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SĒDES PROTOKOLS
2020.gada 30.decembrī
Sēde tiek organizēta attālināti, videokonferences formātā.

Nr.17

Sēde sasaukta 2020.gada 30.decembrī plkst.10.00.
Sēdi atklāj 2020.gada 30.decembrī plkst.10.00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas sēžu protokolu vadītāja Anda Mičule
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Agris KRASTIŅŠ, Agris SIMULIS, Viesturs ZARIŅŠ, Aivars
GAILIS, Vilmārs VESINGI, Kristaps SULA, Aivars SJADEME, Unda OZOLIŅA, Sandra PILSKALNE, Varis
JUŠKEVIČS, Andris DAINIS, Maruta STABULNIECE
Nepiedalās deputāti:
Dace BAŠĶE – aizņemta pamatdarbā
Jānis ANŽE – aizņemts pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Ainārs Zābers – novada domes izpilddirektors
Gints Stālmeisters – Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Līga Čukure - Administratīvi juridiskās nodaļas juriste
Gunta Smane - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Lāsma Engere - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Pēteris Pētersons – Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalžu vadītājs
Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs
Ligita Sīmane – Valkas pagasta pārvaldes vadītāja
Antra Ķīkule - Iekšējās kontroles galvenā speciāliste
Vilnis Vilguts – Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Ivo Leitis – Sabiedrisko attiecību speciālists
Uzaicināti: nav.
Domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi un ierosina iesniegto darba kārtību
papildināt ar 25.jauājumu, Par saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra
saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””
apstiprināšanu.; 26. Par saistošo noteikumu „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valkas
novadā” apstiprināšanu.; 27. Par saistošo noteikumu Nr.31 „Grozījumi 2020.gada 20.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2020.gada budžets” apstiprināšanu. Deputāti atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET - nav, ATTURAS – nav, nobalso iekļaut
iepriekš minētos domes lēmumu projektus domes sēdes darba kārtībā.

Atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis,
V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada domes 2020.gada 30.decembra sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr.27 “Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos
Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.28 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā” apstiprināšanu.
4. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.29 “Par Valkas mežaparka izveidošanu, apsaimniekošanu
un aizsardzību” apstiprināšanu.
5. Par neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 22 nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “INGRA”.
6. Par nekustamo īpašumu “Māja 20” un “Māja 22”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads pārvaldīšanas tiesību
nodošanu SIA “Valkas namsaimnieks”.
7. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par cirsmām Kārķu un Ērģemes pagastos.
8. Par pašvaldībai piederošas zemes vienības Valkā, Strautu iela 2A atsavināšanu un maiņas līguma
noslēgšanu.
9. Par zemes vienību Valkas pagastā atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanu.
10. Par kopīpašnieka pirmpirkuma tiesību izmantošanu dzīvokļa nr.8 “Māja 20”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas
novads, izsoles procesā.
11. Par investīciju objekta “Ražošanas ēka un teritorija “Ķieģeļceplis”, Valkā” atkārtotas nomas tiesību izsoles
nolikuma apstiprināšanu.
12. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta
mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gadā.
13. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2021.gada
1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam.
14. Par iecirkņu noteikšanu Valkas novadā pašvaldību vēlēšanās 2021.gada 5.jūnijā.
15. Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas
pilsētā” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
16. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma
tehnoloģijām Valkas pilsētā” īstenošanai.
17. Valkas novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 4.decembra rīkojuma Nr. 103-v “Par nomas maksas
aprēķina (Robežpārejas punkts, Semināra iela 1, Valka) apstiprināšanu” apstiprināšana.
18. Par pabalsta piešķiršanu ***.
19. Par pabalsta piešķiršanu ***.
20. Par pabalsta piešķiršanu ***.
21. Par pabalsta piešķiršanu ***.
22. Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu
sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 31., 49., 51. un 52.pielikumā.
23. Par “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas” izsniegšanu.
24. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
25. Par saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos
noteikumos Nr.8 “Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu.
26. Par saistošo noteikumu „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valkas novadā”
apstiprināšanu.
27. Par saistošo noteikumu Nr.31 „Grozījumi 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības 2020.gada budžets” apstiprināšanu.

1.§
Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
____________________________________________________________________
(A.Golubovs)
Valkas novada pašvaldība 2020.gada 25.novembrī saņēma SIA “ZAAO” paziņojumu “Par atkritumu
apsaimniekošanas maksas izmaiņām” (turpmāk - Vēstule) un tai pievienoto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas aprēķina projektu.
Vēstulē norādīts, ka atbilstoši 06.09.2018. starp SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) un Valkas novada pašvaldību
(turpmāk – Pašvaldība) noslēgtā līguma par atkritumu apsaimniekošanu (turpmāk – Līgums) Līguma 1.1.
punktam Pašvaldība piešķīrusi ZAAO tiesības sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus atkritumu

radītājiem Pašvaldības teritorijā, savukārt ZAAO apņēmusies nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu sniegšanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības jomu regulējošo normatīvo
aktu prasības un saskaņā ar apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem. Līguma 3.1. punktā puses vienojušās
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēru.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta pirmās daļas 9. punktu tarifā par atkritumu
apglabāšanu poligonos iekļauj dabas resursu nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par atkritumu
apglabāšanu.
Saskaņā ar 23.11.2020. likumu ”Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” ir veiktas izmaiņas nodokļa likmēs
par atkritumu apglabāšanu, nosakot, ka laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim likme par
sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem, apglabāšanu poligonā
būs 65,00 EUR par tonnu līdzšinējo 50,00 EUR par tonnu vietā.
Līdz ar to ZAAO informē un aicina, pieņemot lēmumus par Pašvaldības budžetu un tā izlietojumu, ņemt vērā,
ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valkas novadā no 2021.gada 1.janvāra būs 20.47 EUR/m3
+ PVN.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2020.gada 17.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.10, 1.§), Finanšu komitejas 2020.gada 18.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 1. §)
un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta un 21.panta otrās
daļas 14.punkta e) apakšpunkta, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta, Valkas novada domes
2014.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, 2020.gada
23.novembra likuma “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” 3. pielikuma 1. punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula,
A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā EUR 20,47
(divdesmit euro, 47 centi) par 1 m 3 atkritumu (bez PVN) sākot ar 2021.gada 1.janvāri.
2. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2.§
Par saistošo noteikumu Nr.27 “Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos
noteikumos Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(A.Golubovs)
Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) 3.2.apakšpunkts regulē aizliegumu dedzināt atkritumus tvertnēs un urnās.
Veicot normatīvo aktu analīzi par atkritumu dedzināšanas vispārējo tiesisko regulējumu rodas secinājums, ka
Noteikumos noteiktais aizliegums dedzināt atkritumus tvertnēs un urnās ir nepietiekams, jo ne Atkritumu
apsaimniekošanas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, ne citi normatīvie akti nenosaka
aizliegumu dedzināt sadzīves atkritumus kā tādus, izņemot Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu
Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 424.2.apakšpunktu, kas nosaka atkritumu dedzināšanas aizliegumu meža
objektā.
Secinājums – nepieciešams izteikt Noteikumu 3.2.apakšpunktu plašākā tiesiskajā regulējumā, t.i., atkritumu
radītājiem Valkas novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts dedzināt sadzīves atkritumus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2020.gada 17.decembra lēmumu
(protokols Nr.10, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punkta atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš,
A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27 “Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos
noteikumos Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””.
2. Saistošos noteikumus Nr.27 “Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos
Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 30.decembrī

NR.27
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra lēmumu
(protokols Nr.17, 2.§.)

Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu
Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.2. dedzināt sadzīves atkritumus”.
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Valkas Novada Vēstis".

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.27
“Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošo noteikumu
Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” (turpmāk Noteikumi) 3.2.apakšpunkts regulē aizliegumu dedzināt atkritumus
tvertnēs un urnās. Veicot normatīvo aktu analīzi par atkritumu
dedzināšanas vispārējo tiesisko regulējumu rodas secinājums, ka
Noteikumos noteiktais aizliegums dedzināt atkritumus tvertnēs un
urnās ir nepietiekams, jo ne Atkritumu apsaimniekošanas likums
un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, ne citi
normatīvie akti nenosaka aizliegumu dedzināt sadzīves atkritumus
kā tādus, izņemot Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu
Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 424.2.apakšpunkts, kas nosaka
atkritumu dedzināšanas aizliegumu meža objektā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos nepieciešams izteikt 3.2.apakšpunktu
plašākā tiesiskajā regulējumā, t.i., atkritumu radītājiem Valkas
novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts dedzināt sadzīves
atkritumus.
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu
4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

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

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

3.§
Par saistošo noteikumu Nr.28 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā” apstiprināšanu
____________________________________________________________________

(A.Golubovs)
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lūgumu pārskatīt Valkas novada domes
2020.gada 29.oktobra saistošos noteikumus Nr.22 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā”
nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2020.gada 17.decembra lēmumu
(protokols Nr.10, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un
6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš,
A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET –
nav, ATTURAS – nav,Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā”.
2. Saistošos noteikumus Nr.28 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā” trīs dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Atcelt Valkas novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošos noteikumus Nr.22 “Par nekustamo īpašumu
uzturēšanu Valkas novadā”.
4. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 30.decembrī

Nr.28
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.17, 3.§)
Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama Valkas novada administratīvā
teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. apstādījumi – ar augiem apaudzētas un koptas platības, kurās neiegūst produkciju pārtikai;
2.2. iebrauktuve – attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transporta piekļūšanai no ceļa (ielas)
braucamās daļas līdz nekustamajam īpašumam, tajā skaitā brauktuve daudzdzīvokļu namu pagalmos, tuneļi,
caurtekas, atbalstsienas u.c.;
2.3. nekustamais īpašums – nekustamā īpašuma objekts (zemes vienība vai būve) vai šo objektu kopība
(zemes vienība un būve);
2.4. piegulošā teritorija – teritorija, kura robežojas ar ielu vai ceļu līdz ietvei, veloceliņam vai brauktuvei (ja
nav ietves), bet ne vairāk kā 5 m no nekustamā īpašuma robežas;
2.5. sabiedriskā transporta pieturvieta – vieta, kas aprīkota ar attiecīgu sabiedriskā transporta pieturas zīmi
un paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru izkāpšanai, iekāpšanai sabiedriskajā transporta līdzeklī un tā
uzgaidīšanai;
2.6. koplietošanas telpas – kāpņu telpas, gaiteņi, vestibili, pagrabtelpu gaiteņi u.t.t.;
2.7. zāliens – platība, kas nosegta ar zemu augošu zālienaugu zelmeni no agra pavasara līdz pirmajam
sniegam, un tiek regulāri pļauta un kopta ap dzīvojamām un sabiedriskām ēkām Valkas pilsētas teritorijā un
pagastu ciemu teritorijās.
II. Nekustamo īpašumu un piegulošo teritoriju uzturēšana
3. Valkas novadā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem un lietotājiem jānodrošina nekustamā īpašuma:
3.1. piegulošās teritorijas uzturēšana;
3.2. zālienu pļaušana (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm);
3.3. zemes uzturēšanas pasākumu veikšana (zāles pļaušana, lapu, zaru un tiem pielīdzināmo atkritumu
novākšana), lai novērstu kūlas un citu ugunsnedrošu situāciju veidošanos;

3.4. apstādījumu uzturēšana, dzīvžogu kopšana, koku, krūmu un to zaru apzāģēšanu gar ietvēm un
brauktuvēm;
3.5. pie sabiedriskajām ēkām sīkajiem atkritumiem paredzētu nedegoša materiāla urnu novietošana un
iztukšošana, kā arī atkritumu urnu savlaicīga krāsošana;
3.6. nekustamajiem īpašumiem pieguļošo gājēju ietvju (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) attīrīšana
no lapām, zariem un tiem pielīdzināmiem atkritumiem, un sniega, ledus, parādoties apledojumam – pretslīdes
materiālu kaisīšana katru dienu (arī brīvdienās un svētku dienās) līdz plkst. 8:00;
3.7. automašīnu īpašnieki, lietotāji nodrošina piekļuvi speciālajai ielu kopšanas tehnikai, ja transporta līdzeklis
tiek turēts uz ielas, pagalmā vai citā teritorijā, veic apkārtējās teritorijas (3m platā joslā ap transportlīdzekli)
tīrīšanu, apkārtējās teritorijas nepiesārņošanu;
3.8. sniega un ledus notīrīšana no ēku jumtiem, balkoniem, lodžijām, lāsteku nolaušana, lai nepieļautu sniega
un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm, balkoniem, lodžijām;
3.9. situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju drošība un iespējama transporta līdzekļu bojāšana - bīstamo vietu
norobežošana, nekavējoši veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai.
4. Iebrauktuvju un māju ceļu pieslēgumu pilsētas ielu tīklam uztur namīpašumu, ēku un būvju īpašnieks, valdītājs.
5. Tirdzniecības un pakalpojumu, t.sk., sabiedrisko pakalpojumu, sfēras objektos papildus Noteikumu 3.punktā
minētajiem teritorijas uzturēšanas darbiem jānodrošina objekta skatlogu, durvju un fasādes tīrība.
6. Neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un dzīvokļos:
6.1. jānoslēdz vai jāaiznaglo logus un ieejas durvis, lai novērstu nepiederošo personu iekļūšanu un
uzturēšanos tur;
6.2. nepieļaut atkritumu uzkrāšanos šajās ēkās vai pie tām.
7. Valkas novada teritorijā nav atļauts:
7.1. daudzdzīvokļu namu, sabiedrisko ēku balkonos un lodžiju atklātās (redzamās) daļās novietot saimniecības
priekšmetus, žāvēt veļu;
7.2. daudzdzīvokļu namu koplietošanas telpās veikt darbus, kuru dēļ tiek būtiski traucēti mājas iedzīvotāji, un
novietot, uzglabāt dažādus priekšmetus;
7.3. izveidot sniega vaļņus apstādījumu zonā un vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos un transporta
plūsmu;
7.4. tīrot gājēju ietvi, mest vai novietot sniegu vai saslaukas uz brauktuvēm;
7.5. kaisīt ietves ar izdedžiem;
7.6. tīrot ietves, bojāt to segumu;
7.7. nekustamo īpašumu redzamajā daļā radīt vai pieļaut būvju stāvokli, kas neatbilst vispārējām estētiskajām
un sanitārajām normām;
7.8. pieguļošās teritorijās izgāzt vai uzkrāt būvgružus, zarus, lapas, zāli;
7.9. transportlīdzekli novietot stāvēšanai zālienā.
III. Atvieglojumi
8. Atvieglojumi īpašumam piegulošās teritorijas kopšanai (turpmāk tekstā – atvieglojums) var tikt piešķirti
viendzīvokļa māju, kuras netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašniekam vai valdītājam, kas ir pensionāri
ar 1. vai 2. grupas invaliditāti un personas ar 1. grupas invaliditāti, un kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas
ar citām pilngadīgām personām.
9. Lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atvieglojumu pieņem pašvaldības izpilddirektors.
10. Lai saņemtu atvieglojumu, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu un dokumentus, kas apliecina apstākļus,
kas ir par pamatu atvieglojuma piešķiršanai. Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi, kas ir par pamatu
atvieglojuma saņemšanai, tam ir pienākums 5 darba dienu laikā par to paziņot pašvaldībai.
IV. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība
11. Par Noteikumu neievērošanu personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.
12. Noteikumu izpildes kontroli veic Valkas novada Pašvaldības policija un Valkas novada domes Pilsētas
teritorijas apsaimniekošanas nodaļa.
13. Kontrolēt Noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai ir tiesīgas Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
14. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga Valkas novada domes
Administratīvā komisija.
15. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no Noteikumu pildīšanas.
16. Par Noteikumu prasību, izņemot Noteikumu 3.4.apakšpunktu, neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu fiziskajām personām no 2 līdz 14 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu no 2 līdz 20 naudas soda vienībām.
17. Par Noteikumu 3.4.apakšpunkta neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no
10 līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 20 līdz
300 naudas soda vienībām.

V. Noslēguma jautājumi
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošos noteikumus Nr.41 “Valkas
novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”.

19. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Valkas novada pašvaldības bezmaksas izdevumā
“Valkas Novada Vēstis”.

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.28
“Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas lūgumu pārskatīt Valkas novada domes 2020.gada
29.oktobra saistošos noteikumus Nr.22 “Par nekustamo īpašumu
uzturēšanu Valkas novadā”, nepieciešams atkārtoti apstiprināt
jaunus saistošos noteikumus par nekustamo īpašumu uzturēšanu
Valkas novadā.
Jaunizstrādāto saistošo noteikumu uzdevums ir aizsargāt personu
un to īpašumu tiesības Valkas novadā, tāpēc noteikumos papildus
tiek iekļauti citos normatīvajos aktos neiekļauti punkti:
1) 3.4.punkts “zemes uzturēšanas pasākumu veikšana, lai novērstu
kūlas veidošanos”.
Šis punkts tiek ieviests ar mērķi mazināt risku kūlas ugunsgrēkiem
pavasara sezonā, jo ne Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa
noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, ne citi normatīvie
akti neparedz administratīvo atbildību par kūlas jeb pērnās zāles
veidošanos, un Valkas novada domes ieskatā, ar 3.4.punkta
iekļaušanu saistošajos noteikumos tiek nodrošināta labāka
nekustamo īpašumu uzturēšana un tiek aizsargāta pārējo personu
un to īpašumu drošība. Ņemot vērā, ka minētā punkta pārkāpšana
var radīt būtisku kaitējumu personām, to īpašumam un apkārtējai
videi, saistošo noteikumu 17.punkts paredz atsevišķu
administratīvās atbildības apmēru - naudas sods fiziskajām
personām no 14 līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskajām
personām naudas sods no 20 līdz 300 naudas soda vienībām.
2) 6.punkts “Neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai
neizmantotās ēkās un dzīvokļos:
6.1. jānoslēdz vai jāaiznaglo logus un ieejas durvis, lai novērstu
nepiederošo personu iekļūšanu un uzturēšanos tur;
6.2. nepieļaut atkritumu uzkrāšanos šajās ēkās vai pie tām.”
6.1.apakšpunkts
nepieciešams
administratīvās
atbildības
noteikšanai par tajā minēto darbību neveikšanu, jo vienīgais
kontrolējošais veids kā pašvaldība var šādas darbības likt pildīt
neapdzīvojamo vai saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku
īpašniekiem ir aplikt “būvi ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3%
apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības (būvei
piekritīgā zeme ir zemes gabals, uz kura atrodas ēka, ja ar
pašvaldības lēmumu nav noteikta platība ēkas uzturēšanai), sākot
ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju
kategorijā” saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada
28.novembra saistošo noteikumu Nr. 45 “Kārtība, kādā novērtē un
ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas būves”
10.punktu. Bet minēto punktu var piemērot tikai tad, ja, piemēram,
būves logu ailas ir vaļējas, bez stikliem un/vai rāmjiem.
6.2.apakšpunkts
nepieciešams
administratīvās
atbildības
noteikšanai par atkritumu uzkrāšanos neapdzīvotās vai
saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un dzīvokļos, kas ir
viens no nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumiem, jo
Atkritumu apsaimniekošanas likums un Valkas novada domes
2014.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr.13 “Atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi” neregulē nekustamo īpašumu
uzturēšanas kārtību, bet gan atkritumu apsaimniekošanas kārtību.
3) 7.1.punkts “daudzdzīvokļu namu, sabiedrisko ēku balkonos un
lodžiju atklātās (redzamās) daļās novietot saimniecības
priekšmetus, žāvēt veļu”.

Šis punkts tiek ieviests ar mērķi personām ievērot vides estētiskās
vērtības, jo neviens normatīvais akts neparedz administratīvo
atbildību par to. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 2.panta
pirmās daļas 4.punkts tikai skaidro vienu no likuma mērķiem –
“saglabāt un attīstīt dzīvojamo māju kā vides objektu estētiskās
vērtības un līdz ar to arī attiecīgās vides estētiskās vērtības”.
Definīcija “estētiskās vērtības” netiek skaidrota normatīvajos aktos,
tomēr ņemot vērā sabiedrībā vispārēji pieņemtās normās,
estētiskās vērtības var nosaukt lietas, priekšmetus, stāvokļus un
parādības, kas var izraisīt cilvēka pozitīvu vai negatīvu reakciju
estētiskajā vērtējumā.
4) 7.3.punkts “daudzdzīvokļu namu koplietošanas telpās veikt
darbus, kuru dēļ tiek būtiski traucēti mājas iedzīvotāji, un novietot,
uzglabāt dažādus priekšmetus.”.
Šis punkts tiek ieviests ar mērķi ierobežot daudzdzīvokļu mājās
iedzīvotājiem būtiski traucēt citus iedzīvotājus, kaimiņus, veicot
jebkādus iepriekš nesaskaņotus, vibrāciju, skaņu un smakas
pastiprinošus darbus (remonta, saimnieciskos u.c.), jo ne
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, ne Dzīvokļa īpašuma
likums, ne citi normatīvie akti neparedz administratīvo atbildību par
to. Dzīvokļa īpašuma likuma 11.pants paredz tikai dzīvokļa
īpašnieka tiesības rekonstruēt, renovēt vai restaurēt dzīvokļa
īpašumu un kopīpašumā esošo daļu.
Dažādi priekšmeti šo noteikumu izpratnē ir saprotami kā priekšmeti,
kas nav norādīti Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra
noteikumu Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes
noteikumi” 7.punktā.

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu
4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Definīciju “piegulošā teritorija” normatīvajos aktos pielieto saistībā
ar konkrētā normatīvā akta būtību, tāpēc saistošajos noteikumos šī
definīcija nosaka konkrētu teritoriju, kura robežojas ar ielu vai ceļu
līdz ietvei, veloceliņam vai brauktuvei (ja nav ietves), bet ne vairāk
kā 5 m no nekustamā īpašuma robežas un kuras kopšana
jānodrošina Valkas novadā esošo nekustamo īpašumu
īpašniekiem (ieskaitot pašvaldību) un lietotājiem.
Pārskatot Valkas novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošos
noteikumus Nr.22 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas
novadā”, tika atkārtoti izstrādāti jauni saistošie noteikumi “Par
nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā”.
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

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

4.§
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.29 “Par Valkas mežaparka izveidošanu,
apsaimniekošanu un aizsardzību” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(A.Golubovs)
Ar Valkas novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu “Par Valkas mežaparka izveides turpināšanu”
(protokols Nr.2, 20.§) tika atsākts process par Valkas mežaparka izveidi.

Saskaņā ar Valkas novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumu (protokols Nr.10,5.§) “Par Valkas mežaparka
publisko apspriešanu” Valkas novada Tūrisma un informācijas birojā no 2020.gada 1.septembra līdz
30.septembrim tika rīkota Valkas mežaparka publiskā apspriešana par teritoriju, kurā iekļauti visi augstākminētie
zemes gabali. Publiskās apspriešanas rezultāti tika apstiprināti ar Valkas novada domes 2020.gada 29.oktobra
lēmumu “Par Valkas mežaparka publiskās apspriešanas rezultātiem” (protokols Nr.14,10.§).
Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumu Nr.123 “Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā
un to apsaimniekošanu” 29.punkts nosaka, ka mežaparks vai tā daļa ir uzskatāma par izveidotu, ja pašvaldības
dome ir izdevusi saistošos noteikumus par mežaparka izveidošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību. Savukārt
Meža likuma 38.3 panta pirmā daļa nosaka, ka saistošos noteikumus vietējā pašvaldība saskaņo ar zemes
īpašnieku, ja mežaparku izveido ārpus pašvaldības zemes, un ar Dabas aizsardzības pārvaldi, ja parku vai
mežaparku izveido īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Saistošo noteikumu projekts ir saskaņots ar AS “Latvijas
valsts meži” un Dabas aizsardzības pārvaldi.
Saistošo noteikumu projektā Valkas mežaparks tiek iedalīts sešās zonās - A, B, B1, C, D un E:
- A zona - zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 9401 008 0223, 9401 008 0214, 9401 008 0211
(Ausekļa iela 5, Valkā), 9401 008 0215 (Ausekļa iela 7, Valkā), 9401 008 0217 (Ausekļa iela 9, Valkā) un
9401 008 0219 (Ausekļa iela 9A, Valkā),
- B zona kā dabas aizsardzības zona - zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 9401 007 0320, 9401 007
0332, 9401 007 0310 un 9401 007 0149,
- B1 zona kā dabas aizsardzības zona – daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0310,
- C zona - zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0312,
- D zona - zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0274,
- E zona - zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9401 003 0222.
Kopējā Valkas mežaparka platība ir 91,5 ha, no kuras gandrīz 65 ha ir meža teritorijas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2020.gada 17.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.10, 3.§), Finanšu komitejas 2020.gada 18.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 4.§)
un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2.punkta, Meža likuma 38.3
panta pirmās daļas atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.29 “Par Valkas mežaparka izveidošanu, apsaimniekošanu un
aizsardzību”.
2. Saistošos noteikumus Nr.29 “Par Valkas mežaparka izveidošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību” triju dienu
laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Par lēmuma 2.punktu izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 30.decembrī

Nr.29
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra lēmumu
(protokols Nr.17, 4.§.)

Par Valkas mežaparka izveidošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību
Izdoti saskaņā ar
Meža likuma 38.3 panta pirmo daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Valkas novada domes (turpmāk tekstā - Pašvaldība) saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka
Valkas mežaparka (turpmāk tekstā – Mežaparks) apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību.
2. Mežaparks ir izveidots Valkas novada, Valkas pilsētas teritorijā. Mežaparka robeža un teritorijas zonējums
noteikts Noteikumu 1.pielikumā. Mežaparka teritorija iedalās sešās zonās - A, B, B1, C, D un E:

2.1. A zona - zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 9401 008 0223, 9401 008 0214, 9401 008 0211
(Ausekļa iela 5, Valkā), 9401 008 0215 (Ausekļa iela 7, Valkā), 9401 008 0217 (Ausekļa iela 9, Valkā)
un 9401 008 0219 (Ausekļa iela 9A, Valkā);
2.2. B zona (dabas aizsardzības zona) - zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 9401 007 0320, 9401 007
0332, 9401 007 0310 un 9401 007 0149;
2.3. B1 zona (dabas aizsardzības zona) – daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0310,
2.4. C zona - zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0312;
2.5. D zona - zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0274;
2.6. E zona - zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9401 003 0222.
3. Mežaparka teritorija ir iekļauta valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāts” neitrālajā zonā, kas ir biosfēras rezervāta ārējā zona, kurā tiek nodrošināta ilgtspējīga
dabsaimniecība kā lokālās attīstības priekšnoteikums.
4. Noteikumu mērķis ir nodrošināt Mežaparka estētiskās, ainaviskās, ekoloģiskās, vides, kultūrvēsturiskās,
izglītojošās, rekreācijas un aktīvās atpūtas vērtības.
II.

Saglabājamās dabas vērtības un to saglabāšanas nosacījumi

5. Mežaparka teritorijā sastopami aizsargājami biotopi: upju straujteces un dabiski upju posmi, veci un dabiski
boreāli meži, smilšakmens atsegumi, minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, nogāžu un gravu mežs,
lakstaugiem bagāti egļu meži (Noteikumu 2.pielikums).
6. Nosacījumi aizsargājamo biotopu saglabāšanai:
6.1. Pedeles upes gultne regulāri attīrāma no sakritušiem kokiem;
6.2. aizsargājamo meža biotopu veidiem nodrošināma iespējami netraucēta attīstība bez šo meža biotopu
teritoriju apsaimniekošanas pasākumiem;
6.3. saglabājami sausokņi (nokaltuši stāvoši koki) un lielu dimensiju (vairāk nekā 20 centimetru diametrā)
kritalas;
6.4. neveicināma apmeklētāju plūsma gar Pedeles upes smilšakmens atsegumiem un brišana pāri Pedeles
upei pretī smilšakmens atsegumiem;
6.5. pilnībā saglabājams mežs gar Pedeles upes abiem krastiem.
7. Mežaparka B1 zonas smilšakmens atsegumā “Sarkanajās klintīs” saglabājama īpaši aizsargājama putnu
suga: zivjudzenītis (Alcedo atthis) un tā aizsardzībai piemērojami Noteikumu 6.4.apakšpunktā noteiktie
nosacījumi.
8. Mežaparka teritorijā saglabājamas dabisku meža biotopu indikatorsugas: līklapu novēlija (Nowellia curvifolia),
parastā sprogaine (Ulota crispa), rudens džeimsonīte (Jamesoniella autumnalis), tumšbrūnā cietpiepe
(Phellinus ferrugineofuscus), vārpstiņgliemeži (Clausilidae), biezā perlamutrene (Unio crassus) un upes
micīte (Ancyllus fluviatilis).
9. Nosacījumi dabisku meža biotopu indikatorsugu saglabāšanai un aizsardzībai:
9.1. visā Mežaparka teritorijā aizliegta Noteikumu 8.punktā norādīto dabisku meža biotopu indikatorsugu
lasīšana, noplūkšana un izrakšana, kā arī dzīvotņu postīšana,
9.2. Mežaparks regulāri attīrāms no biotopu indikatorsugu neraksturīgajām svešzemju sugām.
10. Pēc iespējas saglabājami koki ar lielām (vairāk nekā 50 centimetru diametrā) putnu ligzdām, liela apmēra
dobumaini un bioloģiski veci koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā ir lielāks par 2,0 m:
10.1. bioloģiski vecie koki atbrīvojami no pameža, paaugas, 1. un 2.stāva jaunākiem kokiem 10 m rādiusā,
skaitot no koka vainaga projekcijas ārējās malas,
10.2. ap kokiem ar lielām (vairāk nekā 50 centimetru diametrā) putnu ligzdām saglabājamas pameža
grupas.
III.

Mežaparka aizsardzības nosacījumi

11. Katrai Mežaparka zonai ir atsevišķi noteikti saglabājamo dabas vērtību aizsardzības nosacījumi:
11.1. Mežaparka A zonai (atpūtas un sporta zona):
11.1.1. saglabājamais meža īpatsvars - 90%, atmežojot zemi labiekārtojuma infrastruktūras un sporta
iekārtu izbūvei;
11.1.2. ainavu cirtē atļauts daļēji izcirst pamežu, saglabājot to nelielās grupās, lapu koku paaugu,
nocirst 1. un 2.stāva kokus 10 m ap bioloģiski veciem kokiem;
11.1.3. atjaunojamas Pedeles upes krastu atklātās vietas kā palieņu zālājs vai ganības.
11.2. Mežaparka B zonai (dabas aizsardzības zona):
11.2.1. saglabājamais meža īpatsvars - 95%, atmežojot zemi tikai brīvdabas estrādes skatītāju zonas
atjaunošanas būvdarbu veikšanai;
11.2.2. ainavu cirtē atļauts daļēji izcirst pamežu, lapu koku paaugu, nocirst 1. un 2.stāva kokus 10 m
ap bioloģiski veciem kokiem, izņemot aizsargājamo meža biotopu teritorijās, saskaņā ar
Noteikumu 6.2.apakšpunktu;
11.2.3. neveicināt bradāšanu pa Pedeles upes gultni, lai mehāniski netraumētu Pedeles upē mītošās
biotopu indikatorsugas, kā arī neveikt zemsedzes uzlabojumus.
11.3. Mežaparka B1 zonai (dabas aizsardzības zona):
11.3.1. saglabājamais meža īpatsvars - 100%;
11.3.2. atļauts daļēji izcirst krūmus dabas takas izveidošanai;

12.

13.

14.
15.
16.

11.3.3. aizliegts veidot atpūtas vietas.
11.4. Mežaparka C zonai (atpūtas, sporta un izklaides zona):
11.4.1. saglabājamais meža īpatsvars - 95%, atmežojot zemi labiekārtojuma infrastruktūras un sporta
iekārtu izbūvei;
11.4.2. ainavu cirtē atļauts daļēji izcirst pamežu, lapu koku paaugu, nocirst 1. un 2.stāva kokus 10 m
ap bioloģiski veciem kokiem, izņemot aizsargājamo meža biotopu teritorijās, saskaņā ar
Noteikumu 6.2.apakšpunktu.
11.5. Mežaparka D zonai (atpūtas zona ar ieceri attīstīt atpūtas parku):
11.5.1. saglabājamais meža īpatsvars - 50%, atmežojot zemi labiekārtojuma infrastruktūras izbūvei;
11.5.2. ainavu cirtē atļauts daļēji izcirst pamežu, saglabājot to nelielās grupās, lapu koku paaugu,
nocirst 1. un 2.stāva kokus 10 m ap bioloģiski veciem kokiem.
11.6. Mežaparka E zonai (atpūtas zona ar ieceri attīstīt dabas pastaigu takas):
11.6.1. saglabājamais meža īpatsvars - 90%, atmežojot zemi labiekārtojuma infrastruktūras izbūvei;
11.6.2. ainavu cirtē atļauts daļēji izcirst pamežu, lapu koku paaugu, nocirst 1. un 2.stāva kokus 10 m
ap bioloģiski veciem kokiem, izņemot aizsargājamo meža biotopu teritorijās, saskaņā ar
Noteikumu 6.2.apakšpunktu.
Meža zemsedzes, pameža un paaugas saglabāšanai Mežaparka teritorijā aizliegts nobraukt no ceļiem un
pārvietoties ar mehānisko transportlīdzekli, velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēli, velokartu vai citu
pārvietošanās līdzekli pa meža zemēm, ārpus Mežaparka ceļiem vai īpaši marķētām trasēm, izņemot
pārvietošanos, kas saistīta ar Mežaparka apsaimniekošanu vai uzraudzību.
Mežaparka kultūrvēsturiskie objekti (brīvdabas estrāde, “Līgavu” akmens, Valkas dižakmens, skulptūra
“Valkas koklētājs”, revolucionāru piemineklis u.c.) saglabājami saskaņā ar to aizsardzību un
apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Mežaparkā bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pašvaldību aizliegts celt teltis un citas pagaidu rakstura celtnes,
kurināt ugunskurus, izņemot tam īpaši iekārtotās vietās.
Lai nodrošinātu Mežaparka teritorijas aizsardzību, Mežaparkā tiek ierobežota mehānisko transportlīdzekļu
kustība, izņemot operatīvo transportu ar ieslēgtu bākuguni, kas nodrošina attiecīgā dienesta funkcijas.
Atļaujas transportlīdzekļu iebraukšanai un stāvēšanai Mežaparka teritorijā, kur transportlīdzekļu iebraukšana,
apstāšanās un stāvēšana ir ierobežota ar ceļa zīmēm, izsniedz Pašvaldība, pamatojoties uz pieteicēja
rakstisku iesniegumu.
IV. Mežaparka apsaimniekošana un uzturēšana

17. Mežaparka teritorijas apsaimniekošanu nodrošina Valkas novada domes Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļa.
18. Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai ir pienākums:
18.1. nodrošināt Mežaparka esošās meža teritorijas, koku un apstādījumu saglabāšanu, apkopšanu un
atjaunošanu atbilstoši Noteikumiem un saskaņā ar meža apsaimniekošanas un izmantošanas
regulējošiem normatīvajiem aktiem;
18.2. nodrošināt nepieciešamo agrotehnisko (zemes laistīšana, uzirdināšana, sauso un bojāto koku un zaru
apgriešanu, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, būves un infrastruktūras objektus, cīņa ar augu
kaitēkļiem un invazīvajām sugām, regulāra zāles pļaušana un pamežu kopšana) pasākumu veikšanu
Mežaparkā;
18.3. nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu Mežaparkā.

V. Informatīvie un reklāmas materiāli Mežaparka teritorijā
19. Informatīvo, reklāmas un jebkura cita veida rakstisko un vizuālo materiālu izvietošana Mežaparka teritorijā
atļauta tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Pašvaldību.
20. Mežaparka teritorijas nomniekiem piederošo objektu noformējumam jāatbilst vizuālajam stilam, kas
saskaņots ar Pašvaldību.
VI.

Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par Noteikumu neievērošanu

21. Par Noteikumu neievērošanu personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.
22. Noteikumu izpildes kontroli veic Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa un
Valkas novada Pašvaldības policija.
23. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai ir tiesīgas Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
24. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga Valkas novada
Administratīvā komisija.
25. Par Noteikumu 12. un 14.punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai
personai no divām līdz piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecām līdz simts
naudas soda vienībām.

26. Par Noteikumos minēto īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības un izmantošanas prasību
pārkāpumiem administratīvā atbildība un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā ir noteikta Sugu un
biotopu aizsardzības likumā
VII. Noslēguma jautājums
27. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Valkas novada pašvaldības bezmaksas
izdevumā “Valkas Novada Vēstis”.

1.pielikums
Valkas novada domes 2020.gada 30.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.29
“Par Valkas mežaparka izveidošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību”
Valkas mežaparka teritorijas robežas un zonējums

2.pielikums
Valkas novada domes 2020.gada 30.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.29
“Par Valkas mežaparka izveidošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību”

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.29
“Par Valkas mežaparka izveidošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Valkas mežaparka izveidošanas process sākās 2014.gadā,
kad ar Valkas novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu “Par
ieceri izveidot Mežaparku” (protokols Nr.6,9.§) Valkas novada
Būvvaldes arhitektei līdz 2014.gada 20.jūnijam tika uzdots izstrādāt
mežaparka skiču projektu tādā stadijā, lai to varētu nodot
publiskajai apspriešanai. Valkas Mežaparka skiču projekts tika
sagatavots, un publiskā apspriešana notika 2014.gadā no 14.jūlija
līdz 8.augustam par Valkas pilsētas teritoriju ap Valkas
pamatskolu, abās pusēs Strautu ielai, starp Varoņu ielu un Pedeles
upi no Varoņu un Rūjienas ielu krustojuma līdz Lauktehnikas
rajonam un starp Varoņu ielu un Pedeles upi pie Zāģezera uz
pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem aptuveni 37 ha
kopplatībā. Tālākā Valkas mežaparka izveide apstājās dēļ tā, ka
mežaparka teritorijā divi zemes gabali nebija uzmērīti un nebija
veikta visas Valkas mežaparka potenciālās teritorijas meža zemes
inventarizācija.
2019.gadā Valkas mežaparka izveidošanas process atsākās.
SIA “LABIE KOKI projekti” izstrādāja Valkas pilsētas mežaparka
labiekārtojuma priekšlikumu mežaparka zonai no Strautu ielas līdz
Rūjienas un Ausekļa ielām. 2020.gada 30.janvārī Valkas novada
dome pieņēma lēmumu “Par Valkas mežaparka izveides
turpināšanu” (protokols Nr.2, 20.§), kas paredzēja paplašināt
Valkas mežaparka potenciālo teritoriju līdz 80,59 ha, vēl papildus
iekļaujot divus Valsts mežu zemes gabalus. 2020.gada 17.jūnijā
sugu un biotopu jomas eksperte Ilze Kukāre (sertifikāta nr. 115)
sagatavoja eksperta atzinumu Nr.115/3/2020 par Valkas
mežaparka izveides ieceri.
No 2020.gada 1.septembra līdz 30.septembrim norisinājās
atkārtota Valkas mežaparka publiskā apspriešana (Valkas novada
domes 27.08.2020. lēmums “Par Valkas mežaparka publisko
apspriešanu” (protokols Nr.10,5.§)) dēļ tā, ka pirms sešiem gadiem
rīkotajā publiskajā apspriešanā apspriežamās Valkas mežaparka
teritorijas platība būtiski palielinājās līdz pat 91,5 ha.
Saistošie noteikumi “Par Valkas mežaparka izveidošanu,
apsaimniekošanu un aizsardzību” nepieciešami, lai aizsargātu
Valkas mežaparka estētiskās, ainaviskās, ekoloģiskās, vides un
kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī attīstītu izglītojošās, rekreācijas
un aktīvās atpūtas vērtības.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Valkas mežaparka izveidošanas,
apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību. Valkas mežaparks ir
iedalīts sešās zonās - A, B, B1, C, D un E nosakot katrai zonai
atsevišķu pielietojumu un nosacījumus (piemēram, saglabājamās
dabas vērtības, uzturēšanas nosacījumus, saglabājamā meža
platību īpatsvaru u.c.).
Saskaņā ar noteikumu 17.punktu Valkas mežaparka teritorijas
apsaimniekošanu nodrošinās Valkas novada domes Pilsētas
teritorijas apsaimniekošanas nodaļa.
Papildus noteikumos ir noteikta informatīvo un reklāmas
materiālu izvietošanas kartība Valkas mežaparkā un administratīvā
atbildība par noteikumu pārkāpšanu.

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Saistošie noteikumi nākotnē nedaudz palielinās pašvaldības
budžeta izdevumus, jo apsaimniekojamās Valkas mežaparka
teritorijas platība ir 91,5 ha.

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

Saistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi Valkas
novadā, jo, attīstot Valkas mežaparka C un D zonas, tiks radīts
pamats aktīvās atpūtas pakalpojumu sniedzēju darbībai.

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

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
Saistībā ar saistošo noteikumu projektu notika divas sabiedriskās
apspriešanas - 2014.gadā no 14.jūlija līdz 8.augustam un
2020.gadā no 1.septembra līdz 30.septembrim.

5.§
Par neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 22 nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “INGRA”
____________________________________________________________________
(A.Golubovs)
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INGRA”, reģistrācijas Nr.44101031528, juridiskā adrese: Ausekļa iela
6 - 35, Valka, Valkas novads (turpmāk - Nomnieks) 2020.gada 8.decembrī Valkas novada domē iesniedza
iesniegumu par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 22, Valkā nomas līguma termiņu pagarināšanu uz 3 gadiem
no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim.
Neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 22 nomas līgums ar Nomnieku tika noslēgts 2007.gada 1.janvārī.
Kopš tā laika nomas līguma termiņš vairākas reizes ir pagarināts. Pēdējā vienošanās par nomas līguma
pagarināšanu tika noslēgta 2017.gada 21.decembrī, kurā puses ir vienojušās nomas līguma termiņu pagarināt
līdz 2020.gada 31.decembrim.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta
pirmo daļu publiskā persona nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.
Savukārt Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 16.punkts dot iznomātājam tiesības, nerīkojot izsoli, pārjaunot nomas līgumu,
nepasliktinot iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma nosacījumus. Šajā gadījumā pārjaunojamā līguma
termiņu skaita no sākotnējā nomas līguma noslēgšanas dienas un nomas maksas apmēru pārskata ne retāk
kā reizi sešos gados ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.
Pārbaudot noslēgtā nomas līguma termiņu var secināt, ka ir ievērots Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 18.decembra lēmumu
(protokols Nr.13, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunkta, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta
pirmās daļas atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece,
A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar SIA „INGRA”, reģistrācijas Nr.44101031528, juridiskā adrese: Ausekļa iela 6 - 35, Valka, Valkas
novads, 2007.gada 1.janvārī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 22 nomas līguma termiņu līdz
2023.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas līgumā
ar SIA „INGRA” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
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 Administratīvajā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).

6.§
Par nekustamo īpašumu “Māja 20” un “Māja 22”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads
pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA “Valkas namsaimnieks”
____________________________________________________________________
(A.Golubovs)
Valkas novada domē 2020.gada 15.decembrī saņemts Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes vadītājas
Ligitas Sīmanes iesniegums par nekustamo īpašumu “Māja 20” un “Māja 22”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas
novads pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA “Valkas namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.44103055060.
Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu,
pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai ar dzīvokļu
īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti.

Turklāt pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi
privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, ka no pārvaldīšanas līguma izrietošās
saistības un lietas nododamas atbilstoši nodošanas-pieņemšanas aktam un šis akts ir pārvaldīšanas līguma
neatņemama sastāvdaļa.
Izvērtējot faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka nekustamo īpašumu “Māja 20” un “Māja 22”, Sēļi, Valkas
pagasts, Valkas novads pārvaldīšanas tiesības var tikt nodotas SIA “Valkas namsaimnieks”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2020.gada 17.decembra lēmumu
(protokols Nr.10, 4.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punkta, Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likuma 12.panta pirmās daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne,
V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nekustamo īpašumu “Māja 20”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads, kadastra Nr. 94880100118 (sastāv
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 94880100118001, un piesaistītās zemes vienības,
kadastra apzīmējums 94880100118) un “Māja 22”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads, kadastra Nr.
94880100254 (sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 94880100254001, un
piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 94880100254) pārvaldīšanas tiesības ar 2021.gada
1.martu nodot SIA “Valkas namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.44103055060.
2. Izveidot nekustamo īpašumu “Māja 20” un “Māja 22”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads pārvaldīšanas
tiesību nodošanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. komisijas priekšsēdētājs: Valkas novada domes izpilddirektors Ainārs Zābers;
2.2. komisijas locekļi: Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes vadītāja Ligita Sīmane,
Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Ilze Grandava,
Komunālas saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Lapiņš.
3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar nodošanas - pieņemšanas aktiem nodrošināt nekustamo
īpašumu “Māja 20” un “Māja 22”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA
“Valkas namsaimnieks”, kā arī nodrošināt komunālo un citu pakalpojumu nepārtrauktību minēto nekustamo
īpašumu iedzīvotājiem.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

7.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par cirsmām Kārķu un Ērģemes pagastos
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Atbilstoši Valkas novada domes 2020. gada 29.oktobra sēdes lēmumam “Par cirsmu izsoles rīkošanu
Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastos” (protokols Nr.14, 3.§), 2020.gada 10.decembrī plkst.10.00 notika
mutiska izsole, kuras gaita tika protokolēta noformējot izsoles protokolu Nr.1.
Tika izsolītas cirsmas kas atrodas pašvaldībai piederošās zemes vienībās Valkas novada Kārķu un
Ērģemes pagastos ar kadastra apzīmējumiem: 9466 005 0243, 9466 005 0244, 9466 008 0141, 9452 008
0246 un 9452 009 0351.
Nosacītā cena (sākotnējā cena) 21 486.00 EUR (divdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit seši euro,
00 centi).
Sludinājumi par izsoles noteikumu apstiprināšanu tika publicēti 06.11.2020. laikrakstā „Ziemeļlatvija”, kā
arī Valkas novada mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “pašvaldība – sludinājumi - izsoles”.
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēta viens dalībnieks – ***, juridiskā adrese ***.
Pretendents iesniedzis Izsoles noteikumu 14. punktā minētos dokumentus un tika reģistrēts Izsoles
dalībnieku sarakstā.
Pretendents iemaksājis drošības naudu 2148.00 EUR (divi tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro, 00
centi) un reģistrācijas maksu 30.00 EUR apmērā.
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr. 1, augstākā nosolītā cena par cirsmām ir: 21 986.00 EUR (divdesmit
viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit seši euro, 00 centi), kuru nosolīja vienīgais reģistrētais izsoles
dalībnieks.
Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda 2198.00 EUR.
Ņemot vērā to, ka pircējs ir izvēlējies veikt pilnas pirkuma summas apmaksu izsoles noteikumu 7.1.1.
punktā noteiktajā kārtībā “maksāt ar tūlītēju samaksu”, Pircējam mēneša laikā no Rēķina izsūtīšanas dienas
ir jāsamaksā par nosolīto objektu, saskaņā ar Valkas novada domes piestādīto rēķinu.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Valkas novada domē 2020.gada 18.decembrī saņemts ***, maksājums, kas apliecina, ka ir veikta pilna
pirkuma summas (21986,- EUR) apmaksa un atbilstoši Izsoles noteikumu 43. punktam, ir apstiprināmi Izsoles
rezultāti.

Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no 2020.gada 18.decembra Izsoles protokola Nr.1, Izsoles
noteikumiem (apstiprināti ar Valkas novada domes 2020.gada 29.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.14,
3.§)), Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrās daļas, likuma „Par pašvaldībām”
14.panta, 21. panta 1.daļas 17.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs,
M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt cirsmu, kas atrodas pašvaldībai piederošās zemes vienībās Valkas novada Kārķu un Ērģemes
pagastos ar kadastra apzīmējumiem: 9466 005 0243, 9466 005 0244, 9466 008 0141, 9452 008 0246 un
9452 009 0351, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju – ***, juridiskā adrese ***, kas izsolē
nosolīja augstāko cenu 21 986.00 (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit seši euro, 00 centi).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar ***, par cirsmām kas atrodas pašvaldībai piederošās zemes vienībās Valkas
novada Kārķu un Ērģemes pagastos ar kadastra apzīmējumiem: 9466 005 0243, 9466 005 0244, 9466 008
0141, 9452 008 0246 un 9452 009 0351.
3. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot šī lēmuma 2.punktā minēto cirsmu pirkuma līgumu, ņemot
vērā, ka ***, līdz pirkuma līguma noslēgšanai ir veikusi pilnu pirkuma summas apmaksu par lēmuma
2.punktā minēto Pirkuma objektu.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.
pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts Administratīvajā rajona tiesā
(Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).

8.§
Par pašvaldībai piederošas zemes vienības Valkā, Strautu iela 2A atsavināšanu un maiņas līguma
noslēgšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome 2019.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu (protokols Nr.6, 4.§) atbalstīt *** ierosinājumu
par zemes vienības *** apmaiņu pret Valkas novada domes piederošo zemes vienību Strautu iela 2A, kadastra
apzīmējums 9401 008 0218, platība 0.1787ha.
Zemes vienība ***, ir *** īpašums (Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.134).
Uz zemes vienības atrodas daļa no bijušās Valkas pilsētas slidotavas teritorijas.
*** ir iesniedzis pašvaldībā dokumentus, kas apliecina, ka viņa īpašumā esoša zemes vienība ***, ir
sadalīta, nodalot no tās zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0068, platība 0.787ha.
Jaunveidotajai zemes vienībai piešķirta adrese: Strautu iela 4, Valka, Valkas novads.
Iesniedzot iesniegumu, sarunā *** norādīja, ka viņam piederošā zemes vienība robežojas ar Valkas novada
domei piederošo zemes vienību Ausekļa iela 5 (uz kuras atrodas arī bijušās slidotavas ģērbtuve).
Lai racionāli plānotu zemes vienības Valkā, Ausekļa iela 5 turpmāko attīstību un apsaimniekošanu, būtu
lietderīgi veikt iesniegumā norādīto teritoriju apmaiņu.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Valkas novada teritorijas plānojuma
(no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar Valkas novada
domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 6.§), publicēts „Latvijas Vēstnesis”
17.01.2017., minētās zemes vienības atrodas publiskās apbūves teritorijā.
Izvērtējot apmaināmās zemes nepieciešamību, pašvaldībai ir jāvadās no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 38.panta 1.daļas, kur noteikts, ka publiskas personas nekustamo īpašumu var mainīt
pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu, tai skaitā zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu.
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā pašvaldībai ir nepieciešams
iegādāties zemesgabalu Strautu iela 4, kadastra apzīmējums 9401 008 0068, pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai.
Zemesgabala īpašnieks *** piekritis mainīt viņam piederošo zemesgabalu ***, pret Valkas novada domei
piederošo zemesgabalu Strautu iela 2A, kadastra Nr.9401 008 0068, ar platību 1787m 2., pamatojot zemes
vienības maiņas vērtību 6700.-EUR apmērā, pievienojot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008
0068, tirgus vērtības noteikšanas lietu.
Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LVKV” (reģistrācijas Nr.44102A009697) 2020.gada
20.novembra novērtējumu zemes vienības Strautu iela 4, Valkā, tirgus vērtība noteikta 6700.00 EUR (seši
tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi) apmērā, Valsts zemes dienesta (turpmāk-VZD) noteiktā kadastrālā vērtība
uz 2020.gada 1.augustu ir 124.00 EUR.
Zemes vienība Valkā, Strautu iela 2A, kadastra apzīmējums 9401 008 0218, platība 0.1787ha, pieder
Valkas novada domei (Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr.10000590664).

Ievērojot zemesgabala Strautu iela 2A, Valkā, atrašanās vietu, izvietojumu, kā arī ņemot vērā, ka kādreiz
uz zemes vienības bijusī artēziskā aka jau vairāk nekā pirms 10 gadiem ir tamponēta, pašvaldība nav
paredzējusi zemesgabalu Strautu iela 2A, turpmāk izmantot pašvaldības funkciju realizācijai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - likums) 3.panta pirmās daļas trešais punkts
nosaka, ka publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt mainot pret citu mantu, 38.panta pirmā un otrā
daļa - publiskas personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas
nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai. Savukārt, likuma 38.panta trešā daļā
noteikts, ka maināmo nekustamo īpašumu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz
naudā. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktā
noteikts, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu.
Veicot atsavināšanai nodotās pašvaldības mantas novērtēšanu, ir jāņem vērā:
1) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punkts, kas cita starpā noteic, ka publiskām personām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka publiskas personas mantu aizliegts atsavināt
par acīmredzami pazeminātu cenu;
2) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka līdz
brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par
zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību
2007.gada 31.decembrī;
3) Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1) Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LVKV” (reģistrācijas Nr.44102A009697) 2020.gada
20.novembra novērtējumu zemes vienības Strautu iela 2A, Valkā, tirgus vērtība noteikta 6000.00 EUR
(seši tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, Valsts zemes dienesta (turpmāk-VZD) noteiktā kadastrālā vērtība
uz 2020.gada 1.janvāri ir 120.00 EUR.
2) Valsts zemes dienesta noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2020. ir 120,- EUR (viens
simts divdesmit euro, 00 centi);
3) nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc datiem uz 01.01.2020, ir: 244.73 EUR, (divi simti četrdesmit
četri euro, 73 centi).
Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda 379.64 EUR (trīs simti
septiņdesmit deviņi euro, 64 centi):
1) zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta 2009.gada 26.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 robežu kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju
zemesgrāmatā, tādēļ, ņemot vērā šodienas izcenojumus, izdevumi par zemes gabala kadastrālo
uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā kopumā sastāda – 270.74 EUR (divi simti septiņdesmit euro,
74 centi);
2) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „LVKV”, reģistrācijas Nr.4410300969, pakalpojums
zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2020.gada 23.novembrī sagatavoto Rēķinu ir
108.90 EUR ar PVN.
Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, atsavināmā zemes gabala nosacītā cena – tiek noteikta 6379.64 EUR
(seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi euro, 64 centi).
Izvērtējot augstāk minēto ir secināms, ka zemes vienību maiņas vērtību starpība ir 5% robežās, kas atbilst
likumā noteiktajai, atļautajai īpašumu vērtību starpībai.
Normatīvie akti nosaka, ka pašvaldība var mainīt līdzvērtīgus nekustamos īpašumus, Valkas novada dome
piekrīt minēto zemesgabalu maiņai atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta
normām bez zemesgabala vērtības starpības segšanas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 4.panta pirmo
daļu, 38.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs,
M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkā, Strautu iela 2A, kadastra numurs 9401 008 0218, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0218, platība 0.1787ha, nosacīto cenu: 6379.64 EUR
(seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi euro, 64 centi).
2. Izvērtējot pašvaldībai piederošās zemes vienības Valkā, Strautu iela 2A, kadastra apzīmējums 9401 008
0218, platība 1787m2, nosacīto cenu 6379.64EUR un *** piederošās zemes vienības ***, tirgus vērtību
6700.-EUR, atzīt minētās zemes vienības par līdzvērtīgām.
3. Atsavināt Valkas novada domei piederošu zemesgabalu Strautu iela 2A, Valkā, kadastra apzīmējums
9401 008 0218, kopējā platība 1787 m 2, mainot to pret zemesgabalu Strautu iela 4, Valkā, kadastra
apzīmējums 9401 008 0068, kopējā platība 1787 m 2, uz kuru īpašuma tiesības Valkas pilsētas
zemesgrāmatā nostiprinātas ***.
4. Uzdot valkas novada domes Administratīvi juridiskai nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot nekustamā
īpašuma maiņas līgumu, nosakot, ka maiņa notiek kā līdzvērtīgu nekustamo īpašumu maiņa bez tirgus
vērtības starpības segšanas.
5. Publicēt Valkas novada domes tīmekļa vietnē www.valka.lv sludinājumu par Valkas novada pašvaldībai
piederošā zemesgabala Strautu iela 2A, kadastra apzīmējums 9401 008 0218, kopējā platība 1787 m 2,
maiņu pret zemesgabalu Strautu iela 4, kadastra apzīmējums 9401 008 0068, kopējā platība 1787 m 2.
6. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar *** nekustamā īpašuma pārreģistrēšanu zemesgrāmatā uz Valkas
novada domes vārda sedz Valkas novada dome, tas ir, kancelejas nodeva zemesgrāmatai 35,57 euro,
valsts nodeva zemesgrāmatai.
7. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar Valkas novada domes nekustamā īpašuma pārreģistrēšanu
zemesgrāmatā uz *** vārda sedz ***.
8. 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.

9.§
Par zemes vienību Valkas pagastā atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada domē ir saņemts ***, dzīvo: ***, iesniegums ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru
zemes vienību Valkas pagastā, “Bērzezers 124”, kadastra apzīmējums 9488 003 0222 un zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem 9488 003 0134 un 9488 003 0417, atsavināšanai.
Zemes vienība Valkas pagastā, “Bērzezers 124”, kadastra apzīmējums 9488 003 0222, platība 0.06ha,
piekrīt Valkas novada pašvaldībai, saskaņā ar Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.10, 15.§).
Uz zemes vienības atrodas *** piederošs ēku īpašums ar kadastra numuru 9488 503 0008, ko apliecina
2020.gada 30.oktobra ieraksts Vidzemes rajona tiesas Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.100000605684.
Vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punkta, zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas īpašniekam ir tiesības ierosināt zemes vienības, uz kura atrodas viņam piederošā ēka,
atsavināšanu.
Tā paša likuma 37.panta 1.daļas 4.punkts nosaka, ka gadījumā, kad nekustamo īpašumu iegūst šā likuma
4.pantā minētā persona, pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
Tas nozīmē, ka attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0222, izsole nav rīkojama.
Bez tam pilnvarojums zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai nav nepieciešams. Zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas darbus var finansēt atsavināšanas ierosinātājs, bet zemes vienības
īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda veic pašvaldība.
Attiecībā par atsavināšanas ierosinājumu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9488 003 0134 un
9488 003 0417, ir jānorāda, ka *** neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta 4.daļā minētajiem gadījumiem, lai viņai būtu tiesības ierosināt pašvaldībai piederošu nekustamā
īpašuma atsavināšanu.
Ar Valkas novada domes zemes komisijas 2019.gada 18.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 12.§) ir
nolemts minētās zemes vienības reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Tikai pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, tiks lemts jautājums par
tālāko rīcību ar zemes vienībām.
Jānorāda, ka pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu,
pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2020.gada 10.decembra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 4.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļas, 4.panta 4.daļas, 37.panta 2.daļas 4.punkta, likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punkta un 4.

¹ panta otrās daļas 5.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula,
A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 124”, kadastra numurs
9488 003 0222, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0222, platība 0.06ha,
vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā, atsavināšanas procedūru
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4. Izvērtēt iespējas veikt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9488 003 0134, platība 0.1200ha un 9488
003 0417, platība 0.0380ha, kadastrālo uzmērīšanu no 2021.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
5. Pēc šī lēmuma 4.punktā minēto zemes vienību īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, izskatīt jautājumu par turpmāko rīcību ar minētajām zemes vienībām.
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.
10.§
Par kopīpašnieka pirmpirkuma tiesību izmantošanu dzīvokļa nr.8 “Māja 20”, Sēļi, Valkas pagasts,
Valkas novads, izsoles procesā
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada domei pieder ½ domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma Nr.8 “Māja 20”, Sēļos, Valkas
pagastā, Valkas novadā, kadastra Nr.9488 900 0102, saskaņā ar ierakstu Vidzemes rajona tiesas Valkas
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 253 8.
Otra puse domājamās daļas no minētā dzīvokļa īpašuma pieder valstij, Ekonomikas ministrijas personā,
ko pārvalda SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possesor”.
Ar SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) valdes 2020.gada 19.novembra
lēmumu Nr.138/1194 “Par valsts ½ domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma Nr.8 “Māja 20”, Sēļos, Valkas
pagastā, Valkas novadā, kadastra Nr.9488 900 0102, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu, pārdošanu
elektroniskajā izsolē un izsoles sākumcenas apstiprināšanu” apstiprināti dzīvokļa īpašuma Nr.8 “Māja 20”,
Sēļos, Valkas pagastā, Valkas novadā, kadastra Nr.9488 900 0102, valsts ½ domājamās daļas (turpmāk –
Objekts), atsavināšanas paziņojums (turpmāk – Paziņojums) un izsoles sākumcena 444.00 euro apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta trešo daļu un 14.panta otro
daļu, pirmpirkuma tiesības uz Objektu ir dzīvokļa īpašuma Nr.8 “Māja 20”, Sēļos, Valkas pagastā, Valkas
novadā, kadastra Nr.9488 900 0102, kopīpašniekam – Valkas novada pašvaldībai (turpmāk – Kopīpašnieks).
Ja Kopīpašnieks vēlas izmantot Objekta pirmpirkuma tiesības, tam viena mēneša laikā no sludinājuma par
Objekta pārdošanu izsolē publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, jāsamaksā Objekta
nodrošinājums 44.40 euro apmērā (10% no Objekta sākumcenas) Possessor norēķinu kontā
Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā “Citadele banka”, kods: PARXLV22, kā iemaksas
mērķi norādot “Valsts ½ domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma Nr.8 “Māja 20”, Sēļos, Valkas pagastā, Valkas
novadā, pirkuma nodrošinājums”, un jāiesniedz Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā:
1) pirmpirkuma tiesīgās personas pieteikums par Objekta pirkšanu (veidlapa pielikumā);
2) pirmpirkuma tiesīgās personas pieteikuma veidlapā norādītie dokumenti.
Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu ar maksimālo nomaksas termiņu līdz 3
gadiem. Nomaksas pirkuma gadījumā procenti par atlikto maksājumu ir 0.5% mēnesī jeb 6% gadā no kopējās
vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
Ja norādītajā termiņā Possessor tiks saņemts Kopīpašnieka pieteikums par Objekta pirkšanu, Possessor
izsoli nerīkos un noslēgs ar Kopīpašnieku Objekta pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu.
Izsverot īpašuma iegādes lietderību, ir secināms, ka iegūstot pilnas īpašuma tiesības uz minēto dzīvokļa
īpašumu, būtu vieglāk realizēt dzīvokļa apsaimniekošanu, kā arī pēc tā iegādes varētu tikt lemts jautājums par
turpmāko rīcību ar dzīvokļa īpašumu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta
trešās daļas, 14.panta otrās daļas un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otrā punkta un 21.panta
pirmās daļas septiņpadsmitā punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs,
M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz izsoles objektu ½ domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma Nr.8 “Māja 20”,
Sēļos, Valkas pagastā, Valkas novadā, kadastra Nr.9488 900 0102, un pirkt šo īpašumu par izsoles
sākumcenu 444.00EUR (četri simti četrdesmit četri euro, 00 centi).
2. Līdz publikācijā noteiktajam termiņam (01.01.2021.), sagatavot un nosūtīt Izsoles organizatoram šo lēmumu
ar aizpildītu pielikumu un pievienotiem nepieciešamajiem dokumentiem.
3. Uzdot Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai veikt nodrošinājuma apmaksu par Izsoles
objektu 44.40EUR apmērā SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possesor” norēķinu kontā
Nr.LV07PARX003805160002, kods PARXLV22, ka iemaksas mērķi norādot “Valsts ½ domājamās daļas no
dzīvokļa īpašuma Nr.8 “Māja 20”, Sēļos, Valkas pagastā, Valkas novadā, pirkuma nodrošinājums”.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

11.§
Par investīciju objekta “Ražošanas ēka un teritorija “Ķieģeļceplis”, Valkā” atkārtotas nomas tiesību
izsoles nolikuma apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Atkārtotai nomas tiesību izsolei nododamais investīciju objekts Valkā, “Ķieģeļceplis”, sastāv no:
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0015, platība 3.7363ha, visā tās platībā, noliktavas
ēkas jaunbūve 2404.4m2, pakošanas ceha jaunbūve ar administratīvajām un sadzīves telpām 1818.0m 2,
2) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325, daļa 2.5ha platībā, apsardzes ēka 6.4m 2,
3) pievedceļš, dziļurbums, labiekārtota teritorija ar ūdens ņemšanas vietām (dīķiem), iežogota teritorija;
4) apbūves tiesība uz zemes vienību “Ķieģeļceplis”, kadastra apzīmējums 9401 004 0015 visā tās platībā un
zemes vienības Valkā, “Cepļa pļavas”, kadastra apzīmējums 9401 004 0325, daļu 2.5ha platībā.
Saskaņā ar projekta iesniegumu, pašvaldība nodod nomā jaunizveidoto ražošanas ēku un tās infrastruktūru
un labiekārtoto teritoriju apkārt ražošanas ēkai (īpašums Ķieģeļceplis, Valka). Plānots, ka ēkas un teritorijas
apsaimniekošanu veiks tas pats komersants, kuram ēka un teritorija nodota nomā.
Lai nodrošinātu piekļuvi atjaunotajai degradētajai teritorijai projekta ietvaros izbūvēts arī piebraucamais
ceļš no Raiņa ielas (ceļa garums apmēram 420 m) uz zemes vienības Cepļa pļavas, kas uzskatāms par
funkcionālu savienojumu līdz degradētajai teritorijai.
Jaunuzbūvētais ceļš tiks nodots nomā komersantam kopā ar ražošanas teritoriju īpašumā Ķieģeļceplis un
ceļa apsaimniekošanu veiks tas pats komersants, kuram nodota nomā ražošanas teritorija.
Valkas novada domes pašvaldības īpašuma tiesības uz nomas objektu Valkā, “Ķieģeļceplis”, kadastra
numurs 9401 004 0313, platība 3.7363ha, nostiprinātas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.504,
savukārt uz zemes vienību “Cepļa pļavas”, kadastra numurs 9401 004 0325, platība 13.4387ha, Valkas
pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0055 9277.
Saskaņā ar ierakstu zemesgrāmatā (Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0055 9277)
nekustamā īpašuma „Cepļa pļavas”, kadastra numurs 9401 004 0325, īpašnieks ir: Valkas novada dome.
Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 13.4387ha
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 79. punktu, ir noteikts, ka iznomājot nomas objektu, kas sastāv no būves un zemes vienības,
papildu maksājumos iekļauj arī maksu par zemes nomu, kas noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
par publiskas personas zemes nomu.
Nomas termiņš – 30 gadi
Plānots rīkot vienu izsoli par ēkas un teritorijas izmantošanu un apsaimniekošanu, tādējādi, nodrošinot
efektīvāko un ilgtspējīgāko atjaunotās degradētās teritorijas attīstību.
Kopējās projekta izmaksas 3 422 980,39 EUR EUR, t.sk., ERAF: 1 176 791,20 EUR, Valsts finansējums:
59 053,40 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums: 2 187 135,79 EUR.
Nosakot nomas maksu, tiek ņemt vērā ka komersantam ir izvirzītas LIELAS prasības:
Līdz 2022. gada 31. decembrim ir jāiegulda nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un
pamatlīdzekļos vismaz 1 300 000,00 EUR apmērā un jārada 30 jaunas darba vietas.
Izvērtējot faktu, ka potenciālajam nomniekam vēl jāiegulda nomas objektā investīcijas 1.3milj euro apmērā,
kopējā nosacītā nomas maksa par ražošanas ēkas izmantošanu tiek noteikta EUR 4000.00 mēnesī, bez
pievienotās vērtības nodokļa, kas sevī ietver arī zemes nomas maksa 1.5% apmērā no zemes vienības
kadastrālās vērtības gadā.
Lai nodrošinātu atklātu un vienādu iespēju nomas tiesību iegūšanu, pretendentu izvēles procesa
caurspīdīgumu un “iespējami augstāku cenas” izvēli, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē, ir jāorganizē nomas tiesību izsole un jāizstrādā izsoles noteikumi.
Nomas līgums tiks slēgts ar komersantu, kurš nosolījis augstāko nomas maksu.
1)

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 18.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.13, 7.§) un vadoties no Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 61.panta, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 3., 4.nodaļas un 79.punkta; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece,
A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nodot atkārtotai nomas tiesību izsolei investīciju objektu: “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis”,
Valka, Valkas novads, un apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus (1.pielikums).
Nosacītā nomas maksa 4000.00 (četri tūkstoši euro 0 centi) mēnesī bez PVN.
Izsoles organizēšanu uzdot rīkot Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai.
Noteikt izsoles laiku un 2021.gada 29.janvārī plkst. 1100, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1.stāva apspriežu
telpā.
Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli Valkas novada domes
tīmekļvietnē www.valka.lv un laikrakstā „Ziemeļlatvija”.
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.17, 11.§)
INVESTĪCIJU OBJEKTS: RAŽOŠANAS ĒKA UN TERITORIJA ĶIEĢEĻCEPLIS, VALKA, VALKAS
NOVADS,
IZSOLES NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles nolikums nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama nomas tiesību rakstiska izsole
Valkas novada pašvaldības nekustamam īpašumam, kas atrodas “Ķieģeļceplis”, Valkā, Valkas
novadā (turpmāk – nomas objekts) un nosolītājam (turpmāk – Nosolītājs vai Nomnieks) tiek
piešķirtas nomas tiesības uz Nomas objektu.
1.2. Iznomātājs: Valkas novada dome, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701.
1.3. Izsoli organizē Valkas novada domes Privatizācijas un atsavināšanas komisija, Beverīnas ielā 3,
Valkā, Valkas novadā, LV-4701. Kontaktpersona jautājumos par izsoles norisi ir Lāsma Engere,
tālrunis 647 22237, e-pasts: lasma.engere@valka.lv .
1.4. Izsolāmo nomas tiesību Nosolītājs iegūst tiesības slēgt 3.1. punktā minēto nomas objekta nomas
līgumu (1.pielikums) ar iznomātāju. Nomas līgums ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa un izsoles
pretendenta vai dalībnieka jebkuras prasības mainīt nolikuma noteikumus, kā arī atteikšanās
parakstīt Iznomātāja sagatavoto nomas līgumu tiek uzskatītas par atteikumu atbilstoši nolikumam.
Nomas līgumā tiek iekļauti nolikuma noteikumi, tostarp nosolītā nomas maksa un Nomas objekta
maksa.
1.5. Starp nomas tiesību izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt nomas tiesību
izsoles rezultātus un gaitu.
2. Nomas objekts:
2.1. Izsoles objekts “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads” veido:
2.1.1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0015, platība 3.7363ha, visā tās platībā,
noliktavas ēkas jaunbūve 2404.4m 2, pakošanas ceha jaunbūve ar administratīvajām un
sadzīves telpām 1818.0m 2,
2.1.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325, daļa 2.5ha platībā, apsardzes ēka
6.4m2,
2.1.3. pievedceļš, dziļurbums, labiekārtota teritorija ar ūdens ņemšanas vietām (dīķiem), iežogota
teritorija;
2.1.4. apbūves tiesība uz zemes vienību “Ķieģeļceplis”, kadastra apzīmējums 9401 004 0015 visā
tās platībā un zemes vienības Valkā, “Cepļa pļavas”, kadastra apzīmējums 9401 004 0325,
daļu 2.5ha platībā.
2.2. Nomas objekta raksturojums un tehniskā specifikācija norādīta 2.pielikumā.
2.3. Valkas novada domes pašvaldības īpašuma tiesības uz nomas objektu Valkā, “Ķieģeļceplis”,
kadastra numurs 9401 004 0313, platība 3.7363ha, nostiprinātas Valkas pilsētas zemesgrāmatu

nodalījumā Nr.504, savukārt uz zemes vienību “Cepļa pļavas”, kadastra numurs 9401 004 0325,
platība 13.4387ha, Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0055 9277.
2.4. Nomas objektu var apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem, iepriekš iesniedzot
Iznomātājam adresētu rakstveida pieteikumu un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Valkas
novada domes izpilddirektoru Aināru Zāberu, mob.tālr. 26432490, e-pasts: ainars.zabers@valka.lv.
3.

Nomas īpašie nosacījumi
3.1. Nomas līgums tiek slēgts uz 30 gadiem. Nomas maksa par Nomas objektu jāsāk maksāt no objekta
nodošanas dienas Nomniekam nomas līgumā noteiktajā kārtībā.
3.2. Nomas objekts tiek iznomāts Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai, kas
nedrīkst būt saistīta ar šādām tautsaimniecības nozarēm (atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes
2006.gada 20.decembra Regulai (EK) Nr.1893/2006 ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību
statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3037/90 un dažas EK regulas par
īpašām statistikas jomām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.12.2006. Nr. L 393))
nomnieka pamatdarbībā (nepārsniedz 50 procentus no neto apgrozījuma) Nomas objekta teritorijā:
3.2.1. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE kods: D);
3.2.2. Ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo
pārstrādi (NACE kods: E);
3.2.3. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un motociklu remontu (NACE
kods: G);
3.2.4. Finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K);
3.2.5. Operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L);
3.2.6. Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O);
3.2.7. Azartspēles un derības (NACE kods: R92);
3.2.8. Tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods:
C12);
3.2.9. Ārpus teritoriālo organizāciju un institūciju darbība (NACE kods: U).
3.3. Nomnieks apņemas patstāvīgi saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas, citus
nepieciešamos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami, lai izmantotu Nomas objektu nomas līgumā
norādītajam mērķim.
3.4. Nomas objekts tiek iznomāts Nomniekam ar mērķi īstenot iznomātāja Eiropas Reģionālās attīstības
fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārta “Ieguldījumi degradēto
teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projekts ““Degradētās
teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” (Nr. 5.6.2.0/17/I/016).
3.5. Lai nodrošinātu Iznomātāja īstenotā projekta sasniedzamos rādītājus, Nomniekam ir pienākums
nomas līguma noteiktajā kārtībā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldīt nefinanšu investīcijas
pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 1 300 000,00 EUR apmērā un radīt
30 jaunas darba vietas.
3.6. Nolikuma 3.5.punktā norādītās sasniedzamo rādītāju vērtības ir attiecināmas, ja tās atbilst Ministru
kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” un it
īpaši šo noteikumu 10.punktam.
3.7. Nomnieks apņemas nodrošināt iznomāto Inženierbūvju bezmaksas publisku pieejamību.
3.8. Iznomātājs neuzņemas atbildību par to, ja Nomnieks Nomas objektā nevarēs realizēt savu biznesa
plānu un šajā sakarā Nomnieks uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem. Šajā
gadījumā Nomnieks nesaņem no Iznomātāja nekādu izdevumu (ne nepieciešamo, ne derīgo, ne
greznuma izdevumu) atlīdzību par jebkuriem ieguldījumiem, kas saistīti ar Nomas objektu.
3.9. Ar Iznomātāja rakstveida piekrišanu Nomniekam ir tiesības nodot Nomas objektu vai tā daļu
apakšnomā.
3.10. Nomniekam ir apbūves tiesības, ja apbūves iecerei katrā konkrētā gadījumā ir rakstveidā piekritis
iznomātājs.

4. Izsoles dalībnieki
4.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt komersants, kas atbilst mazā (sīkā) vai vidējā komersanta statusam,
saskaņā ar Eiropas Komisijas regulā Nr.651/2014 noteikto, un kurš saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmās nomas tiesības.
4.2. Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai, komersants iemaksā Iznomātāja kontā
LV16UNLA0050014283134, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X reģistrācijas maksu EUR 30.00.
4.3. Reģistrācijas maksa izsoles dalībniekiem netiek atgriezta.
5. Izsoles pretendentu pieteikumu iesniegšana
5.1. Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz slēgtā aploksnē, pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību
Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, LV-4701, līdz 2020.gada 28.janvāra plkst. 16.00,

kur to reģistrē iesniegšanas secībā, norādot uz aploksnes pieteikuma reģistrācijas numuru,
saņemšanas datumu un laiku.
5.2. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja –
Iznomātāja nosaukums, iesniedzēja – Pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds),
adrese, norāde: „Pieteikums nomas tiesību rakstiskai izsolei uz nomas objektu “Ražošanas ēka un
teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads””, kā arī norāde „Neatvērt līdz 2021.gada 29.janvāra
plkst. 11:00”.
5.3. Visi pēc 5.1.punktā noteiktā termiņa saņemtie pieteikumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nodoti
atpakaļ iesniedzējam.
5.4. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2020.gada 29.janvārī, plkst. 11:00, Beverīnas ielas 3,
Valkā, 2.stāva zālē.
5.5. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
5.6. Dalībai izsolē Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
5.6.1. Komisijai adresētu pieteikumu (saskaņā ar formu Nr.3), kas satur apliecinājumu, ka izsoles
pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas dienu nav neizpildītu maksājumu saistību par
līgumiem un/vai nav tiesvedība civillietā ar Valkas novada domi, vai tās iestādi
(struktūrvienību), vai kapitālsabiedrību, tai skaitā, izsoles pretendents apliecina, ka tas nav
atzīstams par nelabticīgu nomnieku, ievērojot 4.un 5. punktā noteikto, apliecinājumu, ka
izsoles pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav pasludināts maksātnespējas
process, tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesiskās aizsardzības process, nav apturēta
vai izbeigta saimnieciskā darbība, nav uzsākts likvidācijas process, nav nodokļu parādu,
tostarp nekustamā īpašuma nodokļu parādu, kā arī izsoles pretendents piekrīt, ka personas
dati tiks izmantoti, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas patiesīgumu un kurā norādīts
komersanta nosaukums;
5.6.2. reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
5.6.3. ja komersants ir reģistrēts ārvalstīs, tad attiecīgās valsts uzņēmumu reģistra pilnu izziņu par
komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām;
5.6.4. pilnvaru pārstāvēt komersantu izsolē un parakstīt nomas līgumu, ja komersantu pārstāv
persona, kuras pārstāvības tiesības nav norādītas publiskajās datu bāzēs;
5.6.5. izsoles uzvarētājs, pirms nomas līguma parakstīšanas iesniedz elektroniski uz e-pastu
jana.putnina@valka.lv Gada pārskatus par 2019.gadu. Līguma darbības laikā, katru gadu līdz
30.06., iesniedz iepriekšējā Gada pārskatu elektroniski.
5.6.6. Biznesa plānu par plānoto darbību Nomas objektā, kas noformēts atbilstoši 4.pielikuma
prasībām, un kurā ietverts Nolikuma 3.punktā prasību izpildes redzējums Nomas objekta
iznomāšanas mērķa sasniegšanai.
5.7. Par nelabticīgu nomnieku atzīstama:
5.7.1. persona, kurai pieteikuma iesniegšanas dienā ir ar noslēgtajiem līgumiem Valkas novada
pašvaldību vai tās iestādi (struktūrvienību) vai kapitālsabiedrību saistītas neizpildītas
maksājumu saistības, kurām ir iestājies samaksas termiņš vai ir nodarīti citi zaudējumi, vai
pastāv aktuāla tiesvedība civillietā ar Valkas novada pašvaldību tās iestādi (struktūrvienību)
vai kapitālsabiedrību (turpmāk – parādnieks);
5.7.2. persona, kas ir iesniegusi pieteikumu dalībai izsolē un ir uzskatāma par ieinteresēto personu
attiecībā pret parādnieku. Par ieinteresētajām personām attiecībā pret parādnieku šajā punktā
minētās personas ir atzīstamas, ja tās šajā statusā bijušas pēdējā gada laikā pirms izsoles
izsludināšanas dienas. Par ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku atzīstama:
5.7.2.1. parādnieka laulātais;
5.7.2.2. persona, kura sastāv ar parādnieku radniecībā vai svainībā līdz otrajai pakāpei;
5.7.2.3. komercsabiedrība, kurā parādniekam pieder kapitāla daļas.
5.7.2.4. parādnieka dalībnieki un pārvaldes institūciju locekļi;
5.7.2.5. parādnieka prokūrists;
5.7.2.6. persona, kura sastāv ar parādnieka dalībnieku vai pārvaldes institūciju locekļiem
laulībā, radniecībā vai svainībā līdz otrajai pakāpei;
5.7.2.7. izsoles pretendenta pilnvarotā persona, kurai ir konstatējamas iepriekšminētās
ieinteresētās personas pazīmes;
5.7.2.8. komercsabiedrība, kuras dalībnieks (akcionārs) vai pārvaldes institūcijas loceklis ir arī
parādnieka dalībnieks (akcionārs) vai pārvaldes institūcijas loceklis.
5.8. Iesniegtie dokumenti iesniedzējam netiek atdoti.
5.9. Pieteikuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas. Uz pēdējās lapas
aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts sanumurēto
un cauršūto lapu skaits (ar cipariem un vārdiem), ko ar savu parakstu, tā atšifrējumu, amata
nosaukumu, vietu, datumu un pretendenta zīmoga nospiedumu (juridiskām personām), ja tāds tiek
izmantots, apliecina pretendents vai persona, kurai ir atbilstošas pārstāvības tiesības. Apliecinājuma
izvietojumam ir jāsaskaras ar cauršūto lapu uzlīmi.
5.10. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli
apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

5.11. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka
likumam, Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas
un noformēšanas kārtība", kā arī saskaņā ar nolikuma noteikumiem.
5.12. Ar pieteikuma iesniegšanu ir uzskatāms, ka izsoles pretendents:
a) piekrīt izsoles nolikuma noteikumiem;
b) piekrīt Iznomātājā un Komisijas veiktajai personas datu apstrādei nomas līguma noslēgšanas
mērķim;
c) piekrīt, ka Komisija saziņai ar pretendentu izmantos pretendenta pieteikumā norādīto e-pasta
adresi.
6. Izsoles sākumcena
6.1. Izsoles nosacītā nomas maksa par izsoles objektu ir EUR 4000.00 (četri tūkstoši euro un 0 centi)
mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa;
6.2. Viens izsoles solis ir: EUR 400 (četri simti euro).
7. Izsoles norise
7.1. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens pretendents.
7.2.
Ja nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums, Komisija var pagarināt
Pieteikuma iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
7.3. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, informē par izsoles kārtību.
7.4. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikuma atvēršanas Komisijas vadītājs nosauc
Pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu, laiku, kā arī nomas tiesību Pretendenta piedāvāto
nomas maksas apmēru un visi komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma.
7.5. Ja pēc visu nomas tiesību ierosinājumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Pretendenti ir
piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu
atvēršanā, Komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri
piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu
atvēršanā, Komisijas turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem,
kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, un organizē pieteikumu tūlītēju atvēršanu. Ja
Pretendenti, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, nepiedalās izsolē, Komisija
rakstiski lūdz šiem Pretendentiem iesniegt savu piedāvājumu rakstveidā, nosakot piedāvājumu
iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un vietu.
7.6. Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu
piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar Nolikuma 7.5.punktu, komisijas pieteikumu
iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā šiem Pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to
nosolītajai maksai.
7.7. Iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudei tiek organizēta Komisijas slēgtā sēde, kuras gaita tiek
protokolēta.
7.8. Komisija slēgtā sēdes daļā, bez izsoles pretendentu piedalīšanās, izvērtē izsoles pretendentu
pieteikumu atbilstību nolikuma noteikumiem, ņemot vērā izsoles pretendentu iesniegtos
dokumentus. Komisijas lēmums par pretendenta atzīšanu par izsoles dalībnieku tiks nosūtīts uz
izsoles pretendenta norādīto e-pasta adresi. Komisija sastāda izsoles dalībnieku sarakstu,
iekļaujot tajā izsoles pretendentus, kuri ir izpildījuši izsoles priekšnoteikumus (nolikuma
noteikumu 5.1. - 5.7. punkts), t.sk. ja Komisija atklātā balsojumā pretendenta iesniegto biznesa
plānu ir atzinusi par piemērotu. Izsoles dalībnieku sarakstā norāda šādas ziņas: dalībnieka kārtas
numuru, komersanta pilnu nosaukumu un reģistrācijas numuru.
7.9. Ja izsoles pretendents nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus (nolikuma 5.1.-5.7. punkts), t.sk., ja
Komisija izsoles pretendenta iesniegto biznesa plānu ir atzinusi par nepiemērotu, viņu neiekļauj
izsoles dalībnieku sarakstā.
7.10. Komisija ir tiesīga jebkurā laikā pārbaudīt izsoles pretendentu vai dalībnieku sniegtās ziņas. Ja
tiek atklāts, ka izsoles pretendents vai dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, izsoles pretendents
netiek iekļauts izsoles dalībnieku sarakstā vai dalībnieks tiek no tā izslēgts, zaudējot tiesības
piedalīties izsolē. Komisijas lēmums par izsoles dalībnieka izslēgšanu no izsoles dalībnieku
saraksta, tiks nosūtīts uz izsoles pretendenta vai dalībnieka norādīto e-pasta adresi.
7.11. Izsoles noslēguma protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Pēc visu pieteikumu atvēršanas,
dokumentu atbilstības pārbaudes izsoles nolikuma prasībām, ja nav nekādu šaubu, Komisijas
vadītājs paziņo, ka rakstveida izsole ir pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un Pretendentu,
kas to nosolījis.
7.12. Izsoles rezultātus apstiprina ar Valkas novada domes sēdes lēmumu.
7.13. Informācija par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu 5 (piecu) darbdienu
laikā pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēta Valkas novada tīmekļvietnē
www.valka.lv un paziņota rakstveidā visiem pretendentiem.
7.14. Pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc
rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par
atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā Pretendents līgumu neparaksta vai

iesniedz atteikumu parakstīt līgumu, uzskatāms, ka Pretendents no nomas līguma slēgšanas ir
atteicies.
7.15. Ja Pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, ir atteicies slēgt nomas līgumu, komisija
secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt Pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas
maksu, un 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina minētās
informācijas publicēšanu Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv.
7.16. Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz nolikuma 7.14.punktā
minēto piedāvājumu sniedz 1 nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt
parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc
minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Informācija par nomas līguma
noslēgšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās tiek publicēta Valkas
novada tīmekļvietnē www.valka.lv
8. Sūdzību iesniegšana
8.1. Personas var iesniegt sūdzību Iznomātājam par Komisijas darbībām 5 (piecu) darba dienu laikā
no šo darbību veikšanas dienas. Ja sūdzība iesniegta pēc noteiktā termiņa, tā netiek izskatīta.
8.2. Izskatot sūdzību, Iznomātājs pieņem lēmumu, kurš tiek paziņots visiem izsoles dalībniekiem.
9. Pielikumu saraksts
9.1. 1.pielikums: Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.__
9.2. 2.pielikums: Izsoles objekta tehniskā specifikācija
9.3. 3.pielikums: Pieteikums dalībai mutiskā izsolē
9.4. 4.pielikums: Biznesa plāns / projekta koncepts

2.pielikums
Investīciju objekts: Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads,
nomas tiesību izsoles nolikumam

Tehniskā specifikācija
Investīciju objekts: Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka,
Valkas novads, LV-4701, Latvija un daļa no teritorijas Cepļa pļavas,
Valka, Valkas novads, LV-4701, Latvija.
Attālumi no investīciju objekta:

Investīciju objekts
Ķieģeļceplis, Valka

Rīga – 160 km
Rīgas Brīvosta – 160 km
Starptautiskā lidosta “Rīga” – 175 km
Tallina – 240 km
Tallinas osta – 240 km
Tallinas lidosta – 235 km
Tartu – 90 km
Valmiera – 50 km
Cēsis - 90 km
Limbaži – 95 km
Gulbene – 110 km
Sigulda – 115 km

Pamatinformācija:
Zemes vienības kadastra apzīmējums 94010040015
Adrese
Kopējā platība
Apbūves laukums
Piebraucamo ceļu un laukumu platība
Zemes izmantošanas veids
Ražošanas ēkas
Būvju veids
Būvju grupa
Apbūves laukums, t.sk.
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām
Kopējā telpu platība, t.sk.
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām, tai
skaitā otrais stāvs
Virszemes stāvu platība, t.sk.
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām, tai
skaitā otrais stāvs
Būvtilpums
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām

Valka, Ķieģeļceplis
3,7363 ha
0,42794 ha
0,886395 ha
Rūpnieciskās apbūves teritorija
Jaunbūves
III
4279,4 m2
2443,7 m2
1835,7 m2
4322,4 m2
2404,4 m2
1918,0 m2
157,8 m2
4365,9 m2
2404,4 m2
1961,5 m2
176,7 m2
33268 m3
19300 m3
13968 m3

Virszemes stāvu skaits:
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām
Ēku gabarītizmēri
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām
Griestu augstums
Grīdas kravnesība
Ēkas ugunsnoturības pakāpe
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām
Ugunsdrošības sistēma
Energoefektivitātes klase
Noliktava
Pakošanas cehs ar administratīvajām un sadzīves telpām
Ēkas konstrukcija
Ārsienas
Starpsienas
Ražošanas ēku teritorija
Iežogotā platība
Teritorijas nožogojums
Autostāvvieta
Teritorijas apgaismojums
Infrastruktūra
Piebraucamais ceļš

Elektrība

1, ēkas augstums 8,95 m
2, ēkas augstums 8,65 m
120m x 20m
120m x 15m
6m
12t/ass
U1b
U2b
2 (divi) ugunsdzēsības dīķi
Neapkurināma ēka
B 52 kWh/m² gadā
tērauda karkass
“Sendvičtipa” paneļi ar akmensvates
pildījumu
Ugunsdrošiem nodalījumiem REI 60
31238,5 m2
Caurskatāms metāla sieta žogs pa metāla
stabiņiem
8 vieglajām automašīnām, t.sk., cilvēkiem
ar kustību traucējumiem 1
Piebraucamā ceļa apgaismojums
Valčbetona segums transporta slodzei līdz
42t. Piebraucamais ceļš no Rīgas ielas daļēji
uz zemes vienības Cepļa pļavas Valka,
Valkas novads, LV-4701, Latvija. Viena
transporta kustības josla 4,5 m platumā ar
1,2 m platu gājēju ietvi vienā pusē un lietus
ūdens novadgrāvi otrā ceļa pusē.
Jauna TA 20/0,42.250P-SDAG Vienlaicīga
max slodze Pu=161kW
Ievada aizsardzības aparāta nominālā
strāva 250 A
Spriegums 420V

Ūdensapgāde

Nodrošināta no vietējā ūdens urbuma
Maksimālais aprēķinātais ūdens patēriņš
ugunsgrēka 29adījumā 26,5 l/sek

Sadzīves notekūdeņu kanalizācija

Sadzīves notekūdeņiem vietējā bioloģiskā
attīrīšanas iekārta.
Jauda q=7.50 m3/dnn
Paredzēta pakošanas cehā ar
administratīvajām un sadzīves telpām
Lokālā individuālā katlu māja, 2 (divi) malkas
katli ar siltuma jaudu 40kW katrs.
Lietus ūdens tiek novadīts uz
ieprojektētajiem ugunsdzēsības dīķiem.

Ventilācija
Apkure
Lietus ūdeņu kanalizācija
Zemes vienība, kadastra apzīmējums 94010040325
Adrese
Kopējā platība
Iznomātā platība (zemes vienības daļa)
Būves veids (apsardzes ēka (konteinertipa))
Būves grupa (apsardzes ēka (konteinertipa))
Apbūves laukums (apsardzes ēka (konteinertipa))
Kopējā telpu platība (apsardzes ēka (konteinertipa))
Virszemes stāvu platība (apsardzes ēka (konteinertipa))
Būvtilpums (apsardzes ēka (konteinertipa))

Valka, Cepļa pļavas
13,4387 ha
2,5 ha
novietošana
I
7,5 m2
6,4 m2
7,5 m2
18,8 m3

Virszemes stāvu skaits (apsardzes ēka (konteinertipa))
Apsardzes ēkas (konteinertipa) izmēri
Piebraucamo ceļu un laukumu platība
Ēkas ugunsnoturības pakāpe
Energoefektivitātes klase
Iežogotā platība
Teritorijas nožogojums
Vārti

1, ēkas augstums 2,65 m
2,5x3,0x2,5 m
2476,5 m2
U3
nenormējas
23121,7 m2
Caurskatāms metāla sieta žogs pa metāla
stabiņiem
Automātiski paceļama barjera
autotransporta iebraukšanas kontrolei.

Ar plašāku informāciju, t.sk., Ražošanas teritorijas Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads Būvprojektu var
iepazīties Valkas novada domē.
Telpu platības u.c. tehniska informācija tiks precizēta pēc Ēkas kadastrālās uzmērīšanas.
Papildus informācija:
Zemes un ēkas īpašnieks
Nomas tiesību iegūšana
Ēkas, infrastruktūras un teritorijas apsaimniekošana
Piebraucamā ceļa no Rīgas ielas uz zemes vienības Cepļa pļavas
Valka, Valkas novads, LV-4701, Latvija (ceļa garums apmēram
420 m) uzturēšana un apsaimniekošana
Prasības komersantam

Valkas novada dome
Piedaloties izsolē
Veic tas pats komersants, kuram ēka,
infrastruktūra un teritorija nodota nomā.
Veic tas pats komersants, kuram ēka,
infrastruktūra un teritorija nodota nomā.
Līdz 2022. gada 31. decembrim ir jāiegulda
nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos
ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz
1 300 000,00 EUR apmērā un jārada 30
jaunas darba vietas.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārta
“Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projekts ““Degradētās
teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” (Nr. 5.6.2.0/17/I/016). Projekta attiecināmās izmaksas 2 456
296,76 EUR, t.sk., ERAF finansējums 1 300 000,00 EUR un valsts budžeta dotācija 65 580,70 EUR.

3.pielikums
Nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis”, Valkā
nomas tiesību izsoles nolikumam
PIETEIKUMS DALĪBAI MUTISKĀ IZSOLĒ
Pretendents:
Nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Kontaktpersona
Tālrunis
E-pasts
Bankas konts
Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu vai pilnvarotā persona:
___________________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods).
Ar šī pieteikuma iesniegšanu _______________ ____________________________(Pretendenta
nosaukums) (turpmāk - Pretendents) piesaka savu dalību nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis”, Valkā, Valkas
novads ražošanas ēku (turpmāk - Nomas objekts) nomas tiesību izsolei un apliecina, ka:
1.
Pretendentam ir skaidras un saprotamas Pretendenta tiesības un pienākumi, kas ir noteikti izsoles
nolikumā un normatīvajos aktos;
2.
Pretendents ir iepazinies ar izsoles nolikuma, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīst to par pareizu,
saprotamu un atbilstošu un tam piekrīt;

Pretendentam ir skaidras un saprotamas nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai,
līguma priekšmets, līguma noteikumi un iznomātāja izvirzītās prasības nomnieka darbībai, līdz ar ko
atzīst, ka izsoles komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez neattaisnojama riska iesniegt savu
piedāvājumu izsolei;
4.
Pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas dienu nav neizpildītu maksājumu saistību par līgumiem
un/vai nav tiesvedība civillietā ar Valkas novada pašvaldību, vai tās iestādi (struktūrvienību), vai
kapitālsabiedrību, tai skaitā, Pretendents apliecina, ka tas nav atzīstams par nelabticīgu nomnieku,
ievērojot nolikuma 6.3. punktā noteikto;
5.
Pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās
aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav apturēta vai izbeigta
saimnieciskā darbība, nav uzsākts likvidācijas process, nav nodokļu parādu, tostarp nekustamā
īpašuma nodokļu parādu;
6.
Pretendents piekrīt, ka personas dati tiks izmantoti, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas
patiesīgumu;
7.
Visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu un tā piedāvājumiem ir patiesas;
8.
Pretendents nav ieinteresēts citu Pretendentu šai izsolei iesniegtajos piedāvājumos, piedāvājums ir
sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
9.
Pretendents ir informēts un piekrīt, ka izsoles procedūras gaitā saskaņā ar Fizisko personu datu
aizsardzības likumu tiks apstrādāti no Valsts iedzīvotāju reģistra iegūtie Pretendenta, Pretendenta
laulātā un radinieku līdz otrai pakāpei ieskaitot, kā arī šīm personām piederošas komercsabiedrības,
Pretendentam vai Pretendenta - juridiskas personas īpašniekiem, valdes locekļiem vai prokūristiem
piederošas komercsabiedrības, neatkarīgi no dalības apjoma un formas personas dati (t.sk. personas
kods);
10. Pretendents piekrīt, ka, ja pēc iznomātāja rīcībā esošās informācijas Pretendents ir atzīstams par
nelabticīgu nomnieku vai ieinteresēto personu attiecībā pret parādā esošo personu iznomātājam, tad
tas netiek pielaists pie izsoles;
11. Pretendents piekrīt, ja izsoles pretendents nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus (nolikuma 6.1. - 6.8.
punkts), t.sk., ja izsoles komisija Pretendenta iesniegto biznesa plānu ir atzinusi par nepiemērotu,
Pretendentu neiekļauj izsoles dalībnieku sarakstā;
12. Pretendents apliecina, ka Pretendentam ir nevainojama profesionālā reputācija viņa darbības jomā;
13. Pretendents piekrīt, ka saziņai ar Pretendentu tiek izmantots pieteikumā dalībai izsolē norādītā e-pasta
adrese.
Pielikumā:
(vieta un datums)
3.

(amata nosaukums)

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

4.pielikums
Nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis”, Valkā
nomas tiesību izsoles nolikumam
Eiropas Savienības struktūrfondu
investīciju projektu izsoles komisijai
No:
Komercsabiedrības nosaukums
Reģistrācijas numurs
Kontaktinformācija
(adrese, tālrunis, e-pasts)
BIZNESA PLĀNS / PROJEKTA KONCEPTS
Informācija par komercsabiedrību:
1.1. komercsabiedrības veiktās komercdarbības apraksts;
1.2. sniegto pakalpojumu/ ražotās produkcijas apraksts, kvalitāte (tai skaitā norāda minēto informāciju par
saistītajām personām);
1.3. šobrīd pieejamie resursi (rīcībā esošie ilgtermiņa ieguldījumi, pieejamās ēkas un zemes platības, to lietošanas
raksturojums un lietošanas mērķis);
1.4. komercsabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa mērķi;
1.6. komercsabiedrības darbības raksturīgākie finanšu un ekonomiskie rādītāji pēdējos trijos gados (ja attiecināms).
2. Projekta nosaukums 3. Projekta mērķis 4. Plānotā projekta ideja un realizācijas izklāsts:
4.1. projekta īstenošana vieta;
4.2. projekta sagaidāmie rezultāti (darbavietas, ilgtermiņa ieguldījumi u.c.);
4.3. resursi (esošās tehnoloģijas, licences, patenti; nepieciešamais darbaspēks un izejvielas);
5. Projekta ieviešanas termiņš:__________________
6. Plānoto ieguldījumu plāns, kas ietver ilgtermiņa ieguldījumu objektus, veidus, apjomu:
Plānoto ilgtermiņa
Nr.
Ilgtermiņa ieguldījuma objekti, veidi
ieguldījumu
summa (EUR)
p.k.
1.

Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi (EUR):
Licences, koncesijas un patenti (EUR)
Tehnoloģiju apgūšanas izmaksas (EUR)
Ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (Pamatlīdzekļi) (EUR):
Iekārtas un tehnika (EUR)
Pārējie pamatlīdzekļi (kas nepieciešami tehnoloģiskā procesa
nodrošināšanai) (EUR)
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:
7. Komercsabiedrības attīstības plāni:
7.1. plānoto ieguldījumu grafiks nemateriālajos un materiālajos ilgtermiņa ieguldījumos, tai skaitā modernajās
tehnoloģijās turpmāko triju gadu periodā (bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četros) kalendārajos mēnešos no nomas
līguma noslēgšanas brīža):
Ilgtermiņa ieguldījuma veidi, apjomi
Periods
20__.g.
20__.g.
20__.g.
Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi (EUR)
Ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (EUR)
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi (EUR):
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

7.2. plānotais preču ražošanas/ pakalpojumu apjoms turpmāko triju gadu periodā (bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit
četros) kalendārajos mēnešos no nomas līguma noslēgšanas brīža):
Periods
Preču ražošanas/pakalpojumu apjoms
20__.g.
20__.g.
20__.g.
Sagaidāmo preču ražošanas/ pakalpojumu
apjoms (EUR)
7.3. plānotais darba vietu skaits (vidējais gadā) komercsabiedrībā turpmāko triju gadu garumā periodā (bet
ne ilgāk kā 24 (divdesmit četros) kalendārajos mēnešos no nomas līguma noslēgšanas brīža):
Periods
Darba vietu skaits
20__.g.
20__.g.
20__.g.
Darba vietu skaits (vidējais gadā)
Paraksttiesīgā persona:
Paraksts
Vārds, uzvārds
Amats
Datums

12.§
Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts
budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 2021.gadā
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novadam saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021.gadam” amatiermākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām piešķirts finansējums 8421,00 EUR.
Saskaņā ar “Latvijas Nacionālais kultūras centrs” datiem 2021.gadā Valkas novadam finansējums noteikts
G1 grupas 7 kolektīviem (Valkas kultūras nama senioru jauktais koris "Dziesmu rota", Valkas novada sieviešu
koris "Ziemeļstīga", Valkas novada jauniešu interešu centra "Mice" Jauniešu deju kolektīvs "Vendīgs", Valkas
pagasta Saieta nama "Lugažu muiža" Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Spriņģi", Kārķu tautas nama Vidējās
paaudzes deju kolektīvs "Medneši", Kārķu tautas nama Senioru deju kolektīvs "Lustiņdancis", Valkas J.Cimzes
mūzikas skolas koklētāju ansamblis) 5614,00 EUR, G2 grupas 7 kolektīviem (Valkas pilsētas teātris, Valkas
pilsētas kultūras nama dziesmu draugu kopa "Nāburgi", Valkas pilsētas kultūras nama folkloras deju kopa
"Sudmaliņas", tautas mūzikas kapela “Sudmaliņas”, tautas mūzikas kapela “Vecie turnavieši”, Tautas lietišķās
mākslas studija "Saulīte", Valkas pilsētas kultūras nama vīru vokālais ansamblis "Lai skan") 2807,00 EUR.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa izvērtējusi amatiermākslas kolektīvu atbilstību Dziesmu un
deju svētku likuma darbības nosacījumiem un sagatavojusi kolektīvu vadītāju slodzes un darba samaksas
sarakstu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada
18.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 1.§), Finanšu komitejas 2020. gada 18.decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.13, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punkta, Dziesmu un deju
svētku likuma 9.panta 3.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs,
M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu sarakstu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada
31.decembrim (pielikumā).
2. Uzdot Valkas novada domes Personāla nodaļai sagatavot lēmuma 1.punktā minēto amatiermākslas
kolektīvu vadītāju darba līgumu grozījumu projektus un iesniegt domes izpilddirektoram parakstīšanai.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 12.§)

Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
amata vietu un darba samaksas saraksts
Finansējums - Valsts mērķdotācija 2021.gadam
Nr.
p.k.

Amats

Grupa

Amata vietu
skaits
0,154
0,304
0,076
0,534
0,038
0,077
0,039
0,038
0,077
0,269

1.
2.
3.

Kora diriģents
Deju kolektīvs, vadītājs
Koklētāju ansamblis, vadītājs

G1
G1
G1

4.
5.
6.
7.
8.

Kopā G1
Amatierteātris, režisors
Folkloras ansamblis, vadītājs
Tautas lietišķās mākslas studija, vadītājs
Vokālais ansamblis, vadītājs
Tautas mūzikas kapela, vadītājs
Kopā G2

G2
G2
G2
G2
G2

Algas likme
(EUR
mēnesī)
710
710
710
710
710
710
710
710

Darba alga
mēnesī
(EUR)
109,34
215,84
53,96
379,14
26,98
54,67
27,69
26,98
54,67
190,99

13.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no
2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam” ir noteikts finansējums pedagogu atalgojumam 2021.gada 8
mēnešiem, t.i. no 1.janvāra līdz 31.augustam. Darba algas nosacījumi nav mainīti salīdzinot ar 2020.gada
septembri. Finansējuma izmaiņas saistītas ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
likmes samazināšanu uz 23,59%.
Valkas novadam no valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 8 mēnešiem iedalīti EUR 932 549, tajā skaitā:
- pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm (Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Ērģemes pamatskola,
Vijciema sākumskola) EUR 743 288 (budžeta programmas 05.00.00. 6.p.),
- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā (Valkas pirmsskolas izglītības iestāde, pirmsskolas grupas
Ērģemes pamatskolā, Vijciema sākumskolā, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā) EUR 124 168 (budžeta
programmas 10.00.00. 9.p.),
- bērnu līdz piecu gadu vecuma speciālās pirmsskolas izglītības programmu apguvei (Valkas pirmsskolas
izglītības iestāde) EUR 24 848 (budžeta programmas 01.00.00. 8.p.),
- interešu izglītības programmu realizēšanā (Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs "Mice") EUR 40 245
(budžeta programmas 05.00.00. 7.p.).
Pamatojoties uz augstākminēto un ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada
18.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 2.§), Finanšu komitejas 2020. gada 18.decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.13, 9.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece,
A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali Valkas novadā no 2021.gada 1.janvāra
līdz 2021.gada 31.augustam (1.- 2.pielikums).
1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 13.§)

Valsts budžeta programmas daļas mērķdotācijas sadale
pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. augustam

05.00.00. 6.p.
vispārizglītojošo skolu pedagogu
finansējums, 8 mēn., EUR
t.sk.
Darba samaksa, EUR
VSAOI 23,59%, EUR
Finansējums mēnesī, EUR
10.00.00. 9.p.
bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā pedagogu
finansējums, 8 mēn., EUR
t.sk.
Darba samaksa, EUR
Piemaksa par kvalitātes pakāpi,
EUR

Valkas
Jāņa
Cimzes
ģimnāzija
604 728

32 250

Valkas
pirmsskolas
izglītības
iestāde
x

Bērnu un
jauniešu
centrs
"Mice"
x

10 752.21
2 536.45
13 289
12 897

3 261.84
769.47
4 031
5 642

x
x
x
95 748

x
x
x
x

1 304.40
x

570.60
x

9 643.20
40.50

x
x

Ērģemes
pamatskola

Vijciema
sākumskola

106 309

61 162.65
1 4428.27
75 591
9 880

999.30
x

VSAOI 23,59%, EUR
Finansējums mēnesī, EUR
01.00.00. 8.p.
bērnu līdz 5 gadu vecumam
speciālo izgl. progr. pedagogu
finansējums, 8 mēn., EUR
t.sk.
Darba samaksa, EUR
VSAOI 23,59%, EUR
Finansējums mēnesī, EUR
05.00.00. 7.p.
interešu izglītības programmu
realizēšanas pedagogu
finansējums, 8 mēn., EUR
t.sk.
Darba samaksa, EUR
VSAOI 23,59%, EUR
Finansējums mēnesī, EUR

235.73
1 235
x

307.71
1 612
x

134.60
705
x

2 284.38
11 968
24 848

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

2 512.65
592.73
3 105
x

x
x
x
40 245

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

4 070.43
960.21
5 031

2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 13.§)

No valsts budžeta mērķdotācijas finansēto
Valkas novada vispārējās izglītības iestāžu vadītāju amata algas
no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. augustam
Nr.
p.k.

Izglītības iestāde

Algas likme,
EUR

Slodze

1.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

1350.00

1

2.

Ērģemes pamatskola

1100.00

1

3.

Vijciema sākumskola

1056.00

0.49

14.§
Par iecirkņu noteikšanu Valkas novadā pašvaldību vēlēšanās 2021.gada 5.jūnijā
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Atbilstoši pašvaldību vēlēšanu norisei, nepieciešams noteikt vēlēšanu iecirkņus pašvaldības teritorijā.
Valkas novadā ir 5 iecirkņi pagastu teritorijās un divi iecirkņi pilsētā. Lai nodrošinātu vēlētajiem ērtāku
nokļūšanu iecirknī un ievērot epidemioloģiskās drošības rekomendācijas, šogad tiek mainīta Valkas pilsētas
iecirkņa nr.885 adrese. Precizētā iecirkņu informācija ir jāiesniedz CVK iecirkņu apstiprināšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 18.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.13, 10. §) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi,
K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Apstiprināt Valkas novada vēlēšanu iecirkņus 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām (pielikumā).
Par lēmuma izpildi atbild vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra sēdes lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 14.§)
Vēlēšanu iecirkņi Valkas novadā 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās
Iecirkņa
numurs
884

885
894
898
906
908
909

Iecirkņa nosaukums
Pilsētas kultūras
nams

Adrese

Piezīmes

Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas
novads, LV-4701

1.stāvs, daļēji pieejams
cilvēkiem ar kustības
traucējumiem (ir manuālais
pacēlājs)
Mūzikas skola
Semināra iela 25, Valka, Valkas
1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar
novads, LV-4701
kustības traucējumiem
Ērģemes pamatskola Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes
1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar
pagasts, Valkas novads, LV-4711
kustības traucējumiem
Kārķu tautas nams
Kārķu tautas nams, Kārķi, Kārķu
1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar
pagasts, Valkas novads, LV-4716
kustības traucējumiem
Lugažu muiža
Lugažu muiža, Lugaži, Valkas
1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar
pagasts, Valkas novads, LV-4701
kustības traucējumiem
Vijciema tautas nams Dalderi, Vijciems, Vijciema pagasts, 1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar
Valkas novads, LV-4733
kustības traucējumiem
Zvārtavas pagasta
Luturskola, Stepi, Zvārtavas pagasts, 1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar
pārvalde
Valkas novads, LV-4735
kustības traucējumiem

15.§
Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma
tehnoloģijām Valkas pilsētā” līdzfinansējuma nodrošināšanu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2018.gada 30.augustā pieņēma lēmumu “Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā” īstenošanu un līdzfinansējuma
nodrošināšanu”, ar kuru nolēma atbalstīt Valkas novada domes dalību projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā”, kas tiks iesniegts Emisijas kvotu
izsolīšanas instrumenta finansētais projektu iesniegumu konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” līdz 2018.gada 6.septembrim SIA „Vides investīciju
fondā”. Projekts ir izstrādāts, iesniegts un atbalstīts, kā arī ir noslēgti līgumi par projekta ieviešanu.
Projekta mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta
gāzu emisijas Valkas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un
videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu. Projektā paredzēta
apgaismojuma armatūru nomaiņa, kā arī viedās centrālās apgaismojuma vadības sistēmas ieviešana, Valkas
pilsētā Poruka, Tirgus, Merķeļa, Gaujas, Sēru, Cēsu, Ērģemes, Blaumaņa, Sēlijas, Valdemāra, Apvienības,
Savienības, Smilšu, Līvu, Pumpura, Tērauda, Zaļā, Jaunā, Mālu, Tālavas, Zemgales, Raiņa, Varoņu, Oškalnu,
Pedeles ielās, Vienības gatvē, Ausekļa 2 pagalmā, Tālavas 9 pagalmā un ceļā uz estrādi.
Sākotnēji projekta izmaksās nebija iekļauta apgaismojuma balstu maiņa, bet, izvērtējot atsevišķu balstu
stāvokli, tika secināts, ka nepieciešama vismaz 11 balstu nomaiņa, kas kopumā sastāda 12 056,92 EUR kā
neattiecināmās izmaksas, kā rezultātā jālemj par līdzfinansējuma nodrošināšanu, iekļaujot neattiecināmās
izmaksas.
Projekta kopējās izmaksas ir 318 549,92 EUR, no kurām 306 493,00 EUR ir attiecināmās izmaksas, un
projekta neattiecināmās izmaksas 12 056,92 EUR. Projekta apstiprināšanas gadījumā, 70% no projekta
attiecināmajām izmaksām (214 545,10 EUR) ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums un 30% no
projekta attiecināmajā izmaksām (91 947,90 EUR) un 12 056,92 EUR no neattiecināmajām izmaksām (kopā
104 004,82 EUR) ir Valkas novada domes līdzfinansējums.
Būvdarbu izmaksas ir 308 668,66 EUR (t.sk., 296 853,74 EUR attiecināmās izmaksas un 11 814,92 EUR
neattiecināmās izmaksas);
Būvuzraudzība izmaksas ir 4 477,00 EUR (t.sk., attiecināmās izmaksas 4235,00 EUR un neattiecināmās
izmaksas 242,00 EUR);
Tehniskās dokumentācijas izmaksas ir 3 630,00 EUR (apmaksa veikta 2020. gada I ceturksnī);
Informatīvā stenda iegāde un uzstādīšana 1 774,26 EUR apmērā (cenu aptauja vēl nav veikta).

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi,
K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodrošināt projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma
tehnoloģijām Valkas pilsētā” nepieciešamo līdzfinansējumu projekta kopējo attiecināmo izmaksu 306
493,00 EUR segšanai no Valkas novada domes budžeta. 70% no projekta attiecināmajām izmaksām (EUR
214 545,10) ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums un 30% no projekta attiecināmām
izmaksām (91 947,90 EUR) un 12 056,92 EUR no neattiecināmajām izmaksām (kopā 104 004,82 EUR) ir
Valkas novada domes līdzfinansējums. Projekta kopējās izmaksas ir 318 549,92 EUR.
2. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

16.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām
apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā” īstenošanai
____________________________________________________________________
(I.Grandava, A.Simulis)
Valkas novada dome uzsākusi Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar pilsētvides tehnoloģijām" projekta “Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā” īstenošanu. Projekta
mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Valkas pilsētā, kas samazina siltumnīcefekta
gāzu emisijas, modernizējot pilsētas apgaismojuma infrastruktūru. Projekta aktivitātes: Jaunu energoefektīvu
gaismekļu ar satiksmes uzskaites sensoriem iegāde un uzstādīšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Valkas
pilsētā – 248 gab.; Viedas apgaismojuma sistēmas ieviešana. Projekta īstenošanas vieta ir Valkas pilsētas
ielās: Poruka, Tirgus, Merķeļa, Gaujas, Sēru, Cēsu, Pedeles, Ērģemes, Sēlijas, Valdemāra, Apvienības,
Savienības, Smilšu, Līvu, Pumpura, Tērauda, Zaļā, Jaunā, Mālu, Tālavas, Zemgales, Raiņa, Varoņu, Oškalna
ielās, Vienības gatvē, pagalmos (Ausekļa iela 2 un Tālavas iela 9) un ceļā uz estrādi (Rūjienas 1 iela un
“Pilsētas meži”). Plānotais elektroenerģijas ietaupījums 119,155 MWh/gadā. Plānotais CO2 ietaupījums
sastāda 12,988 tonnas gadā.
Kopējās izmaksas EUR 318 549,92 (trīs simti astoņpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit deviņi euro, 92
centi), t.sk., projekta attiecināmās izmaksas EUR 306 493,00 (trīs simti seši tūkstoši četri simti deviņdesmit
trīs euro, 00 centi) un projekta neattiecināmās izmaksas EUR 12 056,92 (divpadsmit tūkstoši piecdesmit seši
euro un 92 centi). EKII finansējums 70% no attiecināmajās izmaksām jeb EUR 214 545,10 (divi simti
četrpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro, 10 centi). 2020.gada septembrī saņemts avansa
maksājumu no SIA “Vides investīciju fonds” EUR 107 272,55 (viens simts septiņi tūkstoši divi simti
septiņdesmit divi euro, 55 centi).
Projekta ietvaros veiktas iepirkumu procedūras: būvdarbu izmaksas EUR 308 668,66 (t.sk., EUR
296 853,74 attiecināmās izmaksas un EUR 11 814,92 neattiecināmās izmaksas), būvuzraudzība izmaksas
EUR 4 477,00 (t.sk., EUR 4235,00 EUR un neattiecināmās izmaksas EUR 242,00), tehniskās dokumentācijas
izmaksas EUR 3 630,00 (apmaksa veikta 2020. gada I ceturksnī). Papildus projektā paredzēts iegādāties un
uzstādīt informatīvo stendu EUR 1 774,26 apmērā (cenu aptauja vēl nav veikta). Lai īstenotu projektu,
nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 205 873,11 (divi simti pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit
trīs euro, 11 centi), būvdarbu un būvuzraudzības darbu segšanai.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 18.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.13, 12.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2. punkta, atklāti balsojot: PAR –
12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne,
V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – 1 deputāts (A.Simulis), ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. 2021.gadā ņemt aizņēmumu 205873.11 EUR (divi simti pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro, 11
centi) projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas
pilsētā” realizācijai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma saņemšanas
brīža, trīsdesmit gadu laikā, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi
par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi.
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

17.§
Valkas novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 4.decembra rīkojuma Nr. 103-v “Par nomas maksas
aprēķina (Robežpārejas punkts, Semināra iela 1, Valka) apstiprināšanu” apstiprināšana
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 ”Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 6.1.punktu, kas nosaka, ka Valsts robežsardze sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem un Valsts policiju no 2020. gada 7. decembra pastiprināti uzrauga, vai Latvijā ieceļojošas personas
pilda noteikto pienākumu – iesniegt apliecinājuma anketu personu informācijas sistēmā (informācijas sistēmas
tīmekļvietnē (covidpass.lv)), Valsts robežsardze izteica vēlmi nomāt Robežpārejas punktu Semināra ielā 1,
Valkā.
Tā kā minētajam objektam nebija apstiprināta nomas maksa, tad Valkas novada domes priekšsēdētājs,
pamatojoties uz Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” 16.15.apakšpunktu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājs ārkārtas gadījumos izdod
rīkojumus par jautājumiem, kas ir domes kompetencē, 2020.gada 4.decembrī izdeva rīkojumu Nr.103-v “Par
nomas maksas aprēķina (Robežpārejas punkts, Semināra iela 1, Valka) apstiprināšanu”.
Saistošie noteikumi nosaka, ka rīkojums apstiprināms tuvākajā domes sēdē.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta un Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Valkas novada pašvaldības nolikums” 16.15.apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa,
S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 4.decembra rīkojumu Nr. 103-v “Par nomas
maksas aprēķina (Robežpārejas punkts, Semināra iela 1, Valka) apstiprināšanu” (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

18.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 29.oktobrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***” (protokols
Nr.14, 19.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu 412,75 EUR apmērā *** kā bijušajam Kārķu
pagasta padomes priekšsēdētājam, kas nostrādājusi divus sasaukumus. Uz *** attiecināms Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹pants, kas nosaka, ka tiesības saņemt
ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija vienā
pašvaldībā bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes
priekšsēdētājs divus sasaukumus. Gadījumos, kad šai personai vienlaicīgi ir tiesības arī uz vecuma pensiju,
tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru.
Vadoties no 2020.gada 19.oktobra Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras Valmieras reģionālās
nodaļas izziņas Nr.20/2123204 secināms, ka *** kopš 2020.gada 1.oktobra saņem vecuma pensiju: 447,25
EUR pēc nodokļu nomaksas.
2020.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.707 „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24.
novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika
ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"" groza 2015.gada 24.novembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un
minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", 2.punktu, nosakot, ka minimālā mēneša darba alga normālā
darba laika ietvaros ir 500 euro. Minētie noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. Līdz ar to no 2021.gada
1.janvāra divu minimālo algu summa ir 1000,- EUR.
Vadoties no augstākminētā secināms, ka *** no 2021.gada 1.janvāra ir tiesības saņemt pašvaldības
pabalstu pēc aprēķina: 1000 – 447,25 = 552,75 EUR.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 18.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.13, 14.§) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece,
A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ***, dzīvo ***, pašvaldības ikmēneša pabalstu 552,75 EUR (pieci simti piecdesmit divi euro, 75
centi) no 2021.gada 1.janvāra.
2. Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1.punktā minēto pabalstu līdz
nākamā mēneša, kas seko aprēķina mēnesim, 10.datumam.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu „Par pabalsta
piešķiršanu ***” (protokols Nr.14, 19.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
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 nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
19.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 29.oktobrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***” (protokols
Nr.14, 20.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu 414,72 EUR apmērā *** kā bijušajai Valkas
pilsētas domes priekšsēdētājai, kas nostrādājusi divus sasaukumus. Uz *** attiecināms Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹pants, kas nosaka, ka tiesības saņemt ikmēneša
pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija vienā pašvaldībā bijusi
pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes priekšsēdētājs divus
sasaukumus. Gadījumos, kad šai personai vienlaicīgi ir tiesības arī uz vecuma pensiju, tad izmaksā to
pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru.
Vadoties no 2020.gada 19.oktobra Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās
nodaļas izziņas Nr.20/2124053 secināms, ka *** kopš 2020.gada 1.oktobra saņem vecuma pensiju: 407,54
EUR un piemaksu pie vecuma pensijas 37,74 EUR, kas kopumā sastāda 445,28 EUR.
2020.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.707 „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada
24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika
ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"" groza 2015.gada 24.novembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un
minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", 2.punktu, nosakot, ka minimālā mēneša darba alga normālā
darba laika ietvaros ir 500 euro. Minētie noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. Līdz ar to no 2021.gada
1.janvāra divu minimālo algu summa ir 1000,- EUR.
Vadoties no augstākminētā secināms, ka *** no 2021.gada 1.janvāra ir tiesības saņemt pašvaldības
pabalstu pēc aprēķina: 1000 – 445,28 = 554,72 EUR.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 18.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.13, 15.§) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece,
A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ***, dzīvo ***, pašvaldības ikmēneša pabalstu 554,72 EUR (pieci simti piecdesmit četri euro, 72
centi) no 2021.gada 1.janvāra.
2. Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1.punktā minēto pabalstu līdz
nākamā mēneša, kas seko aprēķina mēnesim, 10.datumam.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu
***” (protokols Nr.14, 20.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
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 nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

20.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2020.gada 29.oktobrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***” (protokols
Nr.14, 21.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu 457,86 EUR ***, dzīvo ***, kā bijušam pagasta
padomes priekšsēdētājam, kas nostrādājis divus sasaukumus. Uz *** attiecināms Republikas pilsētas domes
un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹pants, kas nosaka, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu
minimālo mēnešalgu apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija vienā pašvaldībā bijusi pilsētas domes,
vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus. Gadījumos,
kad šai personai vienlaicīgi ir tiesības arī uz vecuma pensiju, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz
vecuma pensijas apmēru.
Vadoties no 2020.gada 27.oktobra Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās
nodaļas izziņas Nr.20/2186653 secināms, ka *** no 2020.gada 1.oktobra saņem vecuma pensiju: 361,07 EUR
un piemaksu pie vecuma pensijas 41,07 EUR, kas kopumā sastāda 402,14 EUR.
2020.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.707 „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24.
novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika
ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"" groza 2015.gada 24.novembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un
minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" 2.punktu, nosakot, ka minimālā mēneša darba alga normālā
darba laika ietvaros ir 500 euro. Minētie noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. Līdz ar to no 2021.gada
1.janvāra divu minimālo algu summa ir 1000,- EUR.
Vadoties no augstākminētā secināms, ka *** no 2021.gada 1.janvāra ir tiesības saņemt pašvaldības
pabalstu pēc aprēķina: 1000 – 402,14 = 597,86 EUR.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 18.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.13, 16.§) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece,
A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ***, dzīvo ***, pašvaldības ikmēneša pabalstu 597,86 EUR (pieci simti deviņdesmit septiņi euro, 86
centi) no 2021.gada 1.janvāra.
2. Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1.punktā minēto pabalstu
līdz nākamā mēneša, kas seko aprēķina mēnesim, 10.datumam.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu
***” (protokols Nr.14, 21.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
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 nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
21.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Domes deputāte D.Bašķe lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
2020.gada 28.maijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***” (protokols Nr.6,
14.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu 860,- EUR ***, dzīvo ***, kā bijušam pagasta padomes
priekšsēdētājam, kas nostrādājis divus sasaukumus (no 2001.gada līdz 2009.gadam). Uz *** attiecināms
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹pants, kas nosaka, ka tiesības
saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija vienā
pašvaldībā bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes
priekšsēdētājs divus sasaukumus. Gadījumos, kad šai personai vienlaicīgi ir tiesības arī uz vecuma pensiju,
tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru.
2020.gada 1.jūnijā attiecībā uz *** izpildījās Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 15¹.panta nosacījumi:
1) Pēc 1990.gada 4.maija ir bijis pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā
pašvaldībā;

2) Ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu “Par valsts
pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju;
3) Nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo
apdrošināšanu”;
4) Nesaņems bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”.
2020.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.707 „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24.
novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika
ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"" groza 2015.gada 24.novembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un
minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" 2.punktu, nosakot, ka minimālā mēneša darba alga normālā
darba laika ietvaros ir 500 euro. Minētie noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. Līdz ar to no 2021.gada
1.janvāra divu minimālo algu summa ir EUR 1000,-. Tas nozīmē, ka *** ir tiesības saņemt pašvaldības
pabalstu 1000,- EUR apmērā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 18.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.13, 17.§) un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece,
A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ***, dzīvo ***, pašvaldības ikmēneša pabalstu 1000,- EUR (viens tūkstotis euro) no 2021.gada
1.janvāra.
2. Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt *** lēmuma 1.punktā minēto pabalstu līdz
nākamā mēneša, kas seko aprēķina mēnesim, 10.datumam.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2020.gada 28.maija lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu
***” (protokols Nr.6, 14.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
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 nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

22.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 31., 49., 51. un 52.pielikumā
____________________________________________________________________
(R.Rastaks, L.Sīmane, V.Šaicāns)
Valkas novada domes IKSJ nodaļa izvērtēja Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra darbību un tā
uzdevumus saistībā ar plānoto jaunatnes darba organizēšanu pašvaldībā. Šobrīd brīvā laika organizatoru
amata aprakstā noteiktie pienākumi neatbilst jaunatnes darbinieka pienākumiem. Ņemot vērā, ka šobrīd amata
vietu izpilda divi darbinieki un, ievērojot valstī noteikto epidemioloģisko situāciju un prognozi turpmākajam
laikam, konstatēja, ka nav lietderīgi saglabāt brīvā laika organizatora amata vietu.
Ņemot vērā faktisko Valkas pagasta pārvaldes autobusu vadītāju noslodzi, lai racionāli izmantotu
pašvaldības finanšu resursus, nepieciešams izdarīt izmaiņas Valkas pagasta pārvaldes amatu vietu sarakstā,
samazinot autobusu vadītāju amatu likmju skaitu no 2,0 likmēm uz 1,6 likmēm.
No 2021. gada 1. janvāra mainās Valsts sociālās apdrošināšanas noteikumi, kas paredz minimālās
sociālās iemaksas no pilnas minimālās algas likmes. Lai nodrošinātu ekonomiskāku Valkas novada budžeta
līdzekļu izlietojumu, nepieciešams likvidēt apkopēja amata vietu Vijciema pagasta pārvaldē un palielināt darba
slodzi no 0.5 uz 1 Vijciema pagasta komunālās saimniecības sētniekam ar papildus darbu veikšanu - Vijciema
pagasta pārvaldes uzkopšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot Finanšu komitejas 2020.gada 18.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.13, 18.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece,
A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Izdarīt Valkas novada domes 2020. gada 20. janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu
sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 31.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. apstiprināt 49.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.3. apstiprināt 51.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);
1.4. apstiprināt 52.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).
2. Uzdot attiecīgo iestāžu vadītājiem sagatavot grozījumus vai noslēgt jaunus darba līgumus atbilstoši amatu
sarakstam.
3. Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai veikt attiecīgos grozījumus iestāžu budžetos.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 22.§)
31.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
pk.

Amats
Jaunatnes lietu speciālists

1.

Amata vietu
skaits
1

Algas likme (EUR mēnesī)
800.00

2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 22.§)
49.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas pagasta pārvaldes Autotransporta darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats
Autobusa vadītājs

Amata vietu skaits

Stundas tarifa likme (EUR/h)

1,6

4.77 EUR/h

3.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 22.§)
51.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Vijciema pagasta pārvaldes
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

1.

Uzskaitvedis

Amata
vietu
skaits

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

0.6

655.00

4.pielikums
Valkas novada domes
2020. gada 30. decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.17, 22.§)
52.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Vijciema pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

1.

Vadītājs

2.

Elektriķis-strādnieks

3.

Amata vietu
skaits

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

1

650.00

0.5

535.00

Kurinātājs

2

Minimālā
stundas likme

4

Kurinātājs sezonā
(7 mēneši)

4

Minimālā
stundas likme

5.

Kapsētas pārzinis

0.8

430.00

6.

Sētnieks

1.0

430.00

7.

Strādnieks

1

430.00

8.

Autobusa vadītājs

1.2
(0.2un 1)

4.77 EUR/h

9.

Strādnieks –
sanitārtehniķis

1

Minimālā
stundas likme

Iespējamais
maksimālais darba
algas
koeficients/piemak
sa par papildus
darbu EUR

110

1.5

23.§
Par “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas” izsniegšanu
____________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” ar lūgumu veikt
grozījumus atradnes „Pentsils” ieguves atļaujā un pagarināt tās derīguma termiņu līdz 2036.gada 6. janvārim.
Atradne “Pensils” atrodas Valkas novadā, Ērģemes pagastā, nekustamā īpašumā “Valsts mežs 9452 009
0029”, zemes vienībā ar kadastra Nr. 9452 009 0029.
Valkas novada dome atradnei „Pentsils” 16.05.2011 ir izsniegusi bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju Nr.5-2011 (turpmāk – ieguves atļauja), kas ir derīga līdz 2021.gada 6. janvārim.
AS „Latvijas valsts meži” ir iesnieguši Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) 11.12.2020 lēmumu Nr.
CS20VL0201 par grozījumiem derīgo izrakteņu atradnes pasē un Nr.CS20VL0202 par grozījumiem derīgo
izrakteņu ieguves limitā smilts atradnei „Pentsils”, kas atrodas Valkas novadā, Ērģemes pagastā, nekustamajā
īpašumā “Valsts mežs 94520090029” (kadastra Nr.9452 009 0029).
Atļaujas izdošanas kārtību un saturu nosaka 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.696
„Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”.
Šo noteikumu 26. punkts nosaka izsniegšanas kārtību, savukārt, 27. punkts nosaka iesniegumam
pievienojamos pielikumus. Vēstules pielikumā ir pievienoti nepieciešamie pielikumi, t.sk. - VVD Valmieras
reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – RVP) izsniegtie tehniskie noteikumi (turpmāk – TN) Nr. VA11TN63
atradnei „Pentsils”.
2015. gada 27. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod
tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 24. punkts nosaka, ka tehnisko noteikumu derīguma termiņš
atklātai derīgo izrakteņu ieguvei ir vienāds ar derīgo izrakteņu ieguves limita darbības termiņu. Pamatojoties
uz augstāk minēto izriet, ka atradnes „Pentsils” TN derīguma termiņš ir līdz 2036.gada 6.janvārim.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26.punta un 27.punkta prasībām, akciju sabiedrības
“Latvijas valsts meži”, lai saņemtu atļauju, iesniegumam ir pievienojusi (iesniegums ir saņemts elektroniski
parakstīts):
1. VVD izdoto derīgo izrakteņu atradnes pasi ar lēmumu Nr.CS20VL0201;
2. VVD izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu, ar lēmumu Nr.CS20VL0202;
3. 2010.gada 28.martā izsniegtos tehniskos noteikumus Nr.VA11TN63;
4. Zemesgrāmatu apliecību uz 2.lpp;
5. Ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu – 1.lpp.;
6. Valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas līgums (2012.gada 18.maijs) – 5.lpp.
Ja zemes dzīļu izmantošanas licencē vai ieguves atļaujā, vai atradnes pasē tās saņēmējs izdara
grozījumus pēc savas iniciatīvas, tam jāmaksā 50 % no MK noteikumos Nr.1055 “Noteikumi par valsts nodevu
par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”
noteiktās valsts nodevas apmēra, tas ir 71.15 EUR.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 18.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.13, 19.§) un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču
un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26.puntu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula,
A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281 izsniegtajā bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.5-2011 smilts atradnei “Pentsils”, kas atrodas Valkas novadā, Ērģemes
pagastā, nekustamā īpašumā “Valsts mežs 94520090029”, ar kadastra Nr. 9452 009 0029, pagarinot tās
derīguma termiņu līdz 2036.gada 6. janvārim.
2. Atļauju izsniegt pēc valsts nodevas EUR 71.15 par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļaujā nomaksas.
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 nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra sēdes lēmuma
(protokols Nr.17, 23.§)

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Semināra iela 9, Valka, LV-4701; tālr./fakss-64722234, E-mail: novads@valka.lv;
Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB BANKA”, kods UNLALV2X

Valka
BIEŽI SASTOPAMO DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES ATĻAUJA
Nr. 2-2020
Izsniegta
Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, reģ.Nr. 40003466281
Atradnes nosaukums Atradne “Pentsils”
Atradnes administratīvā
piederība un adrese
Nekustamā īpašums “Valsts mežs 94520090029”, ar kadastra Nr. 9452
009 0029
Derīgo izrakteņu veids
smilts
Atļauja izsniegta 2011.gada 16.maijā
Atļauja ar pagarinātu derīguma termiņu izsniegta 2021.gada 6.janvārī
Atļauja ir derīga līdz 2036.gada 6.janvārim
Šī atļauja derīga kopā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras izsniegto DERĪGO
IZRAKTEŅU ATRADNES PASI vai tās kopiju un dokumentu, kurā noteikti derīgo izrakteņu ieguves
limiti, un karti vai plānu, vai robežu aprakstu, ievērojot zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus.
Priekšsēdētājs

V.A.Krauklis
Z v*

Piezīme. • Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z. v ") neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra sēdes lēmuma
(protokols Nr.17, 23.§)

Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi
1. Maksimālais derīgo izrakteņu ieguves limits atļaujas darbības laikā atradnē “Pentsils” licences laukumā
saskaņā ar Valsts vides dienesta 2011.gada 7.janvāra izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu un
2020.gada 11.decembra lēmumu Nr.CS20VL0202 par grozījumiem derīgo izrakteņu ieguves limitā tiek
noteikts 891.9 tūkst. m 3 smilts (A kategorijas krājumi) apjomā.
2. Nostiprināt dabā licences laukuma robežpunktus un saglabāt tos visā atļaujas darbības laikā, obligāti
ievērojot derīgo izrakteņu krājuma aprēķina robežas.
3. Atradnes izstrādes dziļums nedrīkst pārsniegt derīgo izrakteņu krājuma aprēķina dziļumu.
4. Atļaujā noteiktajā licences laukumā uzskaitīt iegūtās smilts apjomus un krājumu atlikumus.
5. Ne retāk kā reizi piecos gados un /vai pēc ieguves limita izbeigšanās, akciju sabiedrība “Latvijas valsts
meži” iesniegt licences laukumā esošā karjera topogrāfisko plānu, kuru jāsagatavo Latvijas normālo
augstumu sistēmu epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
6. Veicot saimniecisko darbību karjerā, ievērot likumu “Par zemes dzīlēm” un “Par ietekmes uz vidi
novērtējumu”, kā arī Ministru kabineta 06.09.2015 noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču
un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” prasības.
7. Veicot saimniecisko darbību karjerā, ievērot Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes
2010.gada 28.martā izsniegtos tehniskos noteikumus Nr. VA11TN63.
8. Lietošanas laikā uzturēt kārtībā pievadceļu Vārpas-Mazpentas 0,5km garumā - tiešo posmu, ko izmanto
derīgā izrakteņa - smilts transportēšanai.
9. Derīgo izrakteņu ieguvi veikt saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātu un saskaņotu
derīgo izrakteņi ieguves projektu.
10. Pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, karjera rekultivācija jāuzsāk gada laikā.
11. Rekultivācijas veidu saskaņot ar pašvaldību.
12. Bez speciālas izpētes un atļaujas karjerā aizliegts ierīkot atkritumu izgāztuvi.

3.pielikums
pie Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra sēdes lēmuma
(protokols Nr.17, 23. §.)

4.pielikums
pie Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra sēdes lēmuma
(protokols Nr.17, 23. §.)

24.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
____________________________________________________________________
(A.Dainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2020.gada 16.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12) un 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. un15.panta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi,
K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas dzīvokli
Semināra ielā 11-16, Valkā, kopējā platība 32,4 m 2, dzīvojamā platība 18,0 m 2, 2 stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots (nav karstā ūdens, malkas apkure).
2. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA „Valkas namsaimnieks”.
3. Atļaut pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim ***, uz dzīvoklī deklarētā *** vārda, jo viņa sieva ***, ar kuru noslēgts
dzīvokļa īres līgums, ir mirusi.
4. Atļaut pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim ***, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo viņas māte ***, ar kuru
noslēgts dzīvokļa 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).

25.§
Par saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra
saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā”” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 9.panta pirmās
daļas 4.punktu, 15.pantu, 7.panta sesto daļu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 17.panta pirmo daļu un 24.panta
pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR
– 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa,
S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.30 „Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra
saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.30 „Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos
noteikumos Nr.8 “Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”” triju dienu
laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 30.decembrī.

Nr.30

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.17, 25.§.)
Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Valkas
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu,
15.pantu, 7.panta sesto daļu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 17.panta
pirmo daļu un 24.panta pirmo daļu

Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Valkas novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:
1. Papildināt 3.punktu ar vārdiem:
“vai Latvijas valstspiederīgajiem, kuri vēlas dzīvot Valkas novada teritorijā.”
2. Papildināt ar 15.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“15.5. ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas deklarētajiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri
vēlas dzīvot pašvaldības teritorijā.”
3. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
“17. Vispārējā kārtībā reģistrēto personu grupā prioritāte saņemt dzīvojamo telpu īrēšanas
piedāvājumu ir personām 15.punkta apakšpunktos uzskaitītajā secībā.”

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.30
„Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Valkas
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Valkas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvokļi, kuri ir sliktā
tehniskā stāvoklī un tos bez lieliem finanšu ieguldījumiem nav
iespējams izīrēt, jo palīdzības reģistrā esošās personas no tiem
atsakās. Pašvaldībai nav iespējas veikt šādu dzīvokļu remontu
finanšu trūkuma dēļ. Bet šādus dzīvokļus var piedāvāt īrēt
personām, kuras būtu ar mieru pārcelties dzīvot uz Valku, kaut viņi
nav līdz šim deklarējušies Valkas novadā un arī darba vieta nav
saistīta ar pašvaldības teritoriju. Ar grozījumiem tiek paplašināts
palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā uzņemamo personu loks,
pieļaujot uzņemt personas no citām pašvaldībām, ja tās izteikušas
vēlmi dzīvot Valkas novadā. Vienlaicīgi, lai nerastos apstākļi, ka
tādējādi zūd jēga vispārējā kārtībā iepriekš norādītajam personu
lokam, ir jāizdara grozījumi, nosakot prioritāti uz palīdzības
saņemšanu vispārējā kārtībā palīdzības reģistrā reģistrēto personu
lokam.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināts to personu loks,
kurām ir tiesības uz dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzību vispārējā
kārtībā, papildinot saistošos noteikumus ar 15.5.apakšpunktu,
nosakot, ka šādas tiesības ir arī ārpus pašvaldības administratīvās
teritorijas deklarētajiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri vēlas
dzīvot pašvaldības teritorijā.
Saistošo noteikumu 17.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā,
nosakot, ka vispārējā kārtībā reģistrēto personu grupā prioritāte
saņemt dzīvojamo telpu īrēšanas piedāvājumu ir personām
15.punkta apakšpunktos uzskaitītajā secībā.

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5.Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām
6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

26.§
Par saistošo noteikumu Nr._ „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valkas
novadā” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš, I.Grandava, V.A.Krauklis, U.Ozoliņa)
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta 3.daļu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā”14.panta 6.daļu un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis,
V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz 2021.gada 8.janvāra apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības
lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 30.decembrī

Nr.__
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.17, 26.§.)

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valkas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”14.panta sesto daļu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka mājsaimniecības ienākumu slieksni, no kura mājsaimniecība (persona)
atzīstama par maznodrošinātu Valkas novadā.
2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta saistošos noteikumus Nr.15
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā”.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A. Krauklis

2020.gada 30.decembrī
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__
„Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2021.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likumā, nosakot, ka par maznodrošinātu
atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis
nepārsniedz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni,
kuru nosaka attiecīgās pašvaldības domes saistošajos noteikumos,
ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu."
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra
pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām
mājsaimniecībā, bet ne zemāku par noteikto trūcīgas
mājsaimniecības ienākumu slieksni, kas ir 272 euro pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām
mājsaimniecībā. Labklājības ministrija iesaka pašvaldībām
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni nenoteikt
zemāku par 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 229 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, jo
tas dos iespēju saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām pārtikas un pamata materiālo palīdzību.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksnis Valkas novadā.

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Saistošie noteikumi palielinās pašvaldības budžeta izdevumus, bet
tie ir ieplānoti 2021. gada budžetā.

4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

27.§
Par saistošo noteikumu Nr.31 „Grozījumi 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2020.gada budžets” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(I.Grandava)
Saskaņā ar Valkas novada komiteju pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un struktūrvienību
iesniegumiem un faktiskās izpildes, Pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu
priekšlikumi:
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, V.Zariņš, A.Gailis, V.Vesingi, K.Sula, A.Sjademe, U.Ozoliņa, S.Pilskalne,
V.Juškevičs, M.Stabulniece, A.Dainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.31 „Grozījumi 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „
Valkas novada pašvaldības 2020.gada budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.31 „Grozījumi 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „ Valkas
novada pašvaldības 2020.gada budžets” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Administratīvi juridiskai nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada
domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 30.decembrī

Nr.31
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.17, 27.§.)

Grozījumi Valkas novada 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
“Valkas novada pašvaldības 2020.gada budžets”
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
Un likuma “Par pašvaldību budžetiem”16. un 30.pantu

1. Apstiprināt 2020.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums),
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums)

1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 30. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.31

2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.31
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.31
„Grozījumi 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Valkas novada pašvaldības 2020.gada
budžets” paskaidrojuma raksts
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem,
saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumos apkopoti
sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa
1.Ieņēmumi
1. Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem, kā arī izvērtējot
maksas pakalpojumu faktisko izpildi – ieņēmumi palielināti par 29059.00 EUR, tajā skaitā :
1.1. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta un pārējie projektu ieņēmumi 24208.00EUR;
1.2. Precizēti transfertu ieņēmumi no citām pašvaldībām par sniegtajiem pakalpojumiem 4851.00 EUR
2.Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi atbilstoši faktiskai izpildei pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par 157236.00 EUR, tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi samazināti par 3831.00 EUR, pārcelti faktiskās izpildes uz
citām struktūrvienībām, kā arī precizēti pa EKK atbilstoši faktiskai izpildei.
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par 20780.00 EUR, tajā skaitā:
2.2.1. Atbilstoši faktiskai izpildei palielināti izdevumi projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” 1614.00 EUR;
2.2.2. Atbilstoši faktiskai izpildei palielināti izdevumi projektā “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu
īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” 65.00 EUR
2.2.3. Tehniskā projekta izstrādei projektam “Ražošanas ēkas ‘Līdumi” Kārķu pagastā Valkas novadā
izveidošana” 4197.00 EUR;
2.2.4. LEADER projekts “Āra lasītavas izveide Vijciemā” 681.00 EUR;
2.2.5.Atbilstoši faktiskai izpildei palielināti izdevumi projektā “Sabiedriskie pagaidu darbi” 14222.00 EUR.
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par 149408.00 EUR, tajā
skaitā :
2.3.1. Valkas novada komunālās saimniecībai izdevumi precizēti starp struktūrvienībām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiskai izpildei;
2.3.2. Palielināti izdevumi daudzdzīvokļu māju uzkrājumu izmaksai par 21230.00 EUR;
2.3.3. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai palielināti izdevumi Raiņa ielas rekonstrukcijai Valkā
(saņemts kredīts) 128178.00 EUR
2.4. Kultūrai un sportam izdevumi samazināti par 5134.00 EUR, tajā skaitā
2.4.1. Izdevumi no programmai “Skolas soma” 5534.00 EUR;
2.4.2. Izdevumi 400.00 EUR novirzīti no Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļas skolēnu
stipendiju izmaksai.
2.5. Izglītībai izdevumi palielināti par 342.00 EUR, tajā skaitā:
2.5.1. Palielināti izdevumi norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu sniegšanu 4851.00
EUR;
2.5.2.Skolēnu stipendiju izmaksai palielināti izdevumi par 400.00 EUR;
2.5.3. Grozīti izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un struktūrvienībām, kā arī novirzīti uz citām
funkcionālām struktūrvienībām atbilstoši plānoto pasākumu faktiskai izpildei kopā samazinot izdevumus par
4909.00 EUR.
2.6. Sociālai aizsardzībai izdevumi samazināti par 14596.00 EUR
2.6.1. Bāriņtiesai izdevumi palielināti par 101.00 EUR;
2.6.2. Sociālā dienesta izdevumi samazināti atbilstoši izpildei par 14697.00 EUR, novirzot šo finansējumu
citām struktūrvienībām kārtējo saimniecisko izmaksu segšanai.
3.Finansēšana – palielinājums par 128178.00 EUR
3.1. Aizņēmums Valsts kasē Raiņa ielas seguma atjaunošanai un rekonstrukcijai 128178.00 EUR;

Sēde slēgta 2020.gada 30.decembrī, plkst.11.00
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

