administratīvajā teritorijā savu vajadzību nodrošināšanai
vēlas nomāt pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu
zemesgabalu.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām
jaunas tiesības, bet nodrošinās tiesības nomāt pašvaldībai
piederošo vai piekrītošo zemi.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas
tiesības un iespējas nomāt pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus.
Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu
piemērošanā – Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā.
Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu
administratīvajām procedūrām.
Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic Valkas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļa.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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