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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 3
Valkas novadā
Valkā, Beverīnas ielā 3

2016.gada 31.martā

Sēde sasaukta 2016.gada 31.martā plkst.10.00.
Sēdi atklāj 2016.gada 31.martā plkst.10.00.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš.
Protokolē – Valkas novada domes Kancelejas vadītājas vietniece – jurista palīgs Ivita Aumeistere.
Piedalās deputāti: Sandra PILSKALNE, Kristīne SIMONOVA, Mārtiņš KREILIS, Maruta STABULNIECE,
Aivars GAILIS, Valdis ŠAICĀNS, Valdis ROGAINIS, Agris SIMULIS, Vita BĒRZIŅA
Nepiedalās deputāti:
Unda OZOLIŅA – aizņemta pamatdarbā
Andis SULA - slims
Vents Armands KRAUKLIS - atvaļinājumā
Aivars SJADEME – aizņemts pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Guntis Bašķis, Ilze Grandava, Iveta Markova, Viktors Kaņepe, Līga Čukure, Lāsma Engere, Inga
Aleksejeva, Daira Zalužinska, Madars Lāns, Zane Brūvere, Rolands Rastaks, Aivars Ikšelis, Jānis Krams,
Raitis Priede, Pēteris Pētersons, Fēlikss Bošs, Jānis Lapsa, Vilnis Vilguts, Līga Pandalone, Lilita Kreicberga
Sēdē uzaicināti :
Inga Karpova – SIA „RPD” laikraksta „Ziemeļlatvija” žurnāliste
Māris Žigats – Valkas pilsētas Kultūras nama direktora kandidāts
Inga Jaunzeme – Grīnvalde – Valkas Tūrisma un informācija biroja vadītāja kandidāte
Darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”.
2. Par projekta “EPICURO” īstenošanu un priekšfinansējuma nodrošināšanu.
3. Par Valkas novada domes 2016.gada 26.februāra rīkojuma Nr.27-v “Par 14.Lielo Labdarības Robežtirgu”
apstiprināšanu.
4. Par 14.Lielā Labdarības Robežtirgus balles ieņēmumiem.
5. Par finansiālu atbalstu AWARD dalībnieku braucienam uz Londonu.
6. Par finansiālu atbalstu biedrībai VBK “Lotos”.
7. Par Valkas novada Ērģemes pagasta traktora MTZ 920 (T6127LD) maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu.
8. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenām Ērģemes pagastā.
9. Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas
novada domes 2016.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
11. Par Rūjienas ielas 5, Valkā telpu nomu.
12. Par inventarizācijas rezultātu iekļaušanu 2015.gada bilancē.
13. *** iesnieguma izskatīšana.
14. Par Izsoles protokola par nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa iela 3, izsoles gaitu, apstiprināšanu.
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15. Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Tirgus ielā 14, dzīvoklis 15, atsavināšanas procesa uzsākšanu.
16. Par ceļa, Zvārtavas pagastā “Lejiņas-Duckas”, izslēgšanu no bilances.
17. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabala Jaunā iela 7, Valkā,
Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu.
18. Par nomas līguma noslēgšanu un zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagasts „Gaujas iela 17”
atsavināšanu.
19. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
20. Valkas novada deputātes Ligitas Ziemiņas iesnieguma par deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku
izskatīšana.
21. Par reorganizētās Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas direktores iecelšanu.
22. Par Valkas pilsētas Kultūras nama direktora iecelšanu.
23. Par Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītājas iecelšanu.
24. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
25. Par plānotajiem ieguldījumiem 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi” projektā.
26. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu.
27. Par atvaļinājuma piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.
28. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Kutaisi (Gruzijā).
29. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
30. Par izmaiņām Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisijas
sastāvā.
31. Par izmaiņām Komisijas koku ciršanai ārpus meža sastāvā.
32. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 26.novembra nolikumā Nr.12 „Grantu programmas
“Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”” nolikumā.
33. Par izsoles rīkošanu Valkas novada domes kustāmai mantai.
Domes priekšsēdētāja vietnieks V.Zariņš atklāj domes sēdi un iepazīstina ar tās darba kārtību un ierosina
izņemt no izsludinātās darba kārtības 4.jautājumu “Par 14.Lielā Labdarības Robežtirgus balles ieņēmumiem”,
sakarā ar to, ka šo balli rīko Igaunijas puse un mums nav nepieciešams pieņemt lēmumu un 8.jautājumu
“Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenām Ērģemes pagastā”, sakarā ar to, ka ir jāveic
korekcijas lēmuma projektā par minēto pakalpojumu cenām.
Deputāti atklāti balsojot: PAR – Kristīne Simonova, Valdis Rogainis, Sandra Pilskalne, Vita Bērziņa,
Maruta Stabulniece, Aivars Gailis, Valdis Šaicāns, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Mārtiņš Kreilis, PRET –
nav, ATTURAS – nav, nobalsoja par domes priekšsēdētāja vietnieka piedāvāto darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”.
2. Par projekta “EPICURO” īstenošanu un priekšfinansējuma nodrošināšanu.
3. Par Valkas novada domes 2016.gada 26.februāra rīkojuma Nr.27-v “Par 14.Lielo Labdarības Robežtirgu”
apstiprināšanu.
4. Par finansiālu atbalstu AWARD dalībnieku braucienam uz Londonu.
5. Par finansiālu atbalstu biedrībai VBK “Lotos”.
6. Par Valkas novada Ērģemes pagasta traktora MTZ 920 (T6127LD) maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu.
7. Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas
novada domes 2016.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
9. Par Rūjienas ielas 5, Valkā telpu nomu.
10. Par inventarizācijas rezultātu iekļaušanu 2015.gada bilancē.
11. Vitauta Tentera iesnieguma izskatīšana.
12. Par Izsoles protokola par nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa iela 3, izsoles gaitu, apstiprināšanu.
13. Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Tirgus ielā 14, dzīvoklis 15, atsavināšanas procesa uzsākšanu.
14. Par ceļa, Zvārtavas pagastā “Lejiņas-Duckas”, izslēgšanu no bilances.
15. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabala Jaunā iela 7, Valkā,
Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu.
16. Par nomas līguma noslēgšanu un zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagasts „Gaujas iela 17”
atsavināšanu.
17. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
18. Valkas novada deputātes Ligitas Ziemiņas iesnieguma par deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku
izskatīšana.
19. Par reorganizētās Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas direktores iecelšanu.
20. Par Valkas pilsētas Kultūras nama direktora iecelšanu.
21. Par Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītājas iecelšanu.
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22. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
23. Par plānotajiem ieguldījumiem 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi” projektā.
24. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu.
25. Par atvaļinājuma piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.
26. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Kutaisi (Gruzijā).
27. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
28. Par izmaiņām Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas
komisijas sastāvā.
29. Par izmaiņām Komisijas koku ciršanai ārpus meža sastāvā.
30. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 26.novembra nolikumā Nr.12 „Grantu programmas
“Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”” nolikumā.
31. Par izsoles rīkošanu Valkas novada domes kustāmai mantai.
Deputāti atklāti balsojot apstiprina ārkārtas domes sēdes Nr.3 darba kārtību.
1.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”
___________________________________________________________________________
(D.Zalužinska)
Valkas novada domē 2016. gada 25. februārī ir saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr.3.1.1./16/359) no
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā SIA) “Valkas MD” par nekustamā īpašuma nodokļa
atlaides piemērošanu nekustamajiem īpašumiem Valkā, Parka ielā 25; Parka ielā 25B; Parka ielā 25E; un
Parka ielā 25G, pamatojoties uz Valkas novada domes 2012. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr.20
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” (turpmāk – Noteikumi) 11.
punktu.
Noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tiek piešķirtas, pamatojoties uz personas
iesniegumu, ja personai nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nodokļa apmērs taksācijas gadā
pārsniedz EUR 14.23.
SIA „Valkas MD” nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem.
Nekustamā īpašuma nodoklis par 2016. gadu par SIA „Valkas MD” īpašumiem ir aprēķināts EUR 5481.88.
Noteikumu 11.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25% apmērā var piešķirt juridiskām
personām, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, par ražošanas ēkām (ēku galvenais lietošanas
veids, kods 1251), ja tajās notiek pamatražošana un ir saglabātas darba vietas 80% attiecībā pret vidējo
darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā – 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
Noteikumu 20.2.punkts nosaka, ka, lai saņemtu nodokļa atvieglojumus 11.punkta kārtībā, nodokļa
maksātājam Valkas novada domē jāiesniedz Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par strādājošo skaitu un
uzņēmuma vadītāja parakstītu apliecinājumu, ka ražošanas ēkās ir saglabāta ražošana.
2016. gada 25. februāra iesniegumā SIA „Valkas MD” apliecina, ka viņiem piederošajās ražošanas ēkās
ir saglabāta ražošana.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2016. gada 23. februāra izziņu Nr.8.33-25/112 laika periodā no
01.01.2014. līdz 31.12.2014 vidējais darba vietu skaits SIA „Valkas MD” bija 19 darbinieki.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2016.gada 19.marta izziņu Nr.8.33-25/113 laika periodā no
01.01.2015. līdz 31.12.2015 vidējais darba vietu skaits SIA „Valkas MD” bija 15 darbinieki.
Sākot ar 2014.gadu SIA „Valkas MD” piederošajās ražošanas telpās, ražošanu veic sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „SPE”, kur 448/2800 daļas pieder SIA „Valkas MD”. Šajā uzņēmumā saskaņā ar Valsts
ieņēmumu dienesta 2016.gada 23.februāra izziņu Nr.8.33-25/112 laika periodā no 01.01.2014. līdz
31.12.2014 vidējais darba vietu skaits bija viens darbinieks.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2016. gada 19. marta izziņu Nr.8.33-25/113 laika periodā no
01.01.2015. līdz 31.12.2015 vidējais darba vietu skaits SIA „SPE” bija pieci darbinieki.
SIA „Valkas MD” atbilstoši Koncernu likuma 1.panta otrajam punktam un 2.panta trešajai daļai ir SIA
„SPE” līdzdalībnieks – atkarīgā sabiedrība, kas piedalās sabiedrības pamatkapitālā ar ieguldījumu, līdz ar to
SIA „SPE” darba vietas ir pieskaitāmas SIA „Valkas MD” darba vietām.
Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, Valkas novada dome secina, ka faktiski SIA „Valkas MD”
piederošajās ražošanas ēkās ir saglabātas darba vietas 83% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu
iepriekšējā taksācijas periodā un ražošanas ēkās notiek pamatražošana.
Ņemot vērā augstāk minēto, Valkas novada dome ir tiesīga piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
25% apmērā par ražošanas ēkām Valkā: Parka ielā 25, (kadastra Nr. 9401 007 0202 007; 9401 007 0202
008; 9401 007 0202 010), Parka ielā 25B (kadastra Nr. 9401 007 202 004) un Parka ielā 25G (kadastra Nr.
9401 007 0215 001).
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2016. gadā, par ēkām Parka ielā 25, (kadastra Nr. 9401 007 0202 007; 9401 007 0202 008; 9401 007
0202 010), Parka ielā 25B (kadastra Nr. 9401 007 202 004) un Parka ielā 25G (kadastra Nr. 9401 007 0215
001), kurām saskaņā ar noteikumu 11.punktu pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, ir aprēķināts:
Īpašums
Parka iela 25
Parka iela 25B
Parka iela 25G
Kopā

Aprēķināts
1383.67
566.05
2544.63
4494.35

25%
345.92
141.51
636.16
1123.59

Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa atlaides apmērs sastāda EUR 1123.59 (viens tūkstotis viens
simts divdesmit trīs euro, piecdesmit deviņi centi).
Ēku Parka iela 25, kad. Nr.9401 007 0215 002, Parka ielā 25E, kad. Nr.9401 007 0101 014 un Parka ielā
25G, kad. Nr.9401 007 0202 002 galvenais lietošanas veids neatbilst noteikumos noteiktajam kodam (1251),
tādēļ Valkas novada dome nav tiesīga piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par šīm ēkām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 1.§) un vadoties no likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 3.daļas, LR likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkta un Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošo
noteikumu Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” 11.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis,
V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piemērot SIA “Valkas MD” nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2016.gadu, 25% apmērā par
ražošanas ēkām Valkā: Parka ielā 25, (kadastra Nr.9401 007 0202 007; 9401 007 0202 008; 9401 007
0202 010), Parka ielā 25B (kadastra Nr.9401 007 202 004) un Parka ielā 25G (kadastra Nr.9401 007
0215 001).
2. Nepiemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par ēkām Valkā, Parka iela 25, kad. Nr.9401 007 0215
002, Parka ielā 25E, kad. Nr.9401 007 0101 014 un Parka ielā 25G, kad. Nr.9401 007 0202 002, jo
galvenais lietošanas veids neatbilst noteikumos noteiktajam kodam (1251).
3. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu, veikt izmaiņas
nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites programmā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā
(Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
2.§
Par projekta „EPICURO” īstenošanu un priekšfinansējuma nodrošināšanu
___________________________________________________________________________
(I.Aleksejeva)
Attīstības un plānošanas nodaļa 2015.gadā kā projekta partneris piedalījās projekta EPICURO (European
Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilience Outlook – Eiropas inovatīvu pilsētu partnerība
pilsētvides noturības perspektīvā) pieteikuma sagatavošanā, kas tika iesniegts programmas Eiropa
Pilsoņiem 2.darbības "Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība" apakšpasākumā „Pašvaldību
tīklojumi”. 2016.gada 26.februārī tika saņemts apstiprinājumu par projekta atbalstīšanu un uzaicinājumu
parakstīt garantijas vēstuli.
Projekta “EPICURO” vadošais partneris ir Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro pašvaldība
(Spānija), projekta partneri ir pārstāvji / iestādes no Vicenza pašvaldības (Itālija), Niepolomice pašvaldības
(Polija), Alba Iulia pašvaldības (Rumānija), Potenza pašvaldības (Itālija), Svilengrad pašvaldības (Bulgārija),
Virovitica-Podravina pašvaldības (Horvātija), Schorndorf pašvaldības (Vācija), Skopje pašvaldības
(Maķedonija), Valgas pilsētas valdes (Igaunija) un Valkas novada dome. Projekta mērķi ir palielināt
pašvaldību iedzīvotāju zināšanas par klimata pārmaiņu politikas jautājumiem, atbalstīt efektīvu pilsētvides
pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju izstrādē, veicināt un iesaistīt iedzīvotājus debatēs par
pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku mazināšanu Eiropas Savienības līmenī. Projekta īstenošanas laiks
2 gadi (no 2016.gada aprīļa līdz 2018.gada martam), kopējais budžets EUR 145 000,00. Projekta plānotās
aktivitātes: 2 starptautiskas konferences, 2 starptautiskas tehniskas tikšanās, 2 starptautiskas apmācību
sanāksmes (t.sk. Valkā 2016.gada novembra mēnesī), 22 vietējo iedzīvotāju iesaistes aktivitātes un 1
starptautiska stabila sadarbības tīkla izveidošana. Valkas novada domes budžets projektā EUR 14 320,00,
t.i., 100% programmas “Eiropa Pilsoņiem” finansējums. 40% no kopējām izmaksām jeb EUR 5728,00 ir
avansa maksājums (2016.gada aprīlis) un 60% jeb EUR 8592,00 tiks apmaksāti pēc projekta īstenošanas
pabeigšanas (2018.gada aprīlis).
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Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta un 21.panta 1.daļas 5.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis,
V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atbalstīt Valkas novada domes dalību projektā EPICURO (European Partnership for Innovative Cities
within an Urban Resilience Outlook – Eiropas inovatīvu pilsētu partnerība pilsētvides noturības
perspektīvā), kas tiek īstenots programmas Eiropa Pilsoņiem 2.darbības "Demokrātiskā iesaistīšanās un
sabiedriskā līdzdalība" apakšpasākumā „Pašvaldību tīklojumi”.
2. Priekšfinansēt projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 60% apmērā no Valkas novada domes
projekta izmaksām jeb EUR 8592,00 (astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi euro 00 centi) no Valkas
novada domes budžeta.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.§
Par Valkas novada domes 2016.gada 26.februāra rīkojuma Nr.27-v
“Par 14.Lielo Labdarības Robežtirgu” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.Šaicāns, I.Grandava, S.Pilskalne)
2016.gada 7.-8.maijā Valkā un pie Rīgas ielas Robežpunkta Valgā notiks 14.Lielais Labdarības
Robežtirgus. Sakarā ar to ir nepieciešams apstiprināt mērķa ziedojumus par tirdzniecības vietām Lielajā
Labdarības Robežtirgū, mērķi, kuram tiks izlietoti ziedojumi par tirdzniecības vietām un ieņēmumi no loterijas,
un kam atļaut iekasēt ziedojumus par tirdzniecības vietām. Līdz šim ir praktizēts, ka nepieciešams laicīgi
iekasēt priekšapmaksu par tirdzniecības vietām, lai būtu iespējams rezervēt tirgotājiem tirdzniecības vietas.
Ņemot vērā to, ka 2016.gada februāra domes sēdē šis jautājums nebija iekļauts, Valkas novada domes
priekšsēdētājs 2016.gada 26.februārī izdeva rīkojumu Nr.27-v “Par 14.Lielo Labdarības Robežtirgu”.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības
nolikums” 16.15.punktu domes priekšsēdētājs ārkārtas gadījumos izdod rīkojumus par jautājumiem, kas ir
domes kompetencē, kuri pēc tam apstiprināmi tuvākajā domes sēdē.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunkta, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 8.panta 1.daļas 2.punkta un Valkas novada domes
2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” 16.15.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne), PRET - nav, ATTURAS – 2 deputāti (V.Šaicāns, A.Gailis),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2016.gada 26.februāra rīkojumu Nr.27-v “Par 14.Lielo
Labdarības Robežtirgu” (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

RĪKOJUMS
Valkā
2016.gada 26.februārī

Nr.27-v

Par 14.Lielo Labdarības Robežtirgu
1. Noteikt 14.Lielā Labdarības Robežtirgus, kas notiks Valkā un pie Rīgas ielas Robežpunkta Valgā
2016.gada 7.-8.maijā, mērķa ziedojumus par vienu tirdzniecības vietu:
- PRIEKŠAPMAKSA: EUR 15 par vienu vietu par vienu dienu un EUR 20 par vienu vietu par divām
dienām;
- APMAKSA PASĀKUMA DIENĀ: EUR 25 par vienu vietu par vienu dienu un EUR 30 par vienu vietu
par divām dienām:
1.1 tirdzniecībai ar rūpniecības un saimniecības precēm;
1.2 tirdzniecībai ar pārtikas precēm (plaša patēriņa pārtikas preces);
1.3 tirdzniecībai ar pārtikas precēm (zemnieku un individuālo ražotāju pašu ražotas pārtikas preces);
1.4 tirdzniecībai ar atspirdzinošiem bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu, cukura vati;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.5 tirdzniecībai ar stādiem;
1.6 tirdzniecībai ar dārzeņiem, grieztiem ziediem;
1.7 tirdzniecībai ar dārzniecību saistītām precēm;
1.8 tirdzniecībai ar dzīvnieku saistīta inventāra un barības pārdošanu;
1.9 tirdzniecībai ar automašīnām un to saistīto inventāru;
1.10 tirdzniecība un reklāma ar skaistumkopšanas un ārstniecības līdzekļiem.
- PRIEKŠAPMAKSA: EUR 10 par vienu vietu par vienu dienu un EUR 15 par vienu vietu par divām
dienām;
- APMAKSA PASĀKUMA DIENĀ: EUR 20 par vienu vietu par vienu dienu un EUR 25 par vienu vietu
par divām dienām:
1.1 tirdzniecībai ar daiļamatniecības un amatniecības izstrādājumiem;
1.2 tirdzniecībai ar presi, iespieddarbiem;
1.3 tūrisma informācijas/pakalpojumu sniedzēji;
1.4 par dažāda veida atrakciju izvietošanu.
- Par partijas reklāmas stenda, telts vai cita veida vizuālās reklāmas izvietošanu EUR 30 par vienu
vietu par vienu dienu.
- Lielie un vidējie alus tirgotāji EUR 50 par vienu vietu par vienu dienu.
- Mazie alkoholisko dzērienu tirgotāji EUR 20 par vienu vietu par vienu dienu.
- Lielais ēdināšanas uzņēmums no Latvijas, kurš atrodas pie tirgus skatuves un sniedz ēdināšanas
pakalpojumus gan tirgus laikā (7.-8.maijā), gan balles laikā 7.maija vakarā. EUR 300 par vienu
vietu (6x6 metri) par divām dienām.
Viena tirdzniecības vieta 3x3 metri.
Iespēja piemērot 50% atlaidi no ziedojuma par tirdzniecības vietas maksas maznodrošinātām personām
ar nelielu individuālo izstrādājumu daudzumu.
Nodrošināt mērķa ziedojumu apmēru un informācijas pieejamību pakalpojuma pircējiem.
Visu par tirdzniecības vietām iekasēto maksu ieskaitīt Valkas novada domes ziedojumu kontā un izlietot
apstiprinātajam mērķim – Valkas/Valgas skulptūras izgatavošanai un uzstādīšanai uz Valkas –
Valgas robežas starp Rīgas un Raiņa ielām.
Atļaut iekasēt mērķa ziedojumus par tirdzniecības vietām Valkas novada domes Tūrisma informācijas
biroja darbiniekiem, izmantojot Valkas novada domes stingrās uzskaites kvīšu grāmatiņas.
Par lēmumu izpildi atbildīgā persona Tūrisma informācijas biroja tūrisma speciālists.
Lēmuma izpildi kontrolē Tūrisma informācijas biroja vadītājs.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

4.§
Par finansiālu atbalstu AWARD dalībnieku braucienam uz Londonu
___________________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no BJC “Mice” direktores Kristīnes Ganiņas, kurā lūdz
finansiāli atbalstīt AWARD Valkas pulciņa dalībnieku *** un *** dalību Starptautiskajā jauniešu pašizaugsmes
programmas AWARD 60.gadadienas svinīgajā ceremonijā un saņemt zelta apbalvojumu. Apbalvošanas
ceremonija notiks Bekingemas pilī, Londonā, Lielbritānijā 2016.gada 16.maijā.
*** un *** ir vienīgie no Latvijas, kuri saņēmuši uzaicinājumu piedalīties šajā apbalvošanas ceremonijā.
Dodoties uz šo apbalvošanas ceremoniju, jauniešiem ir iespēja ņemt līdzi katram vienu viesi. Līdz dosies
programmas AWARD vadītājas – *** – vadītāja no 2009. līdz 2012.gadam un *** - vadītāja kopš 2014.gada.
Kopējie izdevumi 4 dalībniekiem: lidmašīnas biļetes EUR 650,00, viesnīca EUR 430,00, kopā EUR
1080,00.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 14.marta
lēmumu (protokols Nr.3, 1.§), Finanšu komitejas 2016.gada 18.marta lēmumu (protokols Nr.4, 5.§) un
vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10
deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piešķirt BJC “Mice” papildus līdzekļus ne vairāk kā EUR 540,00 (pieci simti četrdesmit euro)
komandējuma izdevumu segšanai AWARD Valkas pulciņa dalībnieku *** un ***, AWARD vadītāju *** un
*** dalībai apbalvošanas pasākumā Bekingemas pilī, Londonā, Lielbritānijā 2016.gada 16.maijā.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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5.§
Par finansiālu atbalstu biedrībai VBK “Lotos”
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, R.Rastaks, M.Kreilis)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no biedrības VBK “Lotos” pārstāvja V.Baskova, kurā lūdz
finansiālu atbalstu EUR 250,00 Latvijas badmintona čempionāta organizēšanai un vadīšanai. Latvijas
badmintona čempionāts notika š.g. 6., 7. februārī Valkā, kurā piedalījās 103 sportisti no visas Latvijas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 14.marta
lēmumu (protokols Nr.3, 2.§), Finanšu komitejas 2016.gada 18.marta lēmumu (protokols Nr.4, 6.§) un
vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta un 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, V.Bērziņa, M.Stabulniece,
S.Pilskalne), PRET - nav, ATTURAS – 3 deputāti (M.Kreilis, V.Šaicāns, A.Gailis),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro) biedrībai VBK “LOTOS”, reģistrācijas
Nr.40008157530, Latvijas badmintona čempionāta organizēšanai un vadīšanai.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no sporta budžeta.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§
Par Valkas novada Ērģemes pagasta traktora MTZ 920 (T6127LD)
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Lai sniegtu greiderēšanas, sniega tīrīšanas, grāvju un ceļmalu pļaušanas pakalpojumus ar Ērģemes
pagasta pārvaldes Dzīvokļu saimniecības rīcībā esošo traktoru MTZ 920, valsts numura zīme T6127LD,
nepieciešams noteikt šo maksas pakalpojumu izcenojumus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt Valkas novada Ērģemes pagasta traktora MTZ 920 (T6127LD) maksas pakalpojumus
(pielikumā).
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes Komunālās daļas/saimniecības
vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 31.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.3, 6.§)
Valkas novada Ērģemes pagasta greiderēšanas, sniega tīrīšanas, grāvju,
ceļmalu pļaušanas ar traktoru MTZ 920 (T6127LD) maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez
PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar
PVN, EUR

1.

Greiderēšana

1 km

4,46

0,94

5,40

2.

Sniega tīrīšana

1 km

3,11

0,65

3,76

3.

Ceļmalu pļaušana

1 km

4,31

0,91

5,22

4.

Pārbrauciens

1 km

0,61

0,13

0,74

*Samaksa attiecināma uz traktora faktisko nobraukumu km. Ja ceļa apstākļu dēļ nepieciešams veikt
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divus vai vairāk darba braucienus, tad maksa par pakalpojumu tiek reizināta ar darba braucienu
skaitu.
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

7.§
Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam
aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Deputāte K.Simonova nepiedalās lēmuma apspriešanā un balsošanā par to.
Valkas novada dome ar šī gada 28.janvāra sēdes lēmumu apstiprināja Attīstības programmas 2015.2021.gadam (apstiprināta ar 2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 1.§) aktualizēto investīciju
plānu un nosūtīja to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzinuma saņemšanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumu Nr.614 „Reģionālās attīstības atbalsta
pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība” 6.2.punktu VARAM savas kompetences
ietvaros ir izvērtējusi un novada dome 16.martā ir saņēmusi atzinumu par attīstības programmas investīciju
plānu un projektu idejām 3.3.1. un 5.6.2. specifisko atbalsta mērķu ietvaros. Mēneša laikā ir jāiesniedz
VARAM precizētais investīciju plāns un projektu idejas, t.sk. veicot precizējumus atbilstoši Reģionālās
attīstības koordinācijas padomes lēmumam.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 10.§) 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 – 9
deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt investīciju plāna atsevišķo sadaļu attiecībā uz ES finansējuma specifisko atbalsta mērķi
(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, specifisko atbalsta mērķi (SAM) – 5.6.2. teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām, specifisko
atbalsta mērķi (SAM) – 4.2.2. atbilstoši pašvaldības integrētajiem attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību ēkās un Specifiskais atbalsta mērķis (SAM) 5.3.1.:
Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot vides stāvokli (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.
8.§
Par saistošo noteikumu Nr.6 „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, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 11.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma „Par
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pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova,
V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne), PRET – 2 deputāti (V.Šaicāns, A.Gailis),
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada domes 2016.gada pamatbudžets” triju dienu laikā elektroniskā veidā 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 Beverīnas ielā 3, 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 31.martā

Nr.6
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 31.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 8.§)

Grozījumi 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).
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11

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

12
2.pielikums pie Valkas novada domes
2016.gada 31.marta
saistošiem noteikumiem Nr.6
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.6
“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 57749.-.
1.1. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par EUR 12450,-, tajā skaitā:
• Finansējums projektam „Skolas piens „ EUR 10000.-,
• Finansējums no VKKF J.Cimzes mūzikas skolai projekta “Rosinoša kultūrvide un profesionālās
mūzikas pieejamība kā vienota platforma kvalitatīvas kultūrvides nodrošināšanai Vidzemes reģiona
sabiedrībā” –EUR 2000.-,
• Finansējums no VKKF Valkas novada centrālai bibliotēkai lekcijas cikla “Meklē un atrodi jaunākajā
latviešu literatūrā” EUR 450.-;
1.2. ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības projekta “Eiropas inovatīvu pilsētu partnerība pilsētvides
noturības perspektīvā” EUR 5728.-;
1.3. Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumiem EUR 31380.-;
1.4. Pārējie ieņēmumi palielināti par EUR 8191.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 57749.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi samazināti par EUR 9885.-, tajā skaitā
samazināti izdevumi:
• Valkas novada domei EUR 10000.-;
• Palielināti izdevumi Kārķu pagasta pārvaldei EUR 115.-;
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 21136,- tajā skaitā :
• Valkas pilsētas autotransportam EUR 2000.-;
• Projektam “Eiropas inovatīvo pilsētu partnerība pilsētvides noturības perspektīvā EUR 9136.• Projektam “Skolas piens” EUR 10000.-;
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 4025,- ,tajā
skaitā :
• Valkas pagasta komunālajai saimniecībai EUR 125.-;
• Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai EUR 10000.-;
• Samazināti izdevumi Vijciema pagasta komunālajai saimniecībai EUR 6100.-;
2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 27172.-, tajā skaitā :
• Vijciema pagasta tautas namam EUR 2321.-;
• Valkas kultūras namam EUR 24266.-;
• Valkas novada centrālai bibliotēkai EUR 450.-;
• Biedrībai VBK Lotos EUR 250,-;
• Samazināts finansējums Kārķu pagasta bibliotēkai EUR 115.-.
2.5. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 15076.-,tajā skaitā
• Valkas ģimnāzijai EUR 7694.- ;
• Kārķu pamatskolai EUR 17.- ;
• Vijciema pamatskolai EUR 3159.-;
• J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 3918.-;
• Bērnu jaunatnes sporta skolai EUR 1350.-;
• Bērnu jauniešu centrs “”Mice” EUR 540.-;
Samazināts finansējums:
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Valkas pamatskolai EUR 1006,-;
Ērģemes pamatskolai EUR 2.-;
Ozolu pamatskolai EUR 594.-.
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9.§
Par Rūjienas ielas 5, Valkā telpu nomu
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
SIA Enefit Power & Heat Valka, reģ.Nr.***, izmanto Valkas novada domei piederošajā katlu mājā Rūjienas
ielā 5, Valkā 11 m2 telpas cirkulācijas sūkņa, apkures sistēmas cauruļu un elektrības skaitītāju izvietošanai.
Minētās tehniskās iekārtas ir SIA Enefit Power & Heat Valka īpašums un tās nav tehniski iespējams izvietot
citā īpašumā.
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
4.3.apakšpunkts nosaka, ka nav jārīko nomas izsole, ja iznomā nomas objekta daļu tehnisko iekārtu
izvietošanai.
Līdz šim nav bijusi noteikta nosacītā nomas maksa objektam Rūjienas ielā 5, Valkā.
Valkas novada domes finanšu analītiķis ir aprēķinājis nomas maksu angāram Rūjienas ielas 5, Valkā.
Nomas maksa par 11 m2 telpām sastāda EUR 6,94 bez PVN.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 18.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 12.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta, 21.panta 1.daļas 14.punkta
a) apakšpunkta, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.3.apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis,
K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Slēgt nomas līgumu ar SIA Enefit Power & Heat Valka, reģ.Nr.*** par 11 m2 telpas nomu Rūjienas ielā 5,
Valkā uz nenoteiktu laiku ar siltumapgādi saistītu tehnisko iekārtu izvietošanai (shēma 1.pielikumā) par
nomas maksu EUR 6,94 (bez PVN) mēnesī (aprēķins 2.pielikumā).
2. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot nomas līgumu.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona
tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV–4201.
2.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 31.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.3, 9.§)

Nomas maksas noteikšana pašvaldības mantas
iznomāšanai.
Katlu mājas Rūjienas ielā 5, Valkā telpas.
Pamatojums – Ministru kabineta noteikumi Nr. 515 no 2010.gada 8.jūnija ‘’ Noteikumi par valsts
un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem.’’
Nomas maksa noteikta tā, ka pilnīgi sedz iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar iznomājamo
objektu.
(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl
NM =
, kur
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NM =

(2023.46 / 356.5 + 1.89) × 11 = 6.94
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NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa); - EUR 6.94
Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts. Aprēķina
saskaņā ar šo noteikumu 57.punktu; - EUR 2023.46
NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts – 356.5 m2;
Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 59.punktu); 1.89 EUR/m2
IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri) – 11 m2.
57. Tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas iznomājamais objekts, aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
Tizm = A + Baps + P + N + Apdr + Zn + Nod + C, kur
Tizm = 1691.75 + 47.71 + 0.00 + 0.00 + 284.00 = EUR 2023.46
Tizm – attiecīgā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā;
A – attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas (apsaimniekošana, inženierkomunikāciju apkope,
iekšējā uzkopšana un tā nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības vai tās
daļas sanitārā uzkopšana, kurā atrodas nomas objekts) plānotās izmaksas, kā arī plānotās materiālu
un ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā;
A = EUR 1691.75
Baps – attiecīgā nekustamā īpašuma sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānotā
atlīdzība, ņemot vērā iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku iznomājamā objekta uzturēšanā
gadā;
Baps = EUR 47.71
P – to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa gadā, kurus
izmanto vai plānots izmantot nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas sanitārajā uzkopšanā;
P = EUR 0.00
N – izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas nepieciešami nekustamā
īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A". Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 % no attiecīgā
nekustamā īpašuma ēkas atjaunošanas vērtības gadā;
N = EUR 0.00
Apdr – attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā;
Apdr = EUR 284.00
Zn – zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais objekts atrodas uz citam īpašniekam
piederošas zemes vienības;
Nod – attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā, ja iznomātājam tāds ir
jāmaksā;
C – pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas.
58. Saskaņā ar šo noteikumu 57.punktā noteikto formulu aprēķinātās tiešās izmaksas tiek mainītas,
ja puses savstarpēji vienojas, ka nomnieks, kas ir publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība,
veiks attiecīgās darbības vai minēto izmaksu vispār nav.
59. Netiešās izmaksas ir daļa no iznomātāja kopējiem administrācijas izdevumiem – nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas izmaksas. Netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
Nizm = Adm x k/Kpl, kur
Nizm = 674.41 * 1 / 356.5 = 1.89 EUR/m2
Nizm – netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā; - 1.89 EUR/m2
Adm – iznomātāja administrācijas kopējie plānotie izdevumi gadā vispārējās darbības
nodrošināšanai, tai skaitā telpu uzturēšana, nomas izmaksas, kancelejas preču izdevumi, atlīdzība
administratīvajiem darbiniekiem (izņemot sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānoto
atlīdzību), pamatlīdzekļu nolietojuma summa gadā un citi plānotie izdevumi, kas nav iekļauti tā
nekustamā īpašuma tiešo izmaksu (Tizm) aprēķinā, kurā atrodas nomas objekts;
Adm = EUR 674.41
k – koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas izdevumiem ir plānots
attiecināt uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. To aprēķina, nekustamo īpašumu pārvaldīšanā
iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā) izdalot ar visos iznomātāja darbības virzienos iesaistīto
darbinieku plānoto atlīdzību (gadā);
k=1
Kpl – to nekustamo īpašumu kopējā platība, kas ir iznomātāja pārvaldīšanā. – 356.5 m2
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1.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 31.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.3, 9.§)
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10.§
Par inventarizācijas rezultātu iekļaušanu 2015.gada bilancē
___________________________________________________________________________
(I.Grandava)
Veicot nekustamo īpašumu inventarizāciju par stāvokli uz 31.12.2015., tika konstatētas starpības Valkas
novada domes bilances un VZD datos. Izvērtējot informāciju, konstatēts, ka nepieciešams veikt grozijumus
Vlkas novada domes 2015.gada bilances datos atbilstoši pielikumam Nr.1
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis,
M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Veikt grozījumus Valkas novada domes 2015.gada bilancē atbilstoši pielikumam.
2. Atbildīgām personām sagatavot un iesniegt Grāmatvedības un finanšu nodaļā aktus par izmaiņām
pamatlīdzekļu kustībā.
3. Par lēmuma izpildi atbild grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Ilze Grandava.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 31.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.3, 10.§)
Zemes gabali, kuri jāizslēdz no 2015.gada bilances
PL nosaukums

Inventāra
Nr.

Kadastra
apzīmējums

platība ha

Zeme 9492-004-0438 Kastaņi

V6064

9492-004-0438

0,6124

Zeme 9492-004-0430 Krustceles

V6066

9492-004-0430

0,4895

Zeme 9492-004-0429 Krustceles

V6067

9492-004-0429

0,778

Zeme 9492-004-0431 Laimiņi

V6068

9492-004-0431

0,7711

Zeme 9492-004-0432 Laimiņi

V6069

9492-004-0432

0,1134

zeme 9492-004-0298 Vīgantes

V6081

9492-004-0298

0,5024

Zeme 9488-003-0121 Jaunpedele

VP000185

9488-003-0121

0,6143

Zeme 9488-010-0250 Sēļi 10

VP11538

9488-010-0250

0,3522

Zeme 9488-006-0391 Druvas

VP864

9488-006-0391

0,4837

zeme 9496-008-0020 Vecluturi

Z1217338

9496-008-0020

0,6

Zemes g.9401-001-0214 Raiņa 1

2058

9401-001-0214

0,0939

zeme 9492-004-0261 Vijaslīči

V6083

9492-004-0261

0,28

zeme 9488-009-0122 Jauntilgaļi

VP1186

9488-009-0122

0,6042

zeme 9488-010-0297 Māja 14, Sēļi

VP000200

9488-010-0297

0,4463

zeme 9492-004-0223 Stampkalni

V6073

9492-004-0223

0,5148

zeme 9492-004-0435 Akācijas

V6062

0,6288

zeme 9492-004-0437 Mežvīteņi

V6071

9492-004-0435
9492-004-0437,
94920040443

0,563/0.009

Piezīmes
privatizētie dzīvokļi
visi reģistrēti ZG
privatizētie dzīvokļi
visi reģistrēti ZG
privatizētie dzīvokļi
visi reģistrēti ZG
privatizētie dzīvokļi
visi reģistrēti ZG
privatizētie dzīvokļi
visi reģistrēti ZG
privatizētie dzīvokļi
visi reģistrēti ZG
privatizētie dzīvokļi
visi reģistrēti ZG
privatizētie dzīvokļi
visi reģistrēti ZG
privatizētie dzīvokļi
visi reģistrēti ZG
privatizētie dzīvokļi
visi reģistrēti ZG
privatizētie dzīvokļi
visi reģistrēti ZG
privatizēti visi dzīvokļi,
bet visi nav reģistrēti ZG
privatizēti visi dzīvokļi,
bet visi nav reģistrēti ZG
privatizēti visi dzīvokļi,
bet visi nav reģistrēti ZG
privatizēti visi dzīvokļi,
bet visi nav reģistrēti ZG
privatizēti visi dzīvokļi,
bet visi nav reģistrēti ZG
privatizēti visi dzīvokļi,
bet visi nav reģistrēti ZG
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zeme 9496-007-0081 Muižnieki

Z1214330

9496-007-0081

0,63

zeme Māja Nr.6

K347

9466-005-0225

0,2319

zeme Māja Nr.7

K348

9466-005-0226

0,2408

zeme Māja Nr.8

K349

9466-005-0227

0,5901

Nosaukums
Dzīvojamā ēka Ziediņi

privatizēti visi dzīvokļi,
bet visi nav reģistrēti ZG
privatizēti visi dzīvokļi,
bet visi nav reģistrēti ZG
privatizēti visi dzīvokļi,
bet visi nav reģistrēti ZG
privatizēti visi dzīvokļi,
bet visi nav reģistrēti ZG

Ēkas, kuras jāizslēdz no 2015.gada bilances
Inventāra
Kadastra
Piezīmes
Nr.
apzīmējums
VP18
9488-001-0028-001 Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Dzelceļš 155 km

VP46001

9488-007-0046-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvovamā ēka Jauntilgaļi

VP122001

9488-009-0122-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Klēts ar pagrabu Jauntilgaļi

VP11003

9488-009-0122-003

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Māja Nr.10 Valkas
pag.
Dzīvojamā Māja 16 Sēļi Valkas pag.

VP250001

9488-010-0250-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

VP58001

9488-010-0258-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Šķūnis Māja 16

VP58002

9488-010-0258-002

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā Māja 18 Sēļi Valkas pag.

VP59001

9488-010-0259-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā Māja 12 Sēļi Valkas pag.

VP285001

9488-010-0285-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā Māja 4 Sēļi Valkas pag.

VP94001

9488-010-0294-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā Māja 6 Sēļi Valkas pag.

VP295001

9488-010-0295-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā Māja 14 Sēļi Valkas pag.

VP97001

9488-010-0297-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Oškalna 8

PL00339

9401-006-0438-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Oškalna 8

5205

9401-006-0438-002

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Balkas

VP16001

9488-002-0216-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Kļaviņas

VP74001

9488-006-0374-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Jaunpedele

VP21001

9488-003-0121-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Druvas

VP910001

9488-006-0391-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Garāža Rūjienas 6

1130

Dzīvojamā ēka Viestura 2, Valka

11121

9401-001-0420-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Rīgas 40, Valka

10941

9401-001-0819-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Rīgas 30A, Valka

10902

9401-001-0817-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Rīgas 29, Valka

10881

9401-001-0711-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Semināra 19, Valka

10811

9401-001-0620-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Šķūnis Semināra 19, Valka

PL01883

9401-001-0620-002

Privatizēts

Šķūnis Semināra 19, Valka

PL01882

9401-001-0620-003

Privatizēts

Dzīvojamā ēka Semināra 17, Valka

10802

9401-001-0619-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Šķūnis ar pagrabu Semināra 17,
Valka

PL01885

9401-001-0619-002

Privatizēts

Šķūnis Semināra 17, Valka

PL01884

9401-001-0619-003

Privatizēts

Dzīvojamā ēka Semināra 3, Valka

10782

9401-001-0614-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Šķūnis Semināra 3, Valka

PL01886

9401-001-0614-002

Privatizēts

Dzīvojamā ēka Raiņa 42, Valka

10711

9401-006-0436-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Latgales 4, Valka

10671

9401-001-0216-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Raiņa 2, Valka

PL01249

9401-001-0213-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Nav domes īpašums

18
Dzīvojamā ēka Viestura 1, Valka

10563

9401-001-0311-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Zīle 4, Valkas pag.

VP010001

9488-013-0040-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Dzīvojamā ēka Saule 3, Valkas pag.

VP20001

9488-012-0020-001

Mājā visi dzīvokļi privatizēti

Izslēgt mežaudzi no 2015.g. bilances
Nosaukums

Inventāra
Nr.

Mežaudze Ratnieki 1

V6211

Kadastra
apzīmējums
9492-004-0152

Platība

Piezīmes

8,5 ha

Izslēgt no uzskaites (2014.gadā
VMD uzrādīja, bet 2015.gadā
nav VMD datos) un nav jābūt,
kļūda 2014.g. Datos

Jāuzņem bilancē 2015.g. bilancē
Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Dzīvojamā ēka Liepukalni

9496-010-0006-001

Klēts Liepukalni

9496-010-0006-002

Kūts Liepukalni

9496-010-0006-003

Šķūnis ar pagrabu Vībotnes

9492-004-0436-003

Šķūnis Vībotnes

9492-004-0436-005

dzīvoklis Blaumaņa iela 2-3

9401-005-0119-001-003

dzīvoklis Blaumaņa iela 2A-2

9401-005-0120-001-002

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

11.§
*** iesnieguma izskatīšana
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2016. gada 4.martā ir saņēmusi ***, dzīvo: ***, iesniegumu ar lūgumu piešķirt
vienreizēju materiālo palīdzību – segt izdevumus par slimnīcu 170 eiro. Iesniegumam klāt pievienots SIA
“Vidzemes slimnīca” 2015.gada 29.oktobra rēķins par summu 165,90 eiro, kuru maksā pa daļām, katru
mēnesi 33 eiro un 2016.gada 2.marta rēķins par summu 170 eiro.
Savā iesniegumā *** paskaidro, ka ir 3.grupas invalīds, viņam ir cukura diabēts, 3 reizes dienā
nepieciešamas insulīna injekcijas - 30 eiro mēnesī, pēdējo mēnešu laikā divas reizes ir nonācis slimnīcā,
2015.gada oktobrī un 2016.gada februārī. Par pēdējo ārstēšanos SIA “Vidzemes slimnīca” ir piestādīts rēķins
170 eiro. *** pensija ir 133 eiro, likumīgo apgādnieku nav, sliktā veselības stāvokļa dēļ nevar veikt arī
saimniecisko darbību. Valkas novada Sociālais dienests 2016.gadā *** ir piešķīris maznodrošinātas
personas statusu un attiecīgi pabalstus atbilstoši Valkas novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.22 „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā” –
pabalstu veselības aprūpei 30 eiro un pabalstu kurināmā iegādei 75 eiro.
Ņemot vērā to, ka *** pensija ir mazāka nekā maksājumi par veselības aprūpi stacionārā, kā arī regulāri
jālieto medikamenti, kurus valsts neapmaksā, un neārstējoties tiek apdraudēta viņa veselība un dzīvība, var
secināt, ka *** ir nonācis ārkārtas situācijā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2016.gada 14.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta un Valkas novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.22 „Par sociālās
palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā” 14.2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10
deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. PIEŠĶIRT ***, p.k. ***, dzīvo ***, vienreizēju pabalstu veselības aprūpei EUR 170,00 (viens simts
septiņdesmit euro)
2. Piešķirto pabalstu pēc piestādītā rēķina ieskaitīt SIA “Vidzemes slimnīca” kontā.
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3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā
rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
12.§
Par Izsoles protokola Nr.1 par nekustamā īpašuma
Valkā, Raiņa iela 3, izsoles gaitu, apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Pamatojoties uz 2016.gada 28.janvāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 24.§), ar
kuru tika apstiprināta pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - Valkā, Raiņa iela 3, atkārtotas otrās
izsoles noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē, kā arī apstiprināt izsoles objekta
nosacīto cenu EUR 9000.00, 2016.gada 16.martā, plkst. 10:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole.
Tika izsolīts nekustamais īpašums: Valkā, Raiņa iela 3, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9401 001 0321, kopējā platība 0.1139ha, un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas.
Sludinājums par nekustamā īpašuma – Valkā, Raiņa iela 3, izsoles noteikumu apstiprināšanu tika publicēti
laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” (08.02.2016. laidienā Nr.26 (5598) un “Ziemeļlatvija” (09.02.2016).
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēts viens pretendents: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aldar
Eesti” Osaϋhing, reģistrācijas numurs ***, juridiskā adrese: ***, kuru pārstāv valdes locekle ***.
Pretendents iesniedza Izsoles noteikumu 13.punktā minētos dokumentus un tika reģistrēts Izsoles
dalībnieku sarakstā, kā arī tika izsniegta reģistrācijas apliecība Nr.1.
Pretendents iemaksājis drošības naudu EUR 900.00 (deviņi simti euro) un reģistrācijas maksu EUR 30,apmērā.
Šā gada 16.martā Valkā, Beverīnas ielā 3, Valkas novada domes ēkā notika nekustamā īpašuma – Valkā,
Raiņa iela 3, izsole, kuras gaita tika protokolēta noformējot izsoles protokolu Nr.1.
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr.1, par minēto nekustamo īpašumu augstākā nosolītā cena ir: EUR 9200,(deviņi tūkstoši divi simti euro), kuru nosolīja vienīgais reģistrētais izsoles dalībnieks. Samaksā par pirkumu
tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda EUR 900,- apmērā.
Pircējam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu (kas ir 8300,- euro)
jāiemaksā līdz 2016.gada 16.jūnijam. Par šo faktu tika sagatavota un izsniegta Pircējam Izziņa norēķinam
par izsolē iegūto īpašumu. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2016.gada 16.marta sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 1.§) un vadoties no 2016.gada
28.janvāra Nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa iela 3, Izsoles noteikumiem (protokols Nr.1, 24), Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļa 17.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt 2016.gada 16.marta Izsoles protokolu Nr.1. par nekustamā īpašuma – Valkā, Raiņa iela 3,
izsoles gaitu, kur nosolītā summa par izsoles objektu ir EUR 9200,- (deviņi tūkstoši divi simti euro) un tā
pielikumu: Izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu.
2. Uzdot Grāmatvedības un finanšu nodaļai izrakstīt attiecīgu rēķinu, kas kopumā ir EUR 8300,- (astoņi
tūkstoši trīs simti euro), samaksas termiņš - līdz 2016.gada 16.jūnijam. Rēķinu nosūtīt uz e-pastu: ***.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
13.§
Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Tirgus ielā 14, dzīvoklis 15, atsavināšanas procesa uzsākšanu
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo ***, 2016.gada 16.februārī iesniegto iesniegumu ar lūgumu uzsākt
atsavināšanas procedūru par viņas īrēto dzīvokli Valkā, ***, tika konstatēts:
Atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam atsevišķos
gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt attiecīgo dzīvokļa īpašumu vai viendzīvokļa dzīvojamo māju.
*** ar Valkas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 1988.gada 18.oktobra Orderi Nr.18 tika
piešķirtas tiesības apmaiņas kārtībā ieņemt dzīvokli Valkā, *** (2 istabas, 30.74m2).
Spēkā esošais dzīvokļa Valkā, ***, īres līgums starp *** un Valkas pilsētas domi, noslēgts 1995.gada
17.janvārī.
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Uz šī lēmuma pieņemšanas dienu, vēl nav nostiprinātas zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības uz
minēto dzīvokli. Līdz ar to paralēli nekustamā īpašuma dokumentu sakārtošanai un reģistrēšanai
zemesgrāmatā, varētu tikt pieprasīti arī nepieciešamie dokumenti atsavināšanas procedūras turpināšanai.
*** atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam kā minētā
nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs.
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.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu, ir jāņem vērā:
1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka 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;
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka
līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt
zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes
kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
3. 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā,
nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
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.
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2016.gada 16.marta sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 2.§) un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktu; 45.panta 4.daļu; 8.panta 2., 3. un 6.daļu; 37.pantu;
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.daļas 2.punktu;
7.panta 1.daļu; 2011.gada 1.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punktu; likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Valkas novada domes nekustamajam īpašumam - dzīvoklim ***, 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, nosakot atsavināšanas
veidu: atsavināšana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 2.punktā minēto dzīvokli zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc dzīvokļa reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas
un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā
īpašuma novērtēšanu.
4. Lūgt *** iesniegt notariāli apliecinātu Vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem (īrnieks vai viņa ģimenes
locekļi) iegūs īpašuma īrēto dzīvokļa īpašumu.
5. Pēc šī lēmuma 3.punktā minēto vērtību saņemšanas un lēmuma 4.punktā norādītās Vienošanās
saņemšanas, izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma ***, Valkā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
14.§
Par ceļa, Zvārtavas pagastā “Lejiņas-Duckas”, izslēgšanu no bilances
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Pēc Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja ierosinājuma tiek izskatīts jautājums par pašvaldības autoceļa
Zvārtavas pagastā “Lejiņas – Duckas” izslēgšanu no bilances.
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Minētais ceļš “Lejiņas – Duckas”, ir ceļš bez seguma, un kopumā šķērso 8 zemes gabalus, kas zemes
reformas gaitā piešķirti īpašumā fiziskām personām, atzīmējot šo ceļu kā servitūtu. Ceļa kopējais garums ir
1,9 km.
Izvērtējot ceļa nepieciešamību, var secināt, ka ceļš faktiski ir nepieciešams piekļuvei tikai pie divu
dzīvojamo ēku teritorijām, kurās cilvēki uzturas vasaras periodā. Ceļa apkalpojošajā zonā saimnieciskā
darbība nenotiek.
Lēmumā minētais ceļš nav iekļauts arī topošajā Valkas nova domes teritorijas plānojumā un nav reģistrēts
pašvaldības autoceļu reģistrā.
Pamatojoties uz Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2016.gada 16.marta
sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 3.§), vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta
un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova,
V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Izslēgt no Valkas novada domes 2015.gada bilances Valkas novada Zvārtavas pagastā esošo ceļu
“Lejiņas – Duckas”.
2. Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājam sastādīt un iesniegt Grāmatvedības un finanšu nodaļā
nepieciešamos dokumentus šī lēmuma 1.punktā minētā ceļa izslēgšanai no bilances.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
15.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabala
Jaunā iela 7, Valkā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
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. Nekustamais īpašums Jaunā iela 7, Valkā, kadastra numurs 9401 005 0253, sastāv no zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0253, platība 0.0917ha.
2. Ar Valkas pilsētas domes 2007.gada 20.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 3.§) ir uzsākta zemes
gabala Valkā, Jaunā iela 7, kadastra numurs 9401 005 0253, atsavināšanas procedūra, uzdodot zemes
gabalu reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, kas izdarīts 2016.gada 19.februārī, reģistrējot to
Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0055 3271. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes
gabals ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0253, platība 0.0917ha. Uz zemes gabala atrodas ***
piederošs ēku īpašums ar kadastra numuru 9401 505 0201, kas reģistrēts Valkas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.358.
3. 2011.gada 5.maijā starp Valkas novada domi un *** ir noslēgts zemes nomas līgums Nr. VND/2011/146,
par zemes gabala Valkā, Jaunā iela 7, kadastra apzīmējums 9401 005 0253, platība 0.0917ha nomu.
Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 1.decembrim.
4. Tas nozīmē, ka *** kā atsavināšanas ierosinātājs atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta 4.daļas 3.punktam – pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas
ēka.
5. 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.
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.
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7.

Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
7.1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 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, kas 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 zemes gabala nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
8.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Vindeks”, reģistrācijas numurs 40003562948,
2016.gada 5.martā sagatavotā nekustamā īpašuma Valkā, Jaunā iela 7, kadastra numurs 9401
005 0253, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 1600.00 (viens tūkstotis seši simti euro);
8.2. zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0253, platība 0.0197ha, kadastrālā vērtība uz
01.01.2016. ir noteikta : EUR 1092.00 (viens tūkstotis deviņdesmit divi euro);
9. Ar zemes gabala atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 303.11 (trīs simti trīs
euro un 11 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
9.1. Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta 2009.gada 12.janvārī. Saskaņā ar Arhīvu likumu,
bankas un grāmatvedības dokumentu glabāšanas termiņš ir 5 gadi. Tas nozīmē, ka uz šodienu
nav iespējams konstatēt patiesos 2009.gadā veiktos izdevumus par zemes gabala Jaunā iela 7
robežu kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā, tādēļ, ņemot vērā šodienas
izcenojumus, izdevumi par zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā
kopumā sastāda – EUR 170.74 (viens simts septiņdesmit euro un 74 centi).
9.2. īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva): EUR 35.57, nepiemērojot PVN
9.3. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Vindeks” reģistrācijas Nr.4000356948,
pakalpojums zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2016.gada 7.martā
sagatavoto Rēķinu Nr.D2016/065, ir EUR 96.80, tai skaitā PVN.
Izvērtējot 9. un 10.punktos minēto informāciju un ņemot vērā 8.punktu, atsavināmā zemes gabala
nosacītā cena tiek noteikta EUR 1903.11 (viens tūkstotis deviņi simti trīs euro un 11 centi).
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2016.gada 16.marta sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 4.§) un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, 37.panta ceturto daļu
un 44.panta septīto daļu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu;
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punktu un 7.panta pirmo daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Valkā, Jaunā iela 7, kadastra numurs 9401 005
0253, kopējā platība 0.0917ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0253,
platība 0.0917ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jaunā iela 7, kadastra numurs 9401 005 0253, kopējā platība 0.0197,
nosacīto cenu EUR 1903.11 (viens tūkstotis deviņi simti trīs euro un 11 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 juristam 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.
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16.§
Par nomas līguma noslēgšanu un zemes gabala Valkas novada
Zvārtavas pagasts „Gaujas iela 17” atsavināšanu
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo ***, 2016.gada 9.martā iesniegto iesniegumu ar lūgumu noslēgt
nomas līgumu par zemes gabalu Zvārtavas pagastā „Gaujas iela 17” ar kadastra apzīmējumu 9496 008
0145, kā arī izskatīt jautājumu par minētā zemes gabala atsavināšanu, tika konstatēts:
Pēc ziņām no Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas, zemes
reformas gaitā, zemes gabals Zvārtavas pagastā „Gaujas iela 17”, kadastra apzīmējums 9496 008 0145,
platība 2.1ha, ir bijis piešķirts lietošanā ***. Uz zemes gabala atrodas mājīpašums.
Ar Zvārtavas pagasta padomes 2007.gada 25.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.7) uz zemes gabalu
Zvārtavas pagastā „Gaujas iela 17”, kadastra apzīmējums 9496 008 0145 tika izbeigtas zemes lietošanas
tiesības, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 1.punktam.
Augstāk minētās personas iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi.
2007.gada 2.jūlijā starp Zvārtavas pagasta padomi un *** ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.16-2007,
par zemes gabala Zvārtavas pagastā „Gaujas iela 17”, kadastra apzīmējums 9496 008 0145, platība 2.0ha
nomu. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2016.gada 31.decembrim.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
5.daļa nosaka, ka „Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma: 1) 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; 2) neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.daļā noteiktajā
termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.”
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0145, „Gaujas iela 17” ir apbūvēts, uz zemes gabalu
nav nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā.
Ēku īpašums Zvārtavas pagastā “Gaujas iela 17”, kadastra numurs 9496 508 0003, kas atrodas uz
augstāk minētā zemes gabala, pieder ***.
*** ēku īpašumu Zvārtavas pagastā “Gaujas iela 17”, 2010.gada 14.oktobrī ir nopircis no ***, saskaņā ar
ierakstu Zvārtavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0048 1169.
Diemžēl, ne ***, ne *** nav informējis par īpašuma tiesību maiņu uz ēku īpašumu un nav noslēgts attiecīgs
zemes nomas līgums, bet gan līdz pat šī lēmuma pieņemšanai turpinās zemes nomas līgums ar ***.
Izskatot informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas apmaksu, var secināt, ka par
zemes gabalu ir nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis, savukārt nomas maksa nav maksāta kopš
2010.gada.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu, pašvaldībai
piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš
vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu
iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos„ 27.pantu, darījumus var veikt tikai ar īpašumu,
uz kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to, pirmkārt, ir jāveic augstāk minētā zemes
gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas darbības, kas saistītas
ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Taču, pirms zemes gabala atsavināšanas, ir nepieciešams izbeigt zemes nomas līgumu ar *** un noslēgt
zemes nomas līgumu ar ***.
Nomas maksa par nomā nododamo zemes gabalu, nosakāma atbilstoši 2007.gada 30.oktobra Ministru
kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu„ 7.2.apakšpunktam, 1.5% no
zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ņemot vērā 72.punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas
maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka
nekā 28 euro gadā.
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2016.gada 16.marta sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 5.§) 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; likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova,
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V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Ar 2016.gada 31. martu izbeigt zemes nomas līgumu ar ***, par zemes gabalu Zvārtavas pagastā “Gaujas
iela 17”, kadastra apzīmējums 9496 008 0145, neatbrīvojot no nomas maksas parāda samaksas par
nomas periodu līdz 2016.gada 31.martam.
2. Slēgt Nomas līgumu ar *** par zemes gabalu Zvārtavas pagastā „Gaujas iela 17”, kadastra apzīmējums
9496 008 0145, platība 2.1ha, ar termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim.
3. Nomas maksa nosakāma pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunktu, 1.5% no zemes gabala kadastrālās
vērtības, bet ņemot vērā 72.punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja
saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
4. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Gaujas iela 17”, kadastra apzīmējums 9496 008 0145,
platība 2.1ha, kas atrodas Valkas novada Zvārtavas pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot
nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
5. Reģistrēt šī lēmuma 4.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
6. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma
novērtēšanu.
7. 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.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
___________________________________________________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2016. gada 18.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3), vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14. un 15.panta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, Valkā, LV-4701, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā,
2 - istabu dzīvokli Ausekļa ielā 48-17, Valkā, kopējā platība 53,4 m2, dzīvojamā platība 32,4 m2, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” (Rīgas ielā 22,Valkā).
Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, Sēļi, Valkas pag., Valkas nov., LV-4723, reģistrēta dzīvokļu
apmaiņas palīdzības reģistrā, 2 - istabu dzīvokli Rīgas ielā 6B-7, Valkā, kopējā platība 43,5 m2, dzīvojamā
platība 31,0 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots, apmaiņā pret pašreiz īrēto dzīvokli ***,
Sēļi, Valkas pagasts.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” (Rīgas ielā 22,Valkā).
Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, Valkā, LV-4701, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā,
2 - istabu dzīvokli Rīgas ielā 6A-23, Valkā, kopējā platība 43,0 m2, dzīvojamā platība 32,2 m2, 1.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” (Rīgas ielā 22,Valkā).
Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu.
4. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim Ausekļa ielā 8-3, Valkā, LV-4701, uz *** vārda, jo ***, ar kuru
noslēgts īres līgums, ir mirusi.
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).
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18.§
Valkas novada deputātes Ligitas Ziemiņas iesnieguma
par deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku izskatīšana
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome izskata novada domes deputātes Ligitas Ziemiņas 2016. gada 14.marta iesniegumu
par deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku sakarā ar dekrēta atvaļinājumu. Atbilstoši likumam lēmums par
deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē,
tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru
nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko
attiecīgajai domes sēdes dienai.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 31.panta trešās un ceturtās daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis,
V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Izbeigt Valkas novada deputātes Ligitas ZIEMIŅAS deputāta pilnvaras pirms termiņa uz laiku sakarā ar
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 31.panta 3.daļu.
2. Lēmumu pēc tā parakstīšanas iesniegt Valkas novada Vēlēšanu komisijai.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
19.§
Par reorganizētās Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas direktores iecelšanu
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, R.Rastaks, L.Kreicberga)
Valkas novada dome 2015.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu “Par Valkas ģimnāzijas un Valkas
pamatskolas reorganizāciju” (protokols Nr.14, 12.§) skolas apvienojot.
Saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas
nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību
izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” 2016.gada 6.janvārī tika izsludināts konkurss uz
reorganizētās skolas direktora amatu. Konkursa komisija 2016.gada 3.marta sēdē, izvērtējot pretendentu
atbilstību amatam, pieņēma lēmumu ieteikt Valkas novada domei par reorganizētās Valkas ģimnāzijas un
Valkas pamatskolas direktori apstiprināt Lilitu Kreicbergu.
Ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums (18.03.2016., Nr.01-14e/1085) par L.Kreicberga
iecelšanu direktores amatā.
Pamatojoties uz augstāk minēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta 3.daļu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš,
A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Par reorganizētās Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas direktori iecelt Lilitu Kreicbergu.
2. Reorganizētās Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas direktores pienākumus L.Kreicbergai sākt pildīt
pēc iestādes reģistrēšanas izglītības iestāžu reģistrā.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
20.§
Par Valkas pilsētas Kultūras nama direktora iecelšanu
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, A.Ikšelis, M.Žigats, S.Pilskalne, V.Šaicāns)
Uz Valkas pilsētas Kultūras nama direktora amata vakanci tika izsludināts konkurss. Konkursam
pieteicās pieci pretendenti. Konkursa komisija, izvērtējot pretendentu atbilstību amatam, pieņēma lēmumu
ieteikt Valkas novada domei par Valkas pilsētas Kultūras nama direktoru iecelt Māri Žigatu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis,
M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Par Valkas pilsētas Kultūras nama direktoru iecelt Māri Žigatu.
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2. Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Māri Žigatu par pieņemšanu darbā par
Valkas pilsētas Kultūras nama direktoru ar 2016.gada 4.aprīli.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
21.§
Par Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītājas iecelšanu
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, I.Jaunzeme-Grīnvalde, K.Simonova)
Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītājs Madars Lāns ir iesniedzis iesniegumu par
atbrīvošanu no biroja vadītāja amata ar 2016.gada 31.martu.
Uz Tūrisma informācijas biroja vadītāja amatu tika izsludināts konkurss, konkursam pieteicās četri
pretendenti. Konkursa komisija, izvērtējot pretendentu atbilstību amatam, pieņēma lēmumu ieteikt Valkas
novada domei par Valkas novada domes Tūrisma Informācijas biroja vadītāju iecelt Ingu Jaunzemi-Grīnvaldi.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis,
M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atbrīvot no Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītāja amata Madaru Lānu ar 2016.gada
31.martu.
2. Par Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītāju iecelt Ingu Jaunzemi-Grīnvaldi.
3. Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Ingu Jaunzemi-Grīnvaldi par pieņemšanu
darbā par Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītāju ar 2016.gada 1.aprīli.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
22.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, L.Engere, S.Pilskalne, A.Simulis)
Pamatojoties uz 2016.gada 28.janvāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 24.§) ar
kuru tika apstiprināta pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - Valkā, Raiņa iela 3, atkārtotas otrās
izsoles noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē, kā arī apstiprināt izsoles objekta
nosacīto cenu EUR 9000.00, 2016.gada 16.martā, plkst. 10:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole.
Nekustamais īpašums Valkā, Raiņa iela 3, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 001
0321, kopējā platība 0.1139ha, un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas.
Saskaņā ar 2016.gada 16.marta Izsoles protokolu Nr. 1, par minēto nekustamo īpašumu augstākā
nosolītā cena ir: EUR 9200.00 (deviņi tūkstoši divi simti euro). Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja
samaksātā drošības nauda EUR 900,00 apmērā.
Objektu nosolīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aldar Eesti” Osaϋhing, reģistrācijas numurs ***,
juridiskā adrese: F.G.Adoffi 11, Rakvere, Lēne-Viru (Lääne- Viru) apriņķis, 44310, Igaunija, kuru pārstāv
valdes locekle ***.
Pircējam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu (kas ir 8300 euro)
jāiemaksā līdz 2016.gada 16.jūnijam. Par šo faktu tika sagatavota un Pircējam izsniegta Izziņa norēķinam
par izsolē iegūto īpašumu.
Ņemot vērā Izsoles noteikumu 29.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Valkas novada dome pēc tam, kad
nosolītājs samaksājis nosolīto cenu.
Valkas novada domē 2016.gada 21.martā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aldar Eesti”
Osaϋhing, reģistrācijas numurs ***, maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka ir veikta pilna apmaksa par
izsolē nosolīto objektu, saskaņā ar 2016.gada 16.marta Izsoles protokolu Nr.1.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, un ņemot vērā 2016.gada 16.martā
notikušās izsoles rezultātus (protokols Nr.1), kā arī to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aldar Eesti”
Osaϋhing, reģistrācijas numurs 11710650, saskaņā ar 2016.gada 16.marta Izziņu norēķiniem par izsolē
iegūto īpašumu ir veikusi maksājumu par objekta pirkumu EUR 9 200.00 (deviņi tūkstoši divi simti euro un
00 centu) apmērā, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis,
M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa iela 3, kadastra numurs 9401 001 0321, izsoles rezultātus,
nosakot par izsoles uzvarētāju – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Aldar Eesti” Osaϋhing, reģistrācijas
numurs ***, juridiskā adrese: F.G.Adoffi 11, Rakvere, Lēne-Viru (Lääne- Viru) apriņķis, 44310, Igaunija,
kas izsolē nosolīja augstāko cenu: EUR 9200.00 (deviņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Aldar Eesti” Osaϋhing, reģistrācijas numurs
***, juridiskā adrese: F.G.Adoffi 11, Rakvere, Lēne-Viru (Lääne - Viru) apriņķis, 44310, Igaunija par
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nekustamo īpašumu: Valkā, Raiņa iela 3, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 001
0321, kopējā platība 0.1139ha, un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
9401 001 0321 001.
3. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma
līgumu.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā –
Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
23.§
Par plānotajiem ieguldījumiem 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektā
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, R.Rastaks)
Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumu projektu finansējumu varēs saņemt noteiktiem
kritērijiem atbilstošas izglītības iestādes. Skolu atbilstību kritērijiem nodrošina pieņemtie skolu reorganizāciju
lēmumi.
Valkas novada dome 2015.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu “Par Valkas ģimnāzijas un Valkas
pamatskolas reorganizāciju” (protokols Nr.14, 12.§), skolas apvienojot līdz 2016.gada 1.septembrim.
2015.gada 7.decembrī ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums par Valkas ģimnāzijas un
Valkas pamatskolas reorganizāciju. Reorganizācijas rezultātā tiks izveidota vidusskola un tā atbilst kritērijam
“vidusskola, ja izglītojamo skaits 7. – 12.klasē ir vismaz 240, un tiek īstenotas vismaz divas vispārējās vidējās
izglītības programmas, no kurām viena ir STEM programma”.
Valkas novada dome 2016.gada 28.janvārī pieņēma lēmumu “Par Ozolu pamatskolas reorganizāciju”
(protokols Nr. 1, 29.§), pārveidojot to par sākumskolu līdz 2017.gada 1.septembrim. 2016.gada 10.februārī
ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums par Ozolu pamatskolas reorganizāciju.
Reorganizācijas rezultātā skola atbilst kritērijam “sākumskola, ja tā izveidota pamatskolas vai vidusskolas
reorganizācijas rezultātā”.
Lai nodrošinātu projekta sagatavošanas procesu, nepieciešams pašvaldības lēmums par plānotajām
finansējuma ieguldījuma vietām.
Pamatojoties uz augstāk minēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 4.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis,
M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda Darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” noteikto finansējumu ieguldīt reorganizētajā vidusskolā Valkā (izglītības programmu
realizēšanas vietas adreses Raiņa iela 28A un Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads) un reorganizētajā
Ozolu sākumskolā (Ozolu skola, Zvārtavas pagasts, Valkas novads).
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
24.§
Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.Šaicāns, L.Engere, S.Pilskalne, M.Kreilis, P.Pētersons)
Valkas novada dome ir saņēmusi LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk VARAM) 2016.gada 14.marta vēstuli Nr.18-6/2099 “Par saistošajiem noteikumiem”, kurā norādīti iebildumi
par Valkas novada domes 2016.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr. 5 „Par pašvaldības zemes nomu
Valkas novadā” 3.un 4.punktu, ar lūgumu svītrot minētos punktus vai arī precizēt 4.punktu. VARAM ieteikumi
ir ņemti vērā un iestrādāti precizētajā saistošo noteikumu redakcijā.
Ņemot vērā to, ka minētie saistošie noteikumi vēl nav publicēti, lietderīgāk ir apstiprināt jaunus saistošos
noteikumus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā VARAM 2016.gada 14.marta vēstuli Nr.18-6/2099 “Par
saistošajiem noteikumiem” un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunkta, un 43.panta trešās daļas, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 deputāti
(V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece), PRET – 1 deputāts
(S.Pilskalne), ATTURAS – 2 deputāti (V.Šaicāns, A.Gailis),
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Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „Par pašvaldības zemes nomu Valkas
novadā” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.7 „Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” triju darba dienu laikā
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Atcelt Valkas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumu “Par precizēto saistošo noteikumu
Nr.5 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 7.§).
4. Domes Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā.
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietnieks.
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2016.gada 31.martā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

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”.

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš
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Pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 31.marta
saistošiem noteikumiem Nr.7

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”
Pašreizējās situācijas raksturojums

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Ministru kabineta 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.

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš
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25.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2016.gada
24.marta iesniegumu ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu, sakarā ar bērna piedzimšanu 5 kalendārās dienas
laikā no 2016.gada 4.aprīļa līdz 2016.gada 8.aprīlim un 5 kalendārās dienas laikā no 2016.gada 11.aprīļa
līdz 2016.gada 15.aprīlim.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Darba likuma 155.panta 1.daļas, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim atvaļinājumu 5 kalendārās
dienas laikā no 2016.gada 4.aprīļa līdz 2016.gada 8.aprīlim (ieskaitot) un 5 kalendārās dienas laikā no
2016.gada 11.aprīļa līdz 2016.gada 15.aprīlim (ieskaitot).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
26.§
Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Kutaisi (Gruzijā)
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2016.gada 24.marta
iesniegumu ar lūgumu komandēt uz Kutaisi (Gruzija) no 01.05.16.- 05.05.16. Brauciena mērķis – atbildes
vizīte un savstarpējā sadarbības līguma parakstīšana.
Pamatojoties uz augstākminēto 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 saistīti izdevumi”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis,
K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Kutaisi (Gruzija) no
2016.gada 1.maija līdz 2016.gada 5.maijam (ieskaitot).
2. Apmaksāt ceļa izdevumus un dienas naudu 30% apmērā par lēmuma 1.punktā minētajām 5
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.
27.§
Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, I.Grandava, R.Rastaks)
Vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punkta un 24.panta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā

2016.gada 31.martā

Nr.8
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 31.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 27.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1
„Valkas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Svītrot 6.5.3.apakšpunktu.
2. Izteikt 7.18.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.18.3. Vijciema feldšerpunkts”.
3. Papildināt ar 7.27.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.27. Tūrisma un informācijas birojs”.
4. Svītrot 8.1.apakšpunktu.
5. Izteikt 12.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
6. „12.17. Komisiju tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības
zemi 6 locekļu sastāvā”.
7. 21.punkta pirmajā teikumā svītrot domuzīmi un vārdus “atbildīgais par Valkas pilsētu”.
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

Pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 31.marta
saistošiem noteikumiem Nr.8

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.8
„Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības nolikums””

paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
1) Tūrisma un informācijas biroju ir paredzēts izveidot kā atsevišķu
pamatojums
iestādi, tādēļ tā tiek izņemta kā struktūrvienība no Attīstības un
plānošanas nodaļas un iekļauta Valkas novada pašvaldības
struktūrā kā patstāvīga iestāde ar tādu pašu nosaukumu.
2) Valkas novada dome 2015.gada 24.septembrī pieņēma lēmumu
“Par
nolikuma
Nr.8
“Vijciema
feldšerpunkta
nolikums”
apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 21. §), mainot Vijciema feldšeru
punkta nosaukumu uz Vijciema feldšerpunkts. Līdz ar to veicamas
attiecīgas izmaiņas arī Valkas novada pašvaldības nolikumā.
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3) SIA “Valkas pilsētas tirgus” ir likvidēts un izslēgts no LR
Komercreģistra 2015.gada 22.aprīlī, līdz ar to veicami attiecīgi
grozījumi Valkas novada pašvaldības nolikumā.
4) 2014.gada 2.decembra MK noteikumu Nr.748 “Noteikumi par
darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16.punkts nosaka, ka novada
pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju vismaz
piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības
zemes iegūšanu īpašumā. Valkas novada dome, izveidojot minēto
komisiju, vadijās pēc noteikumu projekta, jo minētie noteikumi vēl
nebija pieņemti. Noteikumu projekts paredzēja, ka Pašvaldības
komisijas sastāvā ir vismaz 7 komisijas locekļi, no kuriem viens ir
Valsts zemes dienesta attiecīgās reģionālās nodaļas pārstāvis,
viens Lauku atbalsta dienesta attiecīgās reģionālās nodaļas
pārstāvis. Tā kā pieņemtajos noteikumos šāda prasība vairs nav
ietverta, ir priekšlikums locekļu skaitu samazināt līdz sešiem
locekļiem, tādējādi atvieglojot komisijas darbu un samazinot
administratīvās izmaksas.
5) No 2016.gada 1.februāra ir paplašinātas izpilddirektora vietnieka
funkcijas, tādēļ no amata nosaukuma tiek svītroti vārdi “atbildīgais
par Valkas pilsētu”.
2. Īss projekta satura izklāsts

1) Tiek svītrots 6.5.3.apakšpunkts un Saistošie noteikumi papildināti ar
7.27.apakšpunktu nosakot kā iestādi Tūrisma un informācijas biroju.
2) Veicot grozījumus jaunā redakcijā tiek izteikts Saistošo noteikumu
7.18.3.apakšpunkts, mainot Vijciema fedšeru punkta nosaukumu uz
– Vijciema feldšerpunkts.
3) Ņemot vērā to, ka SIA “Valkas pilsētas tirgus” ir likvidēts, tiek svītrots
Saistošo noteikumu 8.1.punkts.
4) Veicot grozījumu jaunā redakcijā tiek izteikts Saistošo noteikumu
12.17.apakšpunkts, izveidojot komisiju tiesiskuma uzraudzībai un
lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 6 locekļu
sastāvā.
5) 21.punkta pirmajā teikumā tiek svītrota domuzīme un vārdi
“atbildīgais par Valkas pilsētu”.

3. Informācija par plānoto
1) Grozījumi
Saistošo
noteikumu
6.5.3.,
7.18.3.,
7.27.,
projekta ietekmi uz pašvaldības
8.1.apakšpunktā un 21.punktā neietekmē pašvaldības budžetu.
budžetu
2) Grozījumi Saistošo noteikumu 12.17.apakšpunktā samazina
pašvaldības budžeta izdevumus. Ņemot vērā to, ka Pašvaldības
komisija 2015.gadā ir nostrādājusi 18 stundas un ņemot vērā to, ka
komisijas locekļi par darbību komisijā saņem atlīdzību EUR 6,63
stundā, pašvaldības budžetā gadā būs ietaupījums EUR 147,49.
4. Informācija par plānoto
Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmēs.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
ar privātpersonām
privātpersonām.
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

28.§
Par izmaiņām Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves klasificēšanas komisijas sastāvā
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Sakarā ar to, ka ir notikušas izmaiņas Valkas novada domes darbinieku sastāvā, nepieciešams veikt
izmaiņas arī domes izveidotās Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
klasificēšanas komisijas sastāvā.
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Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta un 61.panta 1.daļas, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atbrīvot no Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas
komisijas locekļa amata Aiju Jurjāni ar 2016.gada 31.martu.
2. Ievēlēt par Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas
komisijas locekli Līgu Čukuri, Valkas novada domes juristi.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
29.§
Par izmaiņām Komisijas koku ciršanai ārpus meža sastāvā
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.Šaicāns, L.Engere, A.Simulis, P.Pētersons, G.Bašķis)
Sakarā ar to, ka ir notikušas izmaiņas Valkas novada domes darbinieku sastāvā, nepieciešams veikt
izmaiņas arī domes izveidotās Komisijas koku ciršanai ārpus meža sastāvā.
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta un 61.panta 1.daļas, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atbrīvot no Komisijas koku ciršanai ārpus meža locekļa amata Aiju Jurjāni ar 2016.gada 31.martu.
2. Ievēlēt par Komisijas koku ciršanai ārpus meža locekli Ingaru Siliņu, Attīstības un plānošanas nodaļas
Teritorijas plānošanas daļas Teritorijas plānotāju.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
30.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 26.novembra nolikumā Nr.12 „Grantu
programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”” nolikumā
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.Šaicāns, K.Simonova, I.Grandava)
Valkas novada dome 2015.gada 26.novembrī apstiprināja nolikumu Nr.12 „ Grantu programmas “Attīsti
uzņēmējdarbību Valkas novadā!” nolikums” (protokols Nr.16, 6.§). Nolikums tika apstiprināts ar mērķi noteikt
kārtību, kādā tiek piešķirts Valkas novada domes līdzfinansējums (Grants) Valkas novadā reģistrēto
uzņēmumu, kuros darbinieku skaits nepārsniedz 30 cilvēkus (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību,
Individuālais komersants, Zemnieku saimniecība) projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu
projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai biznesa ideju konkursa „Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”
ietvaros.
2016.gada februārī notika pirmā kārta biznesa ideju konkursam, kā rezultātā atklājās nepieciešamība
veikt grozījumus apstiprinātajā nolikumā:
1) Grozījumi nolikuma 7.2. apakšpunktā nepieciešami, lai konkursā varētu piedalīties arī fiziskās
personas, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji.
2) Grozījumi nolikuma 17.4. apakšpunktā nepieciešami, lai rekomendācijas vai atsauksmes nebūtu
kā obligāts nosacījums, jo prakse liecina, ka atsauksmes un rekomendācijas jauniem
uzņēmumiem praktiski nav iespējams iesniegt.
3) Grozījumi nolikuma 22.punktā nepieciešami, jo komisijas darbu protokolē no komisijas vidus
ievēlēts protokolists.
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 10.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10
deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2015.gada 26.novembra nolikumā Nr.12 „ Grantu programmas “Attīsti
uzņēmējdarbību Valkas novadā!” nolikums” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.2. uzņēmums ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ar juridisko adresi Valkas novadā vai fiziskā
peersona ir reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs
(pašnodarbinātā persona) ar adresi Valkas novadā un savu faktisko darbību veic Valkas novada
teritorijā.”
1.2. Izteikt 17.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
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„17.4. papildus var iesniegt speciālista (speciālistu) un sadarbības partneru rekomendācijas vai
atsauksmes par projektu (tās var būt arī dažādu asociāciju, banku, tūrisma organizāciju, kameru
utt. rekomendācijas);”
1.3. Izteikt 22. apakšpunktu šādā redakcijā:
„22.Komisijas darbu protokolē no komisijas locekļu vidus ievēlēts protokolists.”
Par lēmuma izpildi atbild Grantu vērtēšanas komisija.
Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
31.§
Par izsoles rīkošanu Valkas novada domes kustāmai mantai
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.Šaicāns, K.Simonova, I.Grandava, A.Simulis)

Dome izskata Valkas novada domes izpilddirektora vietnieka Gunta Bašķa 2016.gada 18.martā iesniegto
iesniegumu par Valkas novada domes kustāmās mantas pārdošanu izsolē.
Iesniegums tika izskatīts saimnieciskajā komitejā 2016.gada 18.martā un tika nolemts pārdot kustāmo
mantu atklātā izsolē ar augšupejošu soli.
Lai kustāmai mantai noteiktu pašreizējo tirgus vērtību tika pieaicināts LR Uzņēmuma Reģistra mantisko
ieguldījumu vērtēšanas tehniskais eksperts Juris Rungulis.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām, publiskas personas mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai
likumā paredzētajos gadījumos.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm
to funkciju nodrošināšanai.
Pārdošanai ierosinātā kustāmā manta:
1) Automašīna – kravas furgons Opel Combo valsts reģistrācijas numurs DF 5740 ir domes uzskaitē ar
atlikušo bilances vērtību EUR 153,79 (viens simts piecdesmit trīs euro 79 centi), tirgus vērtība EUR
350,00 (trīs simti piecdesmit euro) ieskaitot PVN.
2) Vieglā automašīna – Volvo 940GL valsts reģistrācijas numurs JG 6679 ir domes uzskaitē ar atlikušo
bilances vērtību EUR 0,00 (nulle euro), tirgus vērtība EUR 550,00 (pieci simti piecdesmit euro)
ieskaitot PVN.
3) Vieglā automašīna – Mazda 323, valsts reģistrācijas numurs ED 5247 ir domes uzskaitē ar atlikušo
bilances vērtību EUR 0,00 (nulle euro), tirgus vērtība EUR 620,00 (seši simti divdesmit euro) ieskaitot
PVN.
4) Vieglā automašīna – Citroen Berlingo, valsts reģistrācijas numurs EJ 7705 ir domes uzskaitē ar
atlikušo bilances vērtību EUR 0,00 (nulle euro), tirgus vērtība EUR 750,00 (septiņi simti piecdesmit
euro) ieskaitot PVN.
5) Traktors T-40, valsts reģistrācijas numurs T2479LF ir domes uzskaitē ar atlikušo bilances vērtību
EUR 0,00 (nulle euro), tirgus vērtība EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro) ieskaitot PVN.
6) Traktors T-150K ar buldozera iekārtu, valsts reģistrācijas numurs T3047LB ir domes uzskaitē ar
atlikušo bilances vērtību EUR 0,00 (nulle euro), tirgus vērtība EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti
euro) ieskaitot PVN.
7) Traktors MTZ82UK, valsts reģistrācijas numurs T9758LC ir domes uzskaitē ar atlikušo bilances
vērtību EUR 0,00 (nulle euro), tirgus vērtība EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro) ieskaitot
PVN.
8) Pasažieru autobuss 49 sēdvietas VOLVO B10B, valsts reģistrācijas numurs HE 5315 ir domes
uzskaitē ar atlikušo bilances vērtību EUR 0,00 (nulle euro), tirgus vērtība EUR 4500,00 (četri tūkstoši
pieci simti euro) ieskaitot PVN.
Vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas 1.punkta un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis,
K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, V.Bērziņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli kustāmo mantu:
- Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo valsts reģistrācijas numurs DF 5740 ir domes uzskaitē
ar atlikušo bilances vērtību EUR 153,79 (viens simts piecdesmit trīs euro 79 centi), nosakot sākuma
cenu EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro) ieskaitot PVN.
- Vieglo automašīnu – Volvo 940GL valsts reģistrācijas numurs JG 6679 ir domes uzskaitē ar atlikušo
bilances vērtību EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 550,00 (pieci simti piecdesmit
euro) ieskaitot PVN.
- Vieglo automašīnu – Mazda 323, valsts reģistrācijas numurs ED 5247 ir domes uzskaitē ar atlikušo
bilances vērtību EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 620,00 (seši simti divdesmit euro)
ieskaitot PVN.
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Vieglo automašīnu – Citroen Berlingo, valsts reģistrācijas numurs EJ 7705 ir domes uzskaitē ar
atlikušo bilances vērtību EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 750,00 (septiņi simti
piecdesmit euro) ieskaitot PVN.
- Traktoru T-40, valsts reģistrācijas numurs T2479LF ir domes uzskaitē ar atlikušo bilances vērtību
EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro) ieskaitot
PVN.
- Traktoru T-150K ar buldozera iekārtu, valsts reģistrācijas numurs T3047LB ir domes uzskaitē ar
atlikušo bilances vērtību EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 3500,00 (trīs tūkstoši
pieci simti euro) ieskaitot PVN.
- Traktoru MTZ82UK, valsts reģistrācijas numurs T9758LC ir domes uzskaitē ar atlikušo bilances
vērtību EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro)
ieskaitot PVN.
- Pasažieru autobusu 49 sēdvietas VOLVO B10B, valsts reģistrācijas numurs HE 5315 ir domes
uzskaitē ar atlikušo bilances vērtību EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 4500,00
(četri tūkstoši pieci simti euro) ieskaitot PVN.
Izsoli organizēt 2016.gada 5.maijā Valkas novada telpās Semināra ielā 9, Valkā, 1.stāva zālē plkst.10.00.
Izsoles noteikumus izstrādāt Valkas novada domes juristei un apstiprināt lēmuma 4.punktā apstiprinātajā
Kustamā mantas izsoles komisijā.
Izveidot lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
- Aivars Cekuls – novada domes izpilddirektors
- Iveta Markova – grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas
jautājumos
- Guntis Bašķis – novada domes izpilddirektora vietnieks
- Līga Čukure – novada domes juriste
Uzdot novada domes izpilddirektora vietniekam Guntim Bašķim organizēt kustamās mantas pārdošanu
un publicēt sludinājumu laikrakstā “Ziemeļlatvija” un mājas lapā www.valka.lv.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēde slēgta 2016.gada 31.martā, plkst.12.00
Sēdi vadīja
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

