
 

 
 

Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, 
kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 
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SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 9 
Valkā,          2016.gada 28.jūlijā 
 
Sēde sasaukta 2016.gada 28.jūlijā plkst.10.00.     
Sēdi atklāj 2016.gada 28.jūlijā plkst.10.00. 
 
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. 
Protokolē –  Valkas novada domes Kancelejas vadītāja Gundega Ukre. 

Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Kristīne SIMONOVA,  
Maruta STABULNIECE, Vita BĒRZIŅA, Andis SULA, Aivars SJADEME,  Aivars GAILIS,  Sandra 
PILSKALNE, Valdis ŠAICĀNS, Mārtiņš KREILIS, Sergejs KUNCEVIČS.   
  
Nepiedalās deputāti: 
 Valdis ROGAINIS – komandējumā 
 Viesturs ZARIŅŠ – atvaļinājumā 
  
Valkas novada domes administrācijas darbinieki: 

Aivars Cekuls – novada domes izpilddirektors 
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 
Līga Čukure – novada domes jurists 
Jana Putniņa – Projektu daļas vadītāja 
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  nodaļas vadītājs 
Evija Smane – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Ingars Siliņš – Teritorijas plānotājs 
Vilnis Vilguts – vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators 
Gunta Smane – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Mārīte Kalniņa – Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs 
 Pēteris Pētersons – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs 

 
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes sēdi un iepazīstina ar tās darba kārtību. 
 
Deputāti atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti - V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, 

M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,  M.Kreilis, S.Kuncevičs,  
PRET – nav, ATTURAS – nav, nobalsoja par domes priekšsēdētāja piedāvāto DARBA KĀRTĪBU: 

 
1. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. 
2. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu novadgrāvim 

Nr.1 Kārķu pagastā. 
3. Par Valkas novada domes Zemes komisijas nolikuma apstiprināšanu. 
4. Par projektu “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā”. 
5. Par Valkas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam redakcijas pilnveidošanu un 

pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 



 

6. Par finansējuma piešķiršanu J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai mēbeļu iegādei. 
7. Par Nolikuma Nr.7 “Valkas pagasta pārvaldes arhīva nolikums” un reglamenta Nr.2 “Valkas 

pagasta pārvaldes Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas reglaments” 
apstiprināšanu. 

8. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Valkā, Tālavas iela 12. 
9. Par izsoles protokols Nr.1 par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Vecrāmji 2”, izsoles gaitu, 

apstiprināšanu. 
10. Par izīrētā dzīvokļa Valkā, *** ielā ***, dzīvoklis ***, atsavināšanas procesa uzsākšanu. 
11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0273, atsavināšanas ierosināšanu par labu 

Valkas novada domei. 
12. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana. 
13. Par projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā”. 
14. Par Valkas novada domes transportlīdzekļu pārdošanu par brīvu cenu. 
15. Par Valkas novada domes iestāšanos biedrībā “Gaujas ilgtspējīgās attīstības biedrība”. 
16. Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai. 

 
1.§ 

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 
 ________________________________________  

(G.Smane)  
 

Starp Valkas novada domi un *** kopš 2010.gada 25.februāra ir bijis noslēgts Zemesgabala nomas 
līgums Nr.157, ar termiņu līdz 2019.gada 1.septembrim. 

*** mirusi 2016.gada 21.aprīlī. [..] 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 15.jūlija lēmumu (protokols 

Nr.8, 1.§) un vadoties no likuma „Par grāmatvedību”, likuma “Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru 
kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” 100.punkta, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām 
ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, 
izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem 
(šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Ņemot vērā informāciju no Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datu bāzes par personu miršanas 

reģistrācijas faktu un pamatojoties uz parāda piedziņas neiespējamību, atzīt par bezcerīgu debitoru 
un norakstīt no bilances *** parādu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 123” nomu, ar kopējo summu 
uz 2016.gada 1.jūliju EUR 119.47 (viens simts deviņpadsmit euro 47 centi). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

2.§ 
Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa  

piešķiršanu novadgrāvim Nr.1 Kārķu pagastā 
 ____________________________________________________________________  

(G.Smane)  
 

Atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada 26.maija sēdes lēmumam (protokols Nr.6, 2.§), ar kuru 
tika nolemts atbalstīt ieceri noteikt pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvju statusu Meliorācijas 
sistēmai Valkas novada Kārķu pagastā novadgrāvis Nr.1 un uzdot Kārķu pagasta pārvaldei līdz 
2016.gada 1.jūlijam veikt darbības, lai apzinātu tos zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru zemes 
robežās atradīsies pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, lai noskaidrotu viņu 
viedokli, izvēloties atbilstošu informēšanas veidu, tika izsūtītas vēstules par statusa nozīmi un 
nepieciešamības pamatojumiem ar lūgumu sniegt viedokli. Pavisam tika nosūtītas 4 vēstules (jo seši 
zemes gabali piekrīt vai pieder pašvaldībai).  

Apkopojot koplietošanas novadgrāvja piegulošo zemju īpašnieku viedokli, ir saņemta piekrišana 
statusa noteikšanai un nav sniegts neviens apgalvojums, kas liegtu pieņemt lēmumu par statusa 
noteikšanu iepriekš minētajam grāvim, jo šis novadgrāvis jau pēc savas būtības šobrīd ir koplietošanas 
novadgrāvis.  



 

Zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju pienākums ir kopt grāvjus atbilstoši 2010.gada 7.jūlija Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. Piešķirot 
statusu, zemju īpašniekiem būs jāturpina veikt novadgrāvju kopšanu un uzturēšanu. 

Mainot novadgrāvju statusu, netiks apdraudētas īpašnieka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, 
tai skaitā netiks veiktas izmaiņas zemesgrāmatā. Novadgrāvja daļas no īpašniekiem netiks atsavinātas, 
īpašnieki saglabās tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu, kā arī pienākumu ekspluatēt un uzturēt savā 
īpašumā esošo meliorācijas sistēmu atbilstoši attiecīgu normatīvo aktu prasībām. Kad īpašnieks veiks 
kopšanas darbus sev piederošajā novadgrāvja daļā, tam nebūs nepieciešama pašvaldības piekrišana, 
bet, ja pašvaldība plānos veikt kopšanas, projektēšanas vai būvniecības darbus, tai būs jāsaņem 
īpašnieku saskaņojums. Pašvaldība nebūs tiesīga veikt būvniecību, nesaskaņojot to ar piegulošo zemju 
īpašniekiem.  

Statusa piešķiršana ļautu pašvaldībai pretendēt uz valsts iestādes “Lauku atbalsta dienests” un 
Eiropas Savienības atbalstu meliorācijas sistēmu atjaunošanai. Iegūstot šādu atbalstu, pašvaldība spētu 
veikt novadgrāvju atjaunošanu, neveicot piekritīgo izmaksu aprēķinu par katru piegulošās zemes gabalu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 15.jūlija lēmumu (protokols 
Nr.8, 2.§) un to, ka piešķirot statusu būtu iespējams veidot vienotu novadgrāvju apsaimniekošanas un 
ekspluatācijas sistēmu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Meliorācijas likuma 1.panta 5.¹ punktu, 22. ¹ pantu, 22.² panta pirmo daļu un 29.pantu, atklāti vārdiski 
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvju statusu Meliorācijas kadastrā reģistrētajam 

novadgrāvim Nr.5452821:14, Kārķu pagastā, Valkas novadā (pielikumā).   
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. 

un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona 
tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.  

 
Koplietošanas meliorācijas sistēmas Nr.1 Kārķu pagastā 

IZVIETOJUMA SHĒMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.§ 

Par Valkas novada domes Zemes komisijas nolikuma apstiprināšanu 
 ____________________________________________________________________  

(G.Smane) 
  

Valkas novada dome izskata Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas 2016.gada 13.jūnija 
lēmumu Nr.10187 “Par saskaņojumu Valkas novada Valkas pilsētas zemes komisijas darbības 
izbeigšanai”, ar kuru Centrālā zemes komisija, pamatojoties uz likuma "Par zemes komisijām" 1.pantu, 
4.2.1. pantu un likuma "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 5.panta otro daļu vienbalsīgi nolēma 



 

saskaņot Valkas novada Valkas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu un ierosināt Valkas 
novada domei pieņemt lēmumu par Valkas novada Valkas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. 

Valkas novada dome 2014.gada 27.novembrī pieņēma lēmumu (prot. Nr. 16, 30. §) "Par zemes 
reformas pabeigšanu Valkas novada Valkas pilsētā". 

Ar Ministru kabineta 2015.gada 9.septembra rīkojumu Nr.495 (prot. Nr.45, 10. §) "Par zemes reformas 
pabeigšanu Valkas novada Valkas pilsētā" noteikts pabeigt zemes reformu Valkas novada Valkas pilsētā. 

Saskaņā ar likuma "Par zemes komisijām" 11.pantu pagastu un pilsētu zemes komisijas izbeidz savu 
darbību divu mēnešu laikā pēc tam, kad tiek izsludināta zemes reformas pabeigšana attiecīgajā 
pašvaldības teritorijā vai visā valstī. Pagastu un pilsētu zemes komisijām šajā termiņā savi arhīvi jānodod 
Valsts zemes dienesta attiecīgā rajona nodaļai. 

Valsts zemes dienests informējis Centrālo zemes komisiju, ka Valkas novada Valkas pilsētas zemes 
komisija ar zemes reformu saistīto dokumentāciju 2016.gada 29.aprīlī ar aktu Nr.17-05.4-V/16 "Par 
pilsētas zemes komisijas dokumentu nodošanu un pieņemšanu" nodevusi Valsts zemes dienesta 
Vidzemes reģionālās nodaļas arhīvā. 

Saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 5.panta otro daļu pilsētu zemes 
komisijas izbeidz savu darbību pēc tam, kad veikti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas 
pilsētās" 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā noteiktie pasākumi. Lēmumu par 
zemes komisijas darbības izbeigšanu pieņem pilsētas vai novada dome pēc Valsts zemes dienesta 
ierosinājuma un pēc saskaņošanas ar Centrālo zemes komisiju. 
Ņemot vērā to, ka Valkas novada domes Zemes komisija līdz šim izskatīja ne tikai jautājumus, kas 

saistīti ar zemes pieprasījumiem, bet arī par pašvaldības zemes nomas līgumu noslēgšanu, zemes 
platības noteikšanu ēku uzturēšanai, adrešu noteikšanu, zemes ierīcības projektu izstrādes 
nepieciešamības izvērtēšanu, to izstrādes darba uzdevumu sagatavošanu un gatavo zemes ierīcības 
projektu izvērtēšanu un apstiprināšanu un citus jautājumus, kas arī turpmāk būs jāizskata, ir priekšlikums 
saglabāt Zemes komisijas nosaukumu līdzšinējā redakcijā, izņemt no komisijas funkcijām jautājumus, 
kas saistīti ar zemes pieprasījumiem un zemes tiesību atjaunošanu, apstiprinot jaunu Zemes komisijas 
nolikumu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 15.jūlija lēmumu (protokols 
Nr.8, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 3.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: 
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Izbeigt Valkas novada domes Zemes komisijas darbību daļā, kas saistīta ar zemes īpašuma tiesību 

atjaunošanu, zemes pieprasījumu izskatīšanu un zemes reformas pabeigšanu. 
2. Apstiprināt Nolikumu Nr.6 “Valkas novada domes Zemes komisijas nolikums”. 
3. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2014.gada 27.marta nolikumu Nr.7 “Zemes komisijas 

nolikums”. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  
 

N O L I K U M S 
Valkā 

2016.gada 28.jūlijā                                             Nr.6 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Valkas novada domes  

2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.9,3.§) 

VALKAS NOVADA DOMES ZEMES KOMISIJAS 
NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
61.panta 3.daļu 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
 
1. Valkas novada domes Zemes komisiju (turpmāk - komisija) izveido Valkas novada dome, un tā ir 

pakļauta Valkas novada domei. 
2. Komisiju izveido ar Valkas novada domes lēmumu 5 cilvēku sastāvā. Komisijas sastāvā ietilpst 

domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, Izpilddirektors, Valkas novada domes Teritorijas plānošanas 
daļas darbinieki un Valkas novada būvvaldes pārstāvis. Ar padomdevēja tiesībām komisijas sēdēs 
var piedalīties arī pieaicinātie speciālisti.  

3. Komisija darbojas saskaņā ar Zemes pārvaldības likumu, Zemes ierīcības likumu, likumu „Par 
atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un 
kārtību”, likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, un citiem Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 



 

4. Komisija veic ar zemes pārvaldību un pārraudzību saistītos uzdevumus. Komisija savus uzdevumus 
veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm. 

II. KOMISIJAS PIENĀKUMI 

 
5. Dot atzinumus par datiem zemes nodokļa aprēķināšanā. 
6.  Pieņemt lēmumus par zemes gabala platību un robežu plānu apstiprināšanu, ja nostiprinājuma 

lūgums par ēku (būvju) ierakstīšanu zemesgrāmatā iesniegts pirms zemes ierakstīšanas 
zemesgrāmatā. 

7. Izskatīt Valsts zemes dienesta un citu valsts institūciju ieteikumus un norādījumus, kā arī personu 
iesniegumus un pieņemt lēmumus šādos jautājumos: 

7.1. pašvaldības zemes nomas līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana; 
7.2. platības noteikšana ēku uzturēšanai; 
7.3. adrešu noteikšana, maiņa vai anulēšana; 
7.4. zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamības izvērtēšana, to izstrādes darba uzdevumu 

sagatavošana un gatavo zemes ierīcības projektu izvērtēšana un apstiprināšana; 
7.5. zemes gabalu piekritības izvērtēšana, noteikšana un platības precizēšana; 
7.6. nekustamo īpašumu sadalīšana, ja tiek atdalīta atsevišķa zemes vienība un jaunu nekustamo 

īpašumu izveidošana; 
7.7. zemes lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšana u.c 
7.8. jautājumos, kas saistīti ar zemes konsolidāciju. 

8. Organizēt un veikt nepieciešamās darbības zemes pārvaldībā un pārraudzībā: 
8.1. sadarboties ar Valsts zemes dienestu; 
8.2. apkopot, izvērtēt un sagatavot nepieciešamos dokumentus zemes pārvaldības un pārraudzības 

jautājumos. 
9. Uzturēt un veikt pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemju izvērtējumu, sniegt 

priekšlikumus tā aktualizācijai un rezerves zemes fonda zemes izmantošanai. 
 

III. KOMISIJAS TIESĪBAS 
 

10. Pieprasīt no zemes vai ēku/būvju īpašniekiem, lietotājiem, valdītājiem nepieciešamos dokumentus. 
11. Piedalīties novada domes sēdēs komisijas sagatavoto jautājumu pamatošanai un paskaidrojumu 

sniegšanai. 
 

IV. KOMISIJAS STRUKTŪRA UN DARBĪBA 
 

12. Komisijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina novada dome. 
13. Komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāja vietnieku un komisijas sekretāru. 
14. Komisijas sēdes sasauc priekšsēdētājs vai viņa vietnieks ne retāk kā vienu reizi mēnesī.  
15. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem, ieskaitot komisijas 

priekšsēdētāju vai viņa vietnieku. Lēmums tiek pieņemts ar klātesošo komisijas locekļu balsu 
vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir zemes komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka 
balss. 

16. Par komisijas sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību komisijas locekļiem paziņo ne vēlāk kā 2 
dienas pirms sēdes. 

17. Komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Teritorijas plānošanas daļa. 
18. Zemes strīdu gadījumos pirms komisijas sēdes sasaukšanas priekšsēdētājs, iesaistot attiecīgos 

speciālistus, pārbauda iesnieguma pamatotību un sagatavo atzinuma projektu. 
19. Komisijas sēdē izskatīto jautājumu apspriešanas gaita un pieņemtie lēmumi tiek protokolēti. 

Protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Katram komisijas loceklim ir tiesības protokolam pievienot 
savas atsevišķas domas. Komisijas locekļi nepiedalās lēmuma pieņemšanā un jautājuma 
apspriešanā, ja tas skar viņa, vai viņa ģimenes locekļu, radinieku intereses, to atzīmējot protokolā. 
Sēžu protokoli pastāvīgi glabājas novada domē. 

20. Zemes komisija savus lēmumus rakstiskā veidā paziņo ieinteresētajiem zemes lietotājiem 5 darba 
dienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas. 

21. Zemes komisijas lēmumu ieinteresētās personas var pārsūdzēt domē Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā. 

 
V. KOMISIJAS DARBA PĀRRAUDZĪBA 

 
22. Komisijas darbu pārrauga novada dome, kurai ir tiesības kontrolēt komisijas darbības atbilstību 

normatīvajiem aktiem. 
23. Novada domei ir tiesības: 

23.1. atcelt, grozīt vai apturēt pretlikumīgus komisijas lēmumus; 



 

23.2. atcelt komisiju vai tās priekšsēdētāju, ja tie savā darbībā atkārtoti nepilda vai normatīvos aktus. 
 

VI. KOMISIJAS FINANSĒJUMS 
 

24. Komisijas darbība tiek finansēta no Valkas novada domes budžeta. 
 

4.§ 
Par projektu „Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” 

 ____________________________________________________________________  
(J.Putniņa, V.A.Krauklis, V.Šaicāns, S.Pilskalne)  

 
Deputāte K.Simonova lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Valkas novada domē 2016.gada 15.jūnijā ir saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

uzaicinājums iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju 
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumus laikā no 2016.gada 
15.jūnija līdz 2017.gada 25.septembrim.  

Valkas novada dome ir izstrādājusi iesniegšanai Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu 
“Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā”. Projekta ietvaros plānotas šādas 
aktivitātes: 

1) Ražošanas teritorijas izveidošana Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā. 
2) Katlumājas Varoņu ielā 39, Valkā jaudas palielināšana. 
3) Parka ielas seguma atjaunošana (2.kārta). 
Projekta kopējās izmaksas EUR 3 364 644 (trīs miljoni trīs simti sešdesmit četri tūkstoši seši simti 

četrpadsmit četri euro), t.sk., attiecināmās izmaksas EUR 3 208 373 (trīs miljoni divi simti astoņi tūkstoši 
trīs simti septiņdesmit trīs euro) un neattiecināmās izmaksas EUR 156 271 (viens simts piecdesmit seši 
tūkstoši divi simti septiņdesmit viens euro). ERAF līdzfinansējums EUR 2 595 028 (divi miljoni pieci simti 
deviņdesmit pieci tūkstoši divdesmit astoņi euro) un Valkas novada domes finansējums EUR 769 616 
(septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti sešpadsmit euro). 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 15.jūlija lēmumu (protokols 
Nr.8, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta un 10.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izstrādāt un iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumu “Ražošanas teritorijas 
izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā”. 

2. Kopējās projekta izmaksas EUR 3 364 644 (trīs miljoni trīs simti sešdesmit četri tūkstoši seši simti 
četrpadsmit četri euro), attiecināmo izmaksu summa ir EUR 3 208 373 (trīs miljoni divi simti astoņi 
tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro), tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir EUR 2 595 028 (divi 
miljoni pieci simti deviņdesmit pieci tūkstoši divdesmit astoņi euro). 

3. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu EUR 3 364 644 
(trīs miljoni trīs simti sešdesmit četri tūkstoši seši simti četrpadsmit četri euro) apmērā. 

4. Projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ņemt aizdevumu Valsts kasē. 
5. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs. 
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

5.§ 
Par Valkas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam  

redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu  
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

 _____________________________________________________________  
(I.Siliņš)  

 
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82., 88.2. un 90.punktu,  pašvaldības 
dome pieņem lēmumu pilnveidot teritorijas plānojuma redakciju un izstrādāto vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma redakciju nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 



 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 15.jūlija lēmumu (protokols 
Nr.8, 5.§) un vadoties no Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82. un 83.punkta, Ministru kabineta noteikumu 
Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 10.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Pilnveidot Valkas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam redakciju. 
2. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Valkas novada teritorijas 

plānojuma 2016.-2027.gadam otro redakciju. 
3. Paziņojumu par publisko apspriešanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.valka.lv un publicēt laikrakstā “Ziemeļlatvija”. 
4. Publiskās apspriešanas termiņš ir trīs nedēļas un piecas darbadienas no paziņojuma par publisko 

apspriešanu publicēšanas brīža Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 
5. Par lēmuma izpildi atbildīgs Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs. 
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Valkas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam 
1.redakcijas 

Publiskās apspriešanas laikā saņemto atzinumu un iesniegumu izskatīšanas sanāksmes 
protokols Nr.1 

2016.gada 27.jūnijā, Valkā 
Sanāksmes sākums: plkst.17:00 
Sanāksmes vadītājs: Ingars Siliņš, Valkas novada domes teritorijas plānotājs, teritorijas plānojuma 
izstrādes vadītājs. 
Sanāksmi protokolē: Ingars Siliņš 
Sanāksmē piedalās: Ingars Siliņš, Jolanta Kriviņa – Valkas novada domes būvvaldes ainavu arhitekte. 
Sanāksmes darba kārtība: 

1. Valkas novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto institūciju atzinumu un 
iesniegumu izskatīšana; 

2. Diskusijas. 
 

Sanāksmes darba gaita: 
Ingars Siliņš iepazīstina ar saņemtajiem institūciju atzinumiem un teritorijas plānojuma izstrādātāju 
komentāriem attiecībā uz saņemtajiem priekšlikumiem: 

Institūcija. Atzinuma saturs Teritorijas plānojuma izstrādātāju 
komentārs 

1. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
24.05.2016. Nr.06-06/1569 

Iepazīstoties ar publiskajā interneta portālā 
geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2498 ievietotajiem 
materiāliem, izvērtējot to atbilstību kultūras mantojuma nozari 
un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām, kā arī Inspekcijas sniegtajiem 
nosacījumiem, konstatēts:  

1) Paskaidrojuma rakstā un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos (turpmāk TIAN) nekustamo valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā atšķirīgi norādīti 
gan kustamie, gan nekustamie aizsargājamie mākslas 
pieminekļi – paskaidrojuma rakstā – 5, bet TIAN 3.tabulā – 6. 
Inspekcija informē, ka tikai viens no tiem ir nekustamais 
kultūras piemineklis: valsts nozīmes mākslas piemineklis 
“Altāris” (valsts aizsardzības Nr.4483) Valkas novads, Vijciema 
pagasts, Vijciema luterāņu baznīcā, kas norādāms 
paskaidrojuma rakstā, TIAN un grafiskajā daļā. Šim 
piemineklim aizsargjosla (aizsardzības zona) nav nosakāma, jo 
tas atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Vijciema 
luterāņu baznīca” (valsts aizsardzības Nre.6885) iekštelpās. 
Kustamie mākslas pieminekļi grafiskajā daļā nav jānorāda, jo 
satur sensitīvu informāciju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2) Grafiskajā daļā 
aizsargājamie kultūras pieminekļi apzīmēti ar pieminekļu zīmēm 
un norādīti pieminekļu aizsardzības numuri, bet teritorijas 
plānojuma lietotāju ērtības labad  grafiskajā daļā nepieciešams 
pievienot skaidrojumu (eksplikāciju) ar katra pieminekļa 
nosaukumu un valsts aizsardzības numuru, ņemot vērā 
Inspekcijas 2.4.punkta nosacījumu. 

3) Grafiskajā daļā 
nepieciešami precizējumi, lai nepārklātos norādītie kultūras 
pieminekļu aizsardzības numuri ar citiem apzīmējumiem. 

4) Teritorijas 
plānojuma grafiskajā daļā jāprecizē vietējās nozīmes 
arheoloģijas pieminekļa Mādzīnas purva akmens – kulta vieta 
(valsts aizsardzības Nr.2397), atrodas Valkas nov. Vijciema 
pag., atrašanās vieta (skat. pielikumu). 

5) Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos jāveic sekojoši labojumi: 
a) punktā 3.9.2.16.2. 

(70.lpp.) ir noteikts: „Metodikas projektu, pēc kuras nosaka 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem, 
izstrādā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
saskaņā ar kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošiem 
normatīvajiem aktiem. Kamēr aizsargjosla nav noteikta, tā 
minimālais platums valsts nozīmes kultūras pieminekļiem 
Valkas novadā pagastu teritorijās - ne mazāk kā 500 m, 
Valkas pilsētā 100 m, vietējās nozīmes kultūras 
pieminekļiem, kas noteikti ar pagasta pašvaldības lēmumu - 
no 50-100 m”. Minētajā prasībā precizējams formulējums 
par “valsts nozīmes kultūras pieminekļiem”, labojot to uz 
“valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļi”, jo novada 
teritorijā valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi ir iedalīti 
šādās vērtību grupās: valsts nozīmes un vietējās nozīmes 
kultūras pieminekļi.  

b) TIAN punkta 
3.9.2.16.3. (70.lpp.) apakšpunktos citētas Aizsargjoslu 
likuma prasības. Savukārt iepriekš minētā punkta b 
apakšpunktā norādīts nepamatots apgrūtinājums, kurā 
pārprasts likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 
8.panta nosacījums attiecībā uz  zemesgabalu sadalīšanas 
aizliegumu gadījumā, ja tiek apdraudēta kultūras pieminekļu 
aizsardzība. 

c) 
IAN 3.2.5.7.punkta pirmajā apakšpunktā ieļauts nosacījums, 
ka jebkuras jaudas vēja elektrostacijas izvietošana 
jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju, ja tā paredzēta kultūras pieminekļa teritorijā vai 
aizsargjoslā. Kultūras pieminekļu aizsardzības kontekstā 
Inspekcija nepiekrīt, ka vēja elektrostacijas izvietošanas 
iespēja tiek paredzēta aizsargājamā kultūras piemineklī 
(objektā vai tā teritorijā), tātad no minētā TIAN punkta 
izņemama kultūras pieminekļa teritorija. 

d) 
IAN 3.2.5.8. punkta prasībā par saules bateriju un kolektoru 
izvietošanu uz ēku un būvju jumtiem un fasādēm, izņemams 
nosacījums, ka, ja tos izvieto uz ēkām, kas noteiktas kā 
valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, to izvietojums 
jāsaskaņo ar  Inspekciju, jo kultūras pieminekļu aizsardzības 
kontekstā, šādu ierīču izvietošana uz valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu fasādēm vai jumtiem nav pieļaujama.    

6) 
eritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nav iekļauta 
Inspekcijas nosacījumu 2.2.punktā ietvertā prasība: 
„Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu 
objektu būvniecība un ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti 

 
 
Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
Ir izstrādāta atsevišķa karte, kur redz 
kultūras pieminekļus un to numurus. 
 
 
Ņemts vērā 
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darbi – smilts vai grants karjeri. 
 

Ņemts vērā 

2. VVD Valmieras reģionālā vides pārvalde 
24.05. 2016. Nr. 8.5.-08/ 1073 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk 

tekstā – TIAN): 
 

1) 1.nodaļa Noteikumu lietošana un definīcijas. 1.2. Definīcijas (8. 
lpp.) – „ietekmes uz vidi novērtējums” skaidrojumā aicinām 
iestrādāt atsauci uz likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”; 
iesakām svītrot terminu „karjers”, ņemot vērā, ka ir iekļauts 
skaidrojums „derīgo izrakteņu atradne” (atbilstīgi likuma „Par 
zemes dzīlēm prasībām”).  

2) 3.nodaļa Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un 
apbūvei: 3.3.18. Noteikumi atklātām novietnēm (47., 4.lpp.) – 
aicinām iestrādāt kritērijus par to, kad nepieciešama lietus 
notekūdeņu attīrīšana pirms to novadīšanas vidē no auto 
novietnēm. 3.4.4. Žogi un prettrokšņa sienas (51., 52.lpp.) – 
šajā punktā aicinām iestrādāt aprobežojumu atbilstošu 
Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 5.punkta 
b)apakšpunkta prasībām, kas noteic, ka virszemes 
ūdensobjektu 10 m platā aizsargjoslā ir aizliegta nožogojuma 
būvniecība; 3.9.6. Tauvas josla – labot kļūdu Aizsargjoslu 
likuma nosaukumā, jo tas minēts kā Likums par aizsargjoslām.  

3) 4.nodaļa Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves 
parametriem katrā funkcionālajā zonā. 4.10.1. Mežu teritorija 
(M) 64., 65.lpp. – vēršam uzmanību, ka derīgo izrakteņu 
ieguve, arī viensētu apbūve ir pretrunā ar mežu teritorijas 
izmantošanas mērķiem un kritērijiem. Šāds izmantošanas veids 
Mežu teritorijā nenodrošina apstākļus mežu ilgtspējīgai 
attīstībai, bet neprognozējami var samazināt ar mežu klātās 
platības un sadrumstalot mežu masīvus. Jo īpaši derīgo 
izrakteņu ieguve, paredzot derīgo izrakteņu ieguves karjeru un 
ar to saistīto būvju un citas infrastruktūras izveidi, 
neierobežotās platībās būtiski negatīvi un neatgriezeniski 
ietekmēs vides kvalitāti mežu teritorijās, radīs papildus būtiskas 
antropogēnās slodzes, ietekmēs dabisko vides absorbcijas 
spēju, teritorijas hidroģeoloģiskos apstākļus, mežu kvalitāti un 
to augšanas apstākļus. Vienlaikus norādām, ka attiecībā uz 
derīgo izrakteņu ieguvi Mežu teritorijās (M), šo TIAN 
262.punktā (129.lpp.) ir iekļauta tāda derīgo izrakteņu ieguve – 
kods 13004, kas atbilst Rūpnieciskās apbūves teritorijās 
atļautajam teritorijas izmantošanas veidam, t.i. derīgo izrakteņu 
ieguves karjeri, to ierīkošana un renovācija, ieguves 
rūpniecības vai iežu ieguves būves, ieguves rūpniecības 
uzņēmumi, noliktavas un cita derīgo izrakteņu ieguves darbības 
nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra. 
Papildus tam norādām, ka nepieciešams noteikt minimālo 
jaunveidojamo zemes vienības platību.  

4) 4.11.Lauksaimniecības teritorija. 4.11.1. Lauksaimniecības 
teritorija (L) – aicinām pārskatīt derīgo izrakteņu ieguves 
iespējamību bez jebkādiem ierobežojumiem (attiecībā kaut vai 
uz atradnes platību, derīgo izrakteņu ieguves veidu u.tml.). 
Pārvalde iebilst derīgo izrakteņu ieguvei bez identificētām 
ietekmēm uz apkārtējo vidi, kas varētu radīt neprognozējamas 
antropogēnās slodzes, izraisot jūtamu paliekošu ietekmi uz 
apkārtējo vidi, piemēram, izmainot apkārtējās teritorijas 
hidroloģisko režīmu (būtisku gruntsūdens līmeņa 
samazināšanos, kā rezultātā tuvākajā apkārtnē esošajās akās 
var pazust ūdens utt.), kā arī radot degradētas platības. Ja 
tomēr tiek pieļauta šāda iespēja, tad būtu skaidri jādefinē 
kritēriji (vismaz ieguves platības ierobežojumi), kā arī jāiestrādā 
kritēriji lokālplānojuma izstrādes nepieciešamībai. Norādām uz 
to, ka Lauksaimniecības teritorijās (L), 283.punkts (132.lpp.) kā 

 
 
 
 
 
Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.240 
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 56.2.2. un 53.3 punktiem, 
Lauksaimniecības teritorijās un 
Mežu teritorijās kā 
papildizmantošanu var noteikt derīgo 
izrakteņu ieguvi. 
Prasības derīgo izrakteņu ieguvei ir 
noteiktas TIAN 3.8.punktā.  
Sīkākas prasības kā un kur ieguvi 
var veikt un kas ir jāievēro, nosaka 
MK noteikumi Nr.570 “Derīgo 
izrakteņu ieguves kārtība”.  
Teritorijas plānojums neatceļ šajos 
noteikumos noteiktās prasības. 
Derīgo izrakteņu ieguves kārtības 
noteikumu 37. punkts nosaka, ka 
visu veidu derīgo izrakteņu ieguvei 
(izņemot pazemes ūdeņus) pirms 
derīgo izrakteņu ieguves izstrādā 
derīgo izrakteņu ieguves projektu. Šī 
projekta izstrādei nepieciešams, 
saskaņā ar 38.4.punktu, Vides 
pārraudzības valsts biroja atzinums 
par ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojums vai Valsts vides dienesta 
izdotie tehniskie noteikumi, ja tādi 
jāsaņem atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par kārtību, kādā dienests 
izdod tehniskos noteikumus; 
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.570 
39.punktu, projektā ietver: 
39.5. speciālās prasības (izņemot 
kūdras ieguvi), kurās ietver: 
39.5.1. informāciju par pazemes 
ūdeņu monitoringa tīkla izveidi, 
ieteicamo monitoringa urbumu 
skaitu, izvietojumu un novērojumu 
biežumu; 



 

papildizmantošanas veids ir atļauta tāda derīgo izrakteņu 
ieguve (13004), kas atbilst Rūpnieciskās apbūves teritorijās 
atļautajam teritorijas izmantošanas veidam, t.i. derīgo izrakteņu 
ieguves karjeri, to ierīkošana un renovācija, ieguves 
rūpniecības vai iežu ieguves būves, ieguves rūpniecības 
uzņēmumi, noliktavas un cita derīgo izrakteņu ieguves darbības 
nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.5.2. informāciju par ūdeņu 
novadīšanu vai ūdeņu atsūknēšanu. 
Kūdras ieguvei sagatavo atsevišķu 
meliorācijas sistēmas projektu; 
39.5.3. nepieciešamos pasākumus 
piegulošo zemes īpašumu 
mājsaimniecību ūdensapgādes 
nodrošināšanai; 
39.6. vides aizsardzības pasākumi; 
39.7. rekultivācijas veids un 
pasākumi; 
Līdz ar to pašvaldības teritorijas 
plānojums nosaka funkcionālo 
zonējumu (lauksaimniecības 
teritorija, meža teritorija) un šajā 
zonējumā atļautos izmantošanas 
veidus, saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi”, bet teritorijas 
plānojums neatceļ pienākumu 
ievērot normatīvajos aktos noteiktos 
ierobežojumus derīgo izrakteņu 
ieguvē. Tas, ka Teritorijas plānojumā 
Lauksaimniecības teritorijās un 
Meža teritorijās atļautais 
papildizmantošanas veids ir arī 
derīgo izrakteņu ieguve, nenozīmē, 
ka Valkas novada teritorijā 
automātiski notiks neprognozējama 
derīgo izrakteņu ieguve un meža 
platību samazināšanās. Līdz šim 
meža platības Valkas novadā tikai ir 
pieaugušas. Kā arī Valkas novadā 
nav lielu derīgo izrakteņu atradņu un 
to skaits arī nav liels, lai notiktu 
“neprognozējama meža masīvu 
sadrumstalošana un mežu platību 
samazināšanās”, papildus tam lielu 
daļu novada teritorijas aizņem īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, 
kurās arī nevar veikt derīgo 
izrakteņu ieguvi. Kā jau minēts 
augstāk, teritorijas plānojums 
neatceļ ar likumiem un MK 
noteikumiem noteiktos 
ierobežojumus derīgo izrakteņu 
ieguvē. Derīgo izrakteņu ieguve 
lauksaimniecības un meža teritorijās 
ir atļauta, ja tas nav pretrunā ar 
normatīvajiem aktiem. Kā arī 
teritorijas plānojumā ir noteikts, ka 
pēc ieguves beigām ir jāveic ieguves 
vietas rekultivācija, tajā skaitā arī  
apmežojot ieguves vietu.  
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.240 
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 53.2.punktu, viensētu 
apbūve arī ir pieļaujama meža 
teritorijā, ja zemes platība nav 
mazāka par 2 ha. 
 
 



 

 
5) Teritorijas plānojumā, kamēr nav izstrādāts un stājies spēkā 

tematiskais plānojums, ainavu izvērtējumā aicinām iekļaut 
konkrētās (Valkas novada) ainaviski vērtīgās teritorijas, 
skatpunktus un ainaviskos ceļus; nosacījumi ainavu 
aizsardzībai un plānošanai jāiekļauj Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos; minētās teritorijas, skatupunkti un 
ceļi jāattēlo Grafiskajā daļā – pamatojoties uz „Eiropas ainavu 
konvenciju” un likumu „Par Eiropas ainavu konvenciju”. 

 
 
 
6) Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā „Valkas pilsēta” – 

nepieciešams veikt attiecīgu labojumu teritorijas izmantošanas 
zonējumā, lai Valkas novada pašvaldības iecerētās 
būvniecības ieceres „Ražošanas teritorijas izveidošana 
atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” Varoņu ielā 37A un 39A, 
Valkā atbilstu atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai.  
 
Vides pārskatā 

 Izvērtējot Vides pārskata projektu, pārvalde ir secinājusi, ka: 
Vides pārskata projektā iekļauta tā informācija, kas noteikta 

Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 
„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” 8.punktā.  

Pamatojoties uz „Eiropas ainavu konvenciju” (Florence, 
20.10.2000.) un likumu „Par Eiropas ainavu konvenciju” (stājās 
spēkā 19.04.2007.) un Latvijas ainavu pamatnostādnēm 2013.-
2019.gadam (MK rīkojums Nr.361, 07.08.2013.), aicinām 
iekļaut izvērtējumu un konkrētus risinājumus ainaviski 
augstvērtīgākajām teritorijām, skatu punktiem, ainaviskiem 
ceļiem. 

Kopsakarībā ar Valkas novada Teritorijas plānojuma 
izstrādāto 1.redakciju pārvalde vērš uzmanību uz to, ka Vides 
pārskatā būtu jāietver izvērtējums neplānotai derīgo izrakteņu 
ieguvei Mežu teritorijā (M), kas būtiski negatīvi un 
neatgriezeniski ietekmēs vides kvalitāti mežu teritorijās, radīs 
papildus būtiskas antropogēnās slodzes, ietekmēs dabisko 
vides absorbcijas spēju, teritorijas hidroģeoloģiskos apstākļus, 
mežu kvalitāti un to augšanas apstākļus. 
 

Ainaviski vērtīgās teritorijas nav 
noteiktas, jo Valkas novada teritorijā 
jau tā lielu daļu teritorijas aizņem 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 
un Aizsargājamo ainavu apvidus 
“Ziemeļgauja”. Kā arī ir dabas 
liegumi un mikroliegumi. Ainaviski 
vērtīgās teritorijas varēs noteikt 
lokālplānojumos, tematiskajos 
plānojumos, ja būs tāda 
nepieciešamība. 
 
Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
Par Ainaviskajām teritorijām, ceļiem, 
Derīgo izrakteņu ieguvi skatīt 
paskaidrojumus augstāk pie 
Teritorijas plānojuma TIAN 

3. Dabas aizsardzības pārvalde 
25.05.2016. Nr. 4.8/55/2016-N-E 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 56.3.apakšpunktu un Ministru kabineta 
2009. gada 6. februāra noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības 
pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu, Administrācija sniedz šādu 
atzinumu:  

Valkas novada teritorijas plānojuma 2016.–2027.gadam 
1.redakcija un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides 
pārskata projekts ir izstrādāta atbilstoši spēkā esošo normatīvo 
aktu prasībām un daļēji Dabas aizsardzības pārvaldes 
izsniegtajiem nosacījumiem. 

Plānošanas dokumentā nav iekļauti nosacījumi ainaviski 
vērtīgo teritoriju apsaimniekošanai, jo ainaviski vērtīgās teritorijas 
plānojumā nav noteiktas. Izstrādājot tematiskos plānus, ainavu 
plānus, vai lokālplānojumus, lūdzu tajos iekļaut Administrācijas 
nosacījumos minētās rekomendācijas ainaviski vērtīgo teritoriju 
apsaimniekošanai un aizsardzībai.   

Administrācija informē, līdz 2020.gadam visā Latvijas 
teritorijā tiks veikta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo 
sugu un biotopu izplatības kartēšana. Veicot teritorijas plānojuma 
īstenošanu, lūdzu ievērot sugu un biotopu kartēšanas rezultātā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainaviski vērtīgās teritorijas nav 
noteiktas, jo Valkas novada teritorijā 
jau tā lielu daļu teritorijas aizņem 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 
un Aizsargājamo ainavu apvidus 
“Ziemeļgauja”. Kā arī ir dabas 
liegumi un mikroliegumi. Ainaviski 
vērtīgās teritorijas varēs noteikt 
lokālplānojumos, tematiskajos 
plānojumos, ja būs tāda 
nepieciešamība. 



 

apkopoto informāciju par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu 
izplatību, kā arī vadlīnijas un rekomendācijas to aizsardzībai un 
apsaimniekošanai.   

 

Jauni dati par aizsargājamām sugām 
un biotopiem tiks iekļauti teritorijas 
plānojumā, kad šādi dati būs 
pieejami.  

4. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
09.05.2016.Nr.V/1-14/83 
Izskatot materiālus par  Valkas novada teritorijas plānojuma 
2016. – 2027.   
1.redakciju konstatēju: 
 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 ,,Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem’’ 
lokālplānojuma grafiskajā daļā: 
36.6. nosaka vai precizē galvenos inženiertīklu apgādes, 
meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju risinājumus; 
36.8 attēlo apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem 
aizsargjoslas nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
apgrūtinātajām teritorijām. 
Atbilstoši augstākminētajam, teritorijas plānojumā jāuzrāda 
koplietošanas un  valsts nozīmes ūdensnotekas. Aktuālā 
informācija par meliorācijas kadastrā reģistrētajām meliorācijas 
sistēmām pieejama meliorācijas digitālajā kadastrā 
www.melioracija.lv 
Izstrādājot teritorijas plānojumu nepieciešama atsauce uz: 
o Meliorācijas likumu; 
o MK noteikumiem Nr.714 no 03.08.2010. „Meliorācijas 
sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi’’ 
o MK noteikumi Nr.306 no 02.05.2012 ,,Noteikumi par 
ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 
noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās un meža 
zemēs’’ 
o MK noteikumi Nr.612 no 06.07.2010. „Kārtība, kādā 
nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas 
sistēmas bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību 
ierobežošanu’’ 

Daļēji ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
Minētie Ministru kabineta noteikumu 
punkti attiecas uz Lokālplānojuma 
izstrādi, nevis Teritorijas plānojuma 
izstrādi. 
 
 
Grafiskajā daļā tiks uzrādītas valsts 
nozīmes ūdensnotekas. 
 
 
 
Ņemts vērā 

5. VAS “Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes 
mežsaimniecība 

Austrumvidzemes mežsaimniecība ir izskatījusi Valkas novada 
teritorijas plānojuma 1. redakciju un konstatējusi, ka plānojums 
neatbilst LVM izsniegtajiem nosacījumiem. Austrumvidzemes 
mežsaimniecība saskaņos teritorijas plānojumu ar nosacījumu, ka 
tiks izlabotas sekojošas neprecizitātes: 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 
1) Esošajā redakcijā norādīts skaidrojums  5.7. Ainaviskie ceļi 

(21.lpp.)  teritorijas plānojumā tādi ceļi nav identificēti; 
2) 5.8.2. (21.lpp.) lūdzam papildināt tekstu atbilstoši Aizsargājamo 

ainavu apvidū “Ziemeļgauja” individuālajiem aizsardzības un 
izmantošanas noteikumiem; 

3) 6.4.2. (23.lpp.) lūdzam precizēt formulējumu ( no blīvi apdzīvoto 
vietu robežām); 

4) 14.2.13. (99.lpp.) atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.1 pantam un 
33.panta 5.; 6.punktam, purva aizsargjosla ir likvidējama gar 
purviem/ to daļām, kur notiek derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve 
– purvs, kas ir pārveidots par karjeru, tiek likvidēts kā objekts, 
kam tiek noteikta aizsargjosla bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai; 

5) 14.3.1.3. (101.lpp.) izņemt tekstu - rakstveida neinformējot 
autoceļa īpašnieku  divas nedēļas pirms koku ciršanas 
uzsākšanas, atbilstoši Aizsargjoslu likumam 42. pants. 

Grafiskajā daļa:  
1) Iepazīstoties ar Valkas novada teritorijas plānojumā 

paredzētajām apgrūtinātajām teritorijām un aizsargjoslām, 
konstatēts, ka dgn. failos norādītās purvu kontūras un 
aizsargjoslas nesaskan ar aktuālajiem meža inventarizācijas 
datiem un situāciju dabā LVM valdījumā esošajās zemē; 

 
 
 
 
 
 
Ainaviskos ceļus noteiks 
lokālplānojumā vai tematiskajā 
plānojumā, ja tādi ceļi tiks 
identificēti. 
Ņemts vērā 
 
Ņemts vērā 
 
 
Ņemts vērā 
 
 
 
 
Ņemts vērā 
 
 
 
Purvu kontūras noteiktas pēc 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras izsniegtās topogrāfiskās 
kartes datiem, kā to nosaka MK 
noteikumi Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 



 

2) Lūgums ņemt vērā elektroniski nosūtītos meža inventarizācijas 
datus, nosakot purva kontūras un aizsargjoslas ap purviem, 
kas atrodas LVM valdījumā esošajās zemēs; 

3) Lūdzam pārskatīt Ķeizarpurva aizsargjoslas nepieciešamību 
blakus teritorijai, kur jau notiek kūdras ieguve (Ķeizarpurva 
austrumu malā - 33.panta 6.punktam, purva aizsargjosla ir 
likvidējama gar purviem/ to daļām, kur notiek derīgo izrakteņu 
(kūdras) ieguve – purvs, kas ir pārveidots par karjeru, tiek 
likvidēts kā objekts, kam tiek noteikta aizsargjosla bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai). 
 

plānošanas dokumentiem” 7.punkts. 
Tiks veikta daļēja korekcija purvu 
aizsargjoslu izvietojumā pēc LVM 
iesniegtajiem datiem, bet ne par 
visiem purviem LVM ir dati. Kur datu 
nav, vadīsies pēc topogrāfiskās 
kartes. 
Ķeizarpurva aizsargjosla tiks 
precizēta. 

6. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra 
06.05.2016  Nr.303/1.1-14.2e/455 

Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru 
kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
prasībām un ir ievēroti Valkas novada pašvaldībai 2014.gada 
19.decembrī  LĢIA vēstulē Nr. Nr.856/1-14.2/1253 sniegtie 
nosacījumi (turpmāk- Nosacījumi).  

Atbalstam tālāku Valkas novada teritorijas plānojuma 2016.-
2027. gadam 1.redakcijas virzību, ja, ievērojot LĢIA Nosacījumu 
4.punkta prasības, TAPIS publicētajiem teritorijas plānojuma 
dokumentam “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” tiks 
pievienots aktualizēts vietējā  ģeodēziskā tīkla punktu saraksts.  

 

Ņemts vērā 

7. VAS “Latvijas valsts ceļi” Smiltenes nodaļa 
26.05.2016. Nr.4.5.3.-69 
Nepieciešami labojumi un izmaiņas: 

Paskaidrojuma rakstā. 
1) 12.lp. precizēt ceļu nosaukumus : A3 Inčukalns-Valmiera-

Igaunijas robeža, reģ.autoceļš Smiltene-Valka.  
2) 47.lp. labot: 223,47 km ir valsts autoceļi. 
3) 48.lp. labot: P24 Smiltene-Valka 
4) Piezīme par rakstīto “ceļa posms Gaujas tilts – Stepi, kurš 

ziemā un atkalā faktiski nav izbraucams”. Atkalas laikā pa 
jebkuru ceļu ir apgrūtināta braukšana. Ziemā ceļš P23 Valka-
Vireši nav slēgts, braukšana notiek. Beidzamo gadu laikā no 
sabiedriskajiem pārvadātājiem, par šī ceļa neizbraucamību, 
norādes nav saņemtas. 

5) Labot: Ērģeme-Igaunijas rob.(V256) 
6) Naukšēni-Piksāri-Veckārķi (V180) 
7) Omuļi-Kurģi (V230) 
8) 54.lp. “Smiltene-Valka” 
9) 56.lp. Smiltenes-Valkas 
10) Vēlams precizēt ceļu nosaukumus 16.pielikumā “Valsts 

ģeodēziskie punkti”. 
11) Piezīme pie valsts a/c V180 un V230. Jaunajiem nosaukumiem 

atbilstošā kilometrāža ceļam V180 km 8,445-19,545 un V230 
km 0,0-3,8. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 
1) 3.1.3.8.p. aicinām papildināt ar norādi par to, ka ielu platums 

pie brauktuves malas ir jāpalielina. Skatīt LVS 190-2 “Ceļu 
projektēšanas noteikumi. Normālprofili” 3.tabulu. 

2) 3.1.4.p. ieteicams papildināt ar atsauci uz LVS 190-10 “Gājēju 
pārejas projektēšanas noteikumi”. Plānojumā lietotais termins 
“rekonstrukcija” jāaizstāj ar terminu “pārbūve”, ņemot vērā 
Būvniecības likumā noteiktos terminus. 

3) 3.1.5.p. ieteicams papildināt ar atsauci uz LVS 190-9 “Ceļu 
projektēšanas noteikumi. 9.daļa: Velosatiksme”. 

4) 3.1.9.p. ieteicams papildināt ar atsauci uz LVS 190-7 
“Vienlīmeņa stāvvietu projektēšanas noteikumi”. 

5) Aicinām koriģēt 4.zīmējumā doto izmēru “1,75”, no kura 
pašlaik saskatāms ir tikai “75”. 

6) Izteiktāk iestrādāt nosacījumos teikto. 

Ņemts vērā 



 

7) 23.lp. rakstīt 6.2.3.p. c) jānodrošina ražošanas teritoriju 
sasaisti ar valsts nozīmes autoceļiem, ievērojot 
pakāpeniskuma principu. 

8) 131.-146.lp. un 160.-165.lp. veikt ceļu nosaukumu 
precizēšanu. 
 

8. Veselības inspekcija 
25.05.2016. Nr. 12-1/14962/4576 

Veselības inspekcija ierosina Teritorijas plānojuma 
apbūves noteikumos ietvert peldūdeņu un peldvietu 
apsaimniekošanas nosacījumus atbilstoši Ministru kabineta 
2010.gada 6.jūlija noteikumu Nr.608 „Noteikumi par peldvietu 
ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām 
sabiedrības  informēšanai” prasībām. 
 

Valkas novadā nav oficiālu 
peldvietu, bet vietās, kur iedzīvotāji 
mēdz peldēties tiek katru gadu ņemti 
ūdens paraugi analīzēm. 
Apbūves noteikumos tiks iekļauts 
sekojošs teksts: 
Ja pašvaldība novadā izveido 
oficiālas peldvietas, ir jāievēro MK 
noteikumi Nr.38 "Peldvietas 
izveidošanas un uzturēšanas 
kārtība", MK noteikumi Nr.608 
"Noteikumi par peldvietu ūdens 
monitoringu, kvalitātes 
nodrošināšanu un prasībām 
sabiedrības informēšanai", kā arī citi 
spēkā esoši normatīvie akti. 
Oficiālās peldvietās ir jānodrošina 
šādi ūdens pārvaldības pasākumi:  
1) monitoringa kalendāra 
izstrādāšana; 
2) peldvietas ūdens monitorings; 
3) peldvietas ūdens kvalitātes 
novērtēšana un klasificēšana; 
4) peldvietas ūdens apraksta 
izstrādāšana un uzturēšana; 
5) piesārņojuma identificēšana un tā 
ietekmes novērtēšana, lai neradītu 
kaitējumu peldētāju veselībai; 
6) informācijas sniegšana 
sabiedrībai; 
7) pasākumi, lai novērstu peldētāju 
saskari ar piesārņojumu; 
8) pasākumi, lai samazinātu 
piesārņojuma risku. 
 

9. VMD Ziemeļvidzemes virsmežniecība 
26.05.2016.Nr. VM10.7-7/221 

Izvērtējot Valkas novada teritorijas plānojuma 2016.-
2027.gadam 1.redakcijas paskaidrojuma rakstu, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus, pielikumus un kartes, tika 
konstatēts, ka minētajam plānojumam nepieciešami šādi labojumi 
un precizējumi: 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 
 154.lpp. 4 tabulā “Upes un aizsargjoslas Valkas novadā” 
Acupītes garums minēts 22 km, un aizsargjoslas platums 50 metri, 
informējam, ka aktuālajā meliorācijas kadastrā Acupītes garums 
noteikts 37,7 km. Nepieciešams izlabot Acupītes garumu un 
aizsargjoslas platumu.  

159.-160. lpp. 6.tabulā par purvu aizsargjoslām purviem, 
kuri lielāki par 100 ha, noteikta 50 metrus plata aizsargjosla, bet 
aizsargjoslu likuma 7.1panta 2.punkta 2.apakšpunktā minēts, ka 
aizsargjoslas platums ir 50 vai 100 metrus plata josla atkarībā no 
meža augšanas apstākļu tipa. Iesakām pie aizsargjoslas platuma 
piezīmēs uzrakstīt, ka aizsargjoslas platums var tikt noteikts 100 
metrus, ja ir atbilstošais meža augšanas apstākļu tips.  

Vides pārskats. 
18.lpp. 2. rindkopā vārda “mežniecība” vietā rakstīt vārdu 

“nodaļa”. 32.lpp. 2.rindā dabas lieguma “Burgas pļavas” teritorija 

Ņemts vērā 



 

minēta 19,2 ha. Informējam, ka Dabas aizsardzības pārvaldes 
interneta vietnē šī lieguma teritorija minēta 183,3 ha. Nepieciešams 
izlabot platību. 5.rindā minēti 79 mikroliegumi, savukārt 5.2.6.5. 
punktā 85 mikroliegumi, nepieciešams precizēt pareizo 
mikroliegumu skaitu. 

35.lpp. 14.tabulā dabas lieguma Burgas pļavas platība 
minēta 83 ha, bet Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē šī 
lieguma teritorija minēta 183,3 ha. Nepieciešams izlabot platību. 

 
10. Burtnieku novada pašvaldība 

25.05.2016. Nr.3-11.4/581 
Saskaņā ar 2009.gada 6.oktobra MK noteikumu Nr.628 

„Noteikumi par pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem” 
55., 56.3., 59.punktiem, Burtnieku novada pašvaldība ir 
iepazinusies ar Valkas novada teritorijas plānojuma 2016.-
2027.gadam 1.redakciju un Vides pārskata projektu. 

Informējam, ka Burtnieku novada pašvaldībai nav iebildumu, 
pretenziju vai ierosinājumu par izstrādāto Valkas novada teritorijas 
plānojuma 2016.-2027.gadam 1.redakciju un Vides pārskata 
projektu. 

 

Nav iebildumu pret izstrādāto 
redakciju. 

11. Strenču novada dome 
17.05.2016. Nr. ADM/3-13/16/527 

Strenču novada dome atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 56.3. apakšpunktam norāda, ka ir 
iepazinusies ar Valkas novada teritorijas plānojuma 2016.-
2027.gadam 1.redakciju un Vides pārskata projektā izvirzītiem 
nosacījumiem un nav iebildumu. 

 

Nav iebildumu pret izstrādāto 
redakciju. 

12. Smiltenes novada dome 
25.05.2016. Nr. 3-8/1093 

Smiltenes novada dome ir iepazinusies ar Valkas novada 
teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam 1.redakciju un Vides 
pārskata projektu. 

Smiltenes novada domei nav iebildumu par Valkas novada 
teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam 1. redakcijā un Vides 
pārskata projektā ietverto informāciju. 

Nav iebildumu pret izstrādāto 
redakciju. 

13. Apes novada dome 
02.05.2016., A/3-12.1/377 

Apes novada dome, izvērtējot interneta vietnē 
https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2498 pieejamo 
informāciju par sagatavoto  
Valkas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadiem 
1.redakciju, sniedz pozitīvu atzinumu. 
 

Nav iebildumu pret izstrādāto 
redakciju. 

14. *** 
Vēlas apmežot (plantāciju mežs) daļu no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 94880090033, saglabājot pievadceļu 
apbedījuma vietai. 

Ņemts vērā 

15. *** 
Vēlas apmežot daļu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
94520110038. 

Ņemts vērā 

16. *** 
Vēlas mainīt funkcionālo zonējumu zemes gabalā ar kadastra 
apzīmējumu 94010080181 no Dabas un apstādījumu teritorijas 
uz Savrupmāju apbūves teritoriju, jo minētais zemes gabals 
vairs nav pašvaldības īpašumā, bet ir viņa īpašumā. 

Ņemts vērā 

17. SIA “PEPI RER” 
Vēlas mainīt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
94010070301 funkcionālo zonējumu no Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju. 

Ņemts vērā 

Sanāksme slēgta: plkst.18:00 
Izstrādes vadītājs un teritorijas plānojuma izstrādātājs Ingars Siliņš  



 

6.§ 
Par finansējuma piešķiršanu J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai mēbeļu iegādei 

 ____________________________________________________________________  
(R.Rastaks, V.Šaicāns)  

Valkas novada dome saņēmusi J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores iesniegumu ar lūgumu 
piešķirt papildus finansējumu mēbeļu iegādei. 

Direktore informē, ka 2016.gadā skolas ēkā notiek remonts. Direktore ir veikusi cenu aptauju, un 
kopējā nepieciešamā summa ir EUR 3004,53.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 
11.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 1.§) un Finanšu komitejas 2016.gada 15.jūlija lēmumu (protokols 
Nr.8, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Piešķirt J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 3004,53 (trīs tūkstoši četri euro, 53 centi) mēbeļu 

iegādei. 
2. Par lēmuma izpildi atbild J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors un Valkas novada domes 

Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
7.§ 

Par nolikuma Nr.7 “Valkas pagasta pārvaldes arhīva nolikums” 
 un reglamenta Nr.2 “Valkas pagasta pārvaldes Dokumentu un arhīva pārvaldības  

ekspertu komisijas reglaments” apstiprināšanu 
 ____________________________________________________________________  

(J.Lapsa)  
Valkas novada dome izskata Valkas pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Lapsas iesniegto Valkas 

pagasta pārvaldes arhīva nolikumu un Valkas pagasta pārvaldes Dokumentu un arhīva pārvaldības 
ekspertu komisijas reglamentu. Arhīva nolikums un Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas 
reglaments ir nepieciešami, lai noteiktu Valkas pagasta pārvaldes dokumentu un arhīva pārvaldības 
kārtību, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 8. punktu, Arhīvu likumu, Ministru 
kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”, kā 
arī citiem ar arhīva darbību saistītiem normatīvajiem dokumentiem. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 15.jūlija lēmumu (protokols 
Nr.8, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 8.punkta, 41.panta 1.daļas 
2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns S.Pilskalne, M.Kreilis, 
S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt nolikumu Nr.7 „Valkas pagasta pārvaldes arhīva nolikums” (pielikumā). 
2. Apstiprināt reglamentu Nr.2 ”Valkas pagasta pārvaldes Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu 

komisijas reglaments” (pielikumā). 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

N O L I K U M S 
Valkā 

2016.gada 28.jūlijā           Nr.7 
APSTIPRINĀTS 

 ar Valkas novada domes 
2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu                                                                                       

(protokols Nr.9,7.§) 
VALKAS  PAGASTA  PĀRVALDES  ARHĪVA N O L I K U M S 

 
Izdots saskaņā ar Arhīvu likumu un likuma  

“Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu 
I. Vispārīgie noteikumi 

 
1. Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes darbībā izveidojušies uzkrātie informatīvi vērtīgie (pastāvīgi 

un ilgstoši glabājamie) dokumenti veido Valkas pagasta pārvaldes arhīvu (turpmāk - arhīvs), kas ir 
Latvijas Nacionālā arhīva fonda sastāvdaļa. 



 

2. Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes vadītājs kopumā ir atbildīgs par arhīva fonda dokumentu 
uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu. Lai veiktu šos pienākumus, Valkas pagasta 
pārvaldes vadītājs ar rīkojumu ieceļ par arhīvu atbildīgo darbinieku. 

3. Arhīvs savā darbībā ievēro Arhīvu likumu, 2012.gada 6.novembra Ministru kabineta noteikumus 
Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”, šo nolikumu un citus Latvijas Republikas 
normatīvos aktus, kā arī Latvijas Nacionālā arhīva un Valkas pagasta pārvaldes vadītāja prasības un 
norādījumus. 

 
 

II. Arhīva dokumentu sastāvs 
 
4. Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes arhīvs glabā: 

4.1. Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes lietvedībā pabeigtus dokumentus: 
4.1.1. pastāvīgi glabājamos dokumentus; 
4.1.2. ilgstoši (ilgāk par 10 gadiem) glabājamos dokumentus, to skaitā, personālsastāva 

dokumentus. 
4.2. Fonda lietas (pastāvīgi un ilgstoši glabājamo dokumentu uzskaites sarakstus, vairāklīmeņu 

arhīviskos aprakstus, arhīva pases, aktus par lietu nodošanu valsts arhīvā, aktus par dokumentu 
esību un fiziskā stāvokļa pārbaudi, aktus par iztrūkstošajiem dokumentiem, dokumentu 
iznīcināšanas aktus u.c.). 

 
 

III. Arhīva uzdevumi un funkcijas 
 
5. Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes arhīva galvenie uzdevumi: 

5.1. Uzkrāt, uzskaitīt, saglabāt un izmantot pastāvīgi un ilgstoši glabājamos  dokumentus, to skaitā 
personālsastāva dokumentus. 

5.2. Savlaicīgi sagatavot un noteiktā termiņā nodot valsts arhīvam pastāvīgi glabājamos dokumentus. 
6. Lai veiktu šos uzdevumus, arhīvs īsteno šādas funkcijas: 

6.1. Sastāda lietu nomenklatūru. 
6.2. Veic dokumentu vērtības ekspertīzi lietvedībā. 
6.3. Pieņem no darbiniekiem glabāšanā, atbilstoši pastāvošiem noteikumiem, noformētas pastāvīgi 

un ilgstoši glabājamās lietas (to skaitā personālsastāva lietas). 
6.4. Sagatavo lietvedības lietas glabāšanai pagasta pārvaldes arhīvā. 

 
6.5. Veido un uztur kārtībā pastāvīgi un ilgstoši glabājamo dokumentu (to skaitā personālsastāva 

dokumentu) uzskaiti, sastāda lietu uzskaites sarakstus, vairāklīmeņu arhīviskos aprakstus u.c. 
6.6. Veido un papildina arhīvā glabājamo dokumentu uzziņas sistēmu  (dokumentu uzskaites saraksti, 

vairāklīmeņu arhīviskie apraksti u.c.). 
6.7. Sastāda dokumentu iznīcināšanas aktus. 
6.8. Saglabā arhīvā pieņemtos dokumentus. 
6.9. Sagatavo pastāvīgi glabājamos dokumentus nodošanai un valsts arhīva noteiktajā termiņā nodod 

tos pastāvīgā glabāšanā Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālajā valsts arhīvā. 
6.10. Valsts arhīva noteiktajā termiņa veic arhīva fondu un lietu uzskaiti, sastāda arhīva pasi un 

iesniedz to attiecīgajā valsts arhīvā. 
6.11. Veic arhīva dokumentu izmantošanu (izsniedz arhīva izziņas, uz laiku lietošanā arhīva 

dokumentus). 
6.12. Piedalās lietvedības un arhīva darba normatīvo dokumentu izstrādāšanā. 

 
 

IV. Arhīva tiesības 
 

7. Lai īstenotu minētās funkcijas, arhīvam ir tiesības: 
7.1. Pieprasīt no pārvaldes darbiniekiem ievērot noteikumus, kas nosaka lietu iekārtošanu lietvedībā 

un to sagatavošanu nodošanai pagasta pārvaldes arhīvā. 
7.2. Iesniegt juridiskās personas vadībai priekšlikumus par arhīva darba uzlabošanas un dokumentu 

saglabāšanas jautājumiem. 
7.3. Informēt Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālo valsts arhīvu par Valkas pagasta pārvaldes 

iecelto atbilstīgo amatpersonu, kas nodrošina dokumentu sakārtošanu, uzskaiti, saglabāšanu, 
izmantošanu un savlaicīgu nodošanu valsts glabāšanā. 

7.4. Pieaicināt par konsultantiem Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālā valsts arhīva 
speciālistus. 

 
 



 

R E G L A M E N T S 
Valkā 

 2016.gada 28.jūlijā                  Nr.2 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Valkas novada domes 

2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu 
    (protokols Nr.9, 7.§) 

 
Valkas pagasta pārvaldes  

Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas reglaments 
 

Izdots saskaņā ar MK 06.11.2016. noteikumu Nr. 748 
“Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” 10.punktu 

 
I. Vispārīgie noteikumi 

 
1. Reglaments nosaka Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes Dokumentu un arhīva pārvaldības 

ekspertu komisijas (turpmāk - Ekspertu komisija) izveidošanas un sēžu norises kārtību, funkcijas un 
tiesības, kas saistītas ar Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes dokumentārā mantojuma 
veidošanu, uzkrāšanu, izvērtēšanu, saglabāšanu, pieejamību, izmantošanu un tālāku nodošanu valsts 
glabāšanā. 

2. Ekspertu komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Arhīvu likumu, 2012.gada 6.novembra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un citiem 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva un Valkas 
novada Valkas pagasta pārvaldes vadītāja prasībām un norādījumiem, un Dokumentu un arhīva 
pārvaldības ekspertu komisijas reglamentu.  

3. Ekspertu komisijai ir padomdevēja tiesības. Tās lēmumus apstiprina Valkas pagasta pārvaldes 
vadītājs, bet īpašos gadījumos – valsts arhīvs. Ekspertu komisija sadarbojas ar Latvijas Nacionālā 
arhīva Dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu komisijas Valmieras zonālā valsts arhīva 
apakškomisiju. 

4. Ekspertu komisija ar Valkas pagasta pārvaldes rīkojumu tiek izveidota trīs cilvēku sastāvā, no kuriem 
viens ir atbildīgs par institūcijas dokumentu vai arhīva pārvaldību. Ekspertu komisijas sastāvā ir 
komisijas priekšsēdētājs, protokolists un komisijas locekļi. 

5. Ekspertu komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs pēc vajadzības. Sēdi vada Ekspertu          
komisijas priekšsēdētājs un protokolē protokolists. Sēdes protokolu protokolists sagatavo piecu   
darba dienu laikā pēc sēdes. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un protokolists. 

 
II. Ekspertu komisijas funkcijas 

 
6. Ekspertu komisija izskata un izvērtē:  

6.1. Dokumentu glabāšanas termiņus un arhīvisko vērtību; 
6.2. Valkas pagasta pārvaldes dokumentu klasifikācijas shēmu. 
6.3. Lietu nomenklatūru. 
6.4. Dokumentu uzziņu sistēmas (vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma, vairāklīmeņu arhīviskie 

apraksti, glabājamo vienību uzskaites saraksti u.c.). 
6.5. Dokumentu iznīcināšanas aktus. 

7. Ekspertu komisija piedalās patstāvīgi un ilgstoši glabājamo dokumentu atlasē tālākai glabāšanai, kā 
arī īslaicīgi (līdz 10 gadiem ieskaitot) glabājamo dokumentu atlasē iznīcināšanai un iznīcināšanas 
procesā. 

8. Sagatavo priekšlikumus par konkrētu dokumentu glabāšanas termiņu noteikšanu, kā arī par 
glabāšanas termiņu mainīšanu un iesniedz tos izskatīšanai un saskaņošanai Latvijas Nacionālajam 
valsts arhīvam. 

9. Palīdz sagatavot rīkojumu un lēmumu projektus, ja tādi Valkas pagasta pārvaldes darbībā 
nepieciešami, lietvedības un arhīva kārtošanas jautājumos. 

10. Piedalās lietvedības dokumentu un arhīvu pieņemšanas - nodošanas un lietu esības un fiziskā 
stāvokļa pārbaudes procesos, kā arī aktu sastādīšanā. 

 
III. Ekspertu komisijas tiesības 

 
11. Lai īstenotu norādītās funkcijas, Ekspertu komisijai ir tiesības: 

11.1. Iesniegt Valkas pagasta pārvaldes vadītājam priekšlikumus dokumentu un arhīva pārvaldības   
darba  uzlabošanai; 

11.2. Dot norādījumus Valkas pagasta pārvaldes darbiniekiem par dokumentu kārtošanu, atlasi un 
sagatavošanu turpmākai glabāšanai vai iznīcināšanai; 



 

11.3. Pieprasīt no Valkas pagasta pārvaldes darbiniekiem informāciju, kas nepieciešama dokumentu 
glabāšanas termiņa un arhīviskās vērtības noteikšanai;   

11.4. Pieaicināt par konsultantiem Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālā valsts arhīva            
speciālistus. 

 
8.§ 

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Valkā, Tālavas iela 12 
 ____________________________________________________________________  

(G.Smane)  
 

Dome izskata Draudzes “Elu Sõna Kogodus”, reģistrācijas Nr.33800276, adrese: Lai 24, Valga, 
Igaunijas Republika, 2016.gada 15.jūlija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 
15.07.2016.) ar lūgumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Valkā, Tālavas iela 12, 
kadastra numurs 9401 001 0112. Iesniegumam pievienots 2016.gada 14.jūlija Pirkuma līgums. Izskatot ar 
lietu saistītos dokumentus tika konstatēts: 

2016.gada 14.jūlijā starp Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” un 
Draudzi “Elu Sõna Kogodus”, reģistrācijas Nr.33800276, sastādītā Pirkuma līguma pirkuma objekts ir 
nekustamais īpašums Valkā, Tālavas iela 12, ar kadastra numuru 9401 001 0112, kas sastāv no zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0112, platība 0.3614ha un uz zemes gabala esošās ēkām ar 
kadastra apzīmējumiem 9401 001 0112 001, 9401 001 0112 002 un 9401 001 0112 003. Īpašums 
reģistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0000 9332. Minētā nekustamā īpašuma 
īpašnieks: Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”. 

Pirkuma līgumā norādītā nekustamā īpašuma pārdošanas cena: EUR 12 000.00 (divpadsmit tūkstoši 
euro). 

Likuma „Par pašvaldībām” 78.pants nosaka, ka vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja 
pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai 
pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas 
izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato 
attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Izskatot zemes vienību izvietojumu dabā, ir secināms, ka zemes vienība Tālavas iela 12 atrodas starp 
zemes vienībām Tālavas iela 12B, kadastra apzīmējums 9401 001 0131 un “Pedeles upe”, kadastra 
apzīmējums 9401 001 0198, kas ir piekritīgi Valkas novada pašvaldībai. 

Līdz ar to šīs zemes vienības būtu lietderīgi apsaimniekot apvienoti. Bez tam, lai nokļūtu uz zemes 
vienību Tālavas iela 12, ir jāšķērso Valkas novada domei piederošā zemes vienība Tālavas iela 12B, 
savukārt cauri zemes vienībai Tālavas iela 12 iet piebraucamais ceļš pie ēkām Tālavas iela 10A. 

Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013 – 2037 ir noteikts stratēģiskais attīstības mērķis: 
vide, kas balstīta uz inovācijām un zināšanām ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstībai - balstīta uz 
zināšanām, inovācijām, ģeogrāfiski stratēģiskā novietojuma potenciāliem labvēlīga vide ilgtspējīgas 
uzņēmējdarbības attīstībai. Minētajā objektā pastāv visi priekšnosacījumi, lai veicinātu daudzveidīgu 
uzņēmējdarbību, attīstītu videi draudzīgu, uz zināšanām un jaunajām tehnoloģijām balstītu ražošanu un 
dažādus pakalpojumus, infrastruktūru. Stratēģijā minēts ilgtermiņa prioritārais mērķis (IPM3), kas paredz 
veicināt novada ekonomisko augšupeju, atbalstot esošos uzņēmumus un piesaistot jaunus 
uzņēmējdarbības veidus. 

Kā viena no ēkas izmantošanas iespējām ir Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 
IV.daļā Investīciju plāns (aktualizēts ar Valkas novada domes 2016.gada 31.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.3, 7.§) projektu ideju sarakstā zem Privātās/publiskās investīcijas ar kārtas Nr.12 iekļauta 
projekta ideja “Sociālās uzņēmējdarbības inkubators”, kas paredz Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru 
plānots izveidot kā vietējās mājražošanas / amatniecības centru, kalēja vai cita amata meistara darbnīca, 
rotkaļa darbnīca un citi). 

Programmas II daļā Stratēģiskā daļa ir noteikta VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE (VTP) 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA NOVADĀ.  Noteikts pasākums  13: Ražošanas  un  pakalpojumu  
attīstība un rīcības virziens Attīstīta ražošana un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību. Lai 
sasniegtu izvirzīto prioritāti tika noteikti vairāki uzdevumi:  

U1: Veicināt uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstību;  
U2: Veicināt starptautisko sadarbību uzņēmējdarbības jomā ar citām pašvaldībām Latvijā un citās 

valstīs (jaunu noieta tirgu meklēšana, u.c.);  
U3: Veicināt jaunu konkurētspējīgu un inovatīvu produktu ražošanas attīstību;  
U4: Veicināt daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības attīstību;  
U5: Veicināt tūrisma infrastruktūras attīstību;  
U6: Atbalstīt kvalitatīvu un inovatīvu tūrisma produktu izveidi. 
 Iegādājoties nekustamo īpašumu Valkā, Tālavas iela 12, tiktu nodrošināta vieta uzņēmējdarbības 

attīstībai atbilstoši plānotajai darbībai Valkas novada domes attīstības programmā. Tādējādi pašvaldība 
nodrošinātu un īstenotu likuma “Par pašvaldībām”” 15.panta 1.daļas 10.punktu, kas nosaka pašvaldības 



 

autonomo funkciju sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par 
bezdarba samazināšanu. 
Ņemot vērā samērīguma un demokrātiskas iekārtas principa piemērošanu, salīdzinot personas tiesību 

aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu 
var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums, var secināt, ka sabiedrības interešu ieguvums būs 
ievērojami lielāks, ja minētais nekustamais īpašums būs pašvaldības īpašumā un tas tiks izmantots 
uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai  tādējādi, nodrošinot arī jaunu darba vietu izveidošanu. 

Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību 
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”, 3.punkts nosaka, ka, ja vietējai pašvaldībai atsavināmais 
nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot 
teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas 
dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību 
pašvaldības funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma 
līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu 
izmantot pirmpirkuma tiesības. 

To pašu noteikumu 3.punkts nosaka, ka Vietējās pašvaldības domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu nekavējoties nosūta nekustamā īpašuma pārdevējam un attiecīgās administratīvās 
teritorijas zemesgrāmatu nodaļai. Vietējās pašvaldības domes lēmumu par atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības vai izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nekavējoties nosūta 
nekustamā īpašuma pārdevējam un 6.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības domes lēmums par 
pirmpirkuma tiesību izmantošanu uzliek tai par pienākumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 
par pirmpirkuma tiesību izmantošanu sagatavot attiecīgu darījuma aktu, pamatojoties uz pārdevēja un 
pircēja vienošanās nosacījumiem, un līgumā noteiktā kārtībā un termiņos samaksāt pirkuma līgumā 
noteikto summu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 15.jūlija lēmumu (protokols 
Nr.8, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 3.panta, 6.panta, 14.panta 1.daļas 2.punkta un 
15.panta pirmās daļas 7.punkta, 78.panta pirmās daļas, 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un 
termiņiem” 3.punkta un 2016.gada 14.jūlija pirkuma pārdevuma līguma starp Akciju sabiedrību “Attīstības 
un finanšu institūcija Altum” un Draudzi “Elu Sõna Kogodus”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 
12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, V.Šaicāns S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts 
(V.Bērziņa),  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz Pirkuma objektu Valkā, Tālavas iela 12, kas sastāv no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0112, platība 0.3614ha un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 
9401 001 0112 001, 9401 001 0112 002 un 9401 001 0112 003, un pirkt minēto nekustamo īpašumu 
par Pirkuma līgumā norādīto pirkuma maksu EUR 12 000.00 (divpadsmit tūkstoši euro). 

2. Finansējumu nodrošināt no Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
3. Uzdot Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai 10 darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas brīža veikt pirkuma summas pārskaitījumu uz līgumā norādīto Pārdevēja bankas kontu. 
4. Par lēmuma 3.punkta izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā 

procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 
Administratīvā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

 
9.§ 

Par Izsoles protokola Nr.1 par nekustamā īpašuma  
Valkas pagastā “Vecrāmji 2”, izsoles gaitu, apstiprināšanu 

_______________________________________________________________ 
(G.Smane) 

 
Pamatojoties uz 2016.gada 26.maija Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6., 22.§), ar 

kuru tika apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - Valkas pagastā “Vecrāmji 2”, Izsoles 
noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē, kā arī apstiprināt izsoles objekta 
nosacīto cenu EUR 2157.00, 2016.gada 6.jūlijā, plkst. 11:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole. 

Tika izsolīts nekustamais īpašums: Valkas pagastā “Vecrāmji 2”, kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9488 013 0048, platība 0.1372ha un uz tās esošas dzīvojamās mājas. 

Sludinājums par nekustamā īpašuma – Valkas pagastā “Vecrāmji 2” izsoles noteikumu apstiprināšanu 
tika publicēti laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” (06.06.2016. laidienā Nr.108 (5680) un „Ziemeļlatvija” 
(02.06.2016).  

Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēti divi pretendenti: *** un ***.  



 

Abi pretendenti bija iesnieguši Izsoles noteikumu 14.punktā minētos dokumentus un tika reģistrēti 
Izsoles dalībnieku sarakstā, kā arī tika izsniegtas reģistrācijas apliecības.  

Pretendenti iemaksājuši drošības naudu, katrs EUR 215.00 (divi simti piecpadsmit euro) un 
reģistrācijas maksu EUR 30,00 apmērā. 

Šā gada 6.jūlijā Valkā, Beverīnas ielā 3, Valkas novada domes ēkā, notika nekustamā īpašuma – 
Valkas pagastā “Vecrāmji 2” izsole, kuras gaita tika protokolēta, noformējot izsoles protokolu Nr.1.  

Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr.1, par minēto nekustamo īpašumu augstākā nosolītā cena ir EUR 
4157.00 (četri tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro), kuru nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas 
Nr.1. Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda EUR 215.00 apmērā. 

Pircējam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu (kas ir EUR 
3942.00) jāiemaksā līdz 2016.gada 6.augustam. Par šo faktu tika sagatavota un izsniegta Pircējam Izziņa 
norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 
Dalībniekam ar kārtas Nr.2, saskaņā ar Izsoles noteikumu 42.punktu, ir jāatmaksā iemaksātā drošības 

nauda. 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2016.gada 6.jūlija sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 1.§) un vadoties no 2016.gada 26.maija 
Nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Vecrāmji 2”, Izsoles noteikumiem (protokols Nr.6, 22.§), likuma 
“Par pašvaldībām” 14.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns 
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt 2016.gada 6.jūlija Izsoles protokolu Nr.1. par nekustamā īpašuma – Valkas pagastā 

“Vecrāmji 2”, kadastra numurs 9488 013 0048, izsoles gaitu, ar nosolīto summu par izsoles objektu - 
EUR 4157.00 (četri tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro). 

2. Uzdot Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot un nosūtīt Pircējam – ***, 
attiecīgu rēķinu, ņemot vērā, ka Pircējam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto 
nodrošinājuma naudu, kas kopumā ir EUR 3942,00 (trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi 
 euro), jāiemaksā līdz 2016.gada 6.augustam. Rēķinu nosūtīt uz adresi : ***, “***”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701. 

3. Atmaksāt iemaksāto nodrošinājuma naudu EUR 215.00 (divi simti piecpadsmit euro) apmērā, ***, 
personas kods ***-***, dzīvo: *** iela ***, Valka, Valkas novads, LV-4701, uz kontu: AS SWEDBANK, 
***. 

4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.  

 
10.§ 

Par izīrēta dzīvokļa Valkā, *** ielā ***, dzīvoklis ***, atsavināšanas procesa uzsākšanu 
__________________________________________________________________________ 

(G.Smane) 
 

Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela *** dzīvoklis ***, Valka, Valkas novads, 2016.gada 
29.jūnijā iesniegto iesniegumu ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru par viņa īrēto dzīvokli Valkā, 
Rīgas ielā ***, dzīvoklis ***, tika konstatēts: 

Atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam atsevišķos 
gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks 
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt attiecīgo dzīvokļa īpašumu vai viendzīvokļa dzīvojamo 
māju. 

*** ar Valkas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 1990.gada 13.marta Orderi Nr.122116 
tika piešķirtas tiesības ieņemt dzīvokli Valkā, *** ielā *** (tagadējā *** iela), dzīvoklis *** (2 istabas, 
32.6m2).  

Spēkā esošais dzīvokļa Valkā, *** ielā ***, dzīvoklis ***, īres līgums noslēgts 1994.gada 9.novembrī.  
Uz šī lēmuma pieņemšanas dienu, vēl nav nostiprinātas zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības 

uz minēto dzīvokli. Līdz ar to paralēli nekustamā īpašuma dokumentu sakārtošanai un reģistrēšanai 
zemesgrāmatā, varētu tikt pieprasīti arī nepieciešamie dokumenti atsavināšanas procedūras 
turpināšanai. 

*** atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam kā minētā 
nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs. 

Tomēr, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktu, 
īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa 



 

ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašuma 
īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu. 

Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā: 
1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās 

daļas 2.punkts cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, 
tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 
cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts atsavināt par 
acīmredzami pazeminātu cenu; 

2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka līdz 
brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par 
zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 
2007.gada 31.decembrī; 

3. 2011.gada 1.februāra ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas 
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas 
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas 
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka 
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļa norāda, ka lēmumā par nekustamā 
īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma 
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. Pamatojoties uz minētā 
likuma 37.panta 4.punktu, gadījumā ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta 4.daļā minētās 
personas publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, kas šajā gadījumā ir vienāda ar nosacīto 
cenu. 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2016.gada 6.jūlija sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 2.§) un pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktu; 45.panta 4.daļu; 8.panta 2., 3. un 6.daļu; 
37.pantu; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
3.panta1.daļas 2.punktu; 7.panta 1.daļu; 2011.gada 1.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns S.Pilskalne, M.Kreilis, 
S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Valkas novada domes nekustamajam īpašumam - dzīvoklim *** ielā 

***, dzīvoklis ***, Valkā, ar kopējo platību 53.3 m2 un tam piesaistītajām 533/21869 domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala, 
nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana par brīvu cenu. 

2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda. 
3. Pēc dzīvokļa reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma 

atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā 
īpašuma novērtēšanu. 

4. Lūgt *** iesniegt notariāli apliecinātu Vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem (īrnieks vai viņa 
ģimenes locekļi) iegūs īpašuma īrēto dzīvokļa īpašumu. 

5. Pēc šī lēmuma 3.punktā minēto vērtību saņemšanas un lēmuma 4.punktā norādītās Vienošanās 
saņemšanas, izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 16, dzīvoklis 19, Valkā, nosacītās 
cenas apstiprināšanu. 

6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.  

 
11.§ 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0273,  
atsavināšanas ierosināšanu par labu Valkas novada domei 
______________________________________________________ 

(G.Smane, V.A.Krauklis) 
 

2016.gada jūnijā  Valkas novada domē ir saņemts AS „Latvijas valsts meži”, kā valsts meža īpašuma 
pārvaldītāja, kam ar Meža likumu deleģēta valsts meža īpašuma apsaimniekošana, tai skaitā aizsardzība, 
vēstule, par īpašuma atsavināšanu par labu Valkas novada pašvaldībai. 

Vēstulē norādīts, ka AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk - LVM) ir iepazinusies ar Valkas novada 
domes 18.03.2016. vēstuli Nr.3-9/16/413 “Par AS “Latvijas valsts meži” zemes gabala nodošanu Valkas 



 

novada domei”, kurā norādīts, ka pašvaldība vēlas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9466 005 
0273, 13,58ha kopplatībā, kas atrodas Kārķu pagastā, Valkas novadā (turpmāk arī – Zemes vienība), 
izveidot jaunu taku caur pārpurvojošos pļavu, mežaudzi apvidū papildinot ar melnalkšņa stādījumiem, 
izveidot laukumu atpūtas telšu un kemperu novietnei, izbūvēt jaunus atraktīvus objektus – lielā sēne, 
lielās brilles, zvēru kafejnīcu u.c. veselīgai atpūtai domātas lietas. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0273 13,58ha platībā ietilpst nekustamā īpašuma 
“Valsts mežs 94660050272”, kadastra Nr.9466 005 0272 sastāvā. Īpašuma kopplatība 295.34ha. 
Īpašums 20.04.2011. ir reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.  

LVM neiebilst zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0273 13,58ha platībā atsavināšanai 
par labu Valkas novada pašvaldībai, pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai – parka ierīkošanai un 
papildus vēlas norādīt uz sekojošo:  

- Zemes vienība ietilpst mežizstrādes ilgtermiņa līgumu platībās, kas noslēgts ar Akciju 
sabiedrību "Strenču mežrūpniecības saimniecība", reģ. Nr.40003009124 un ir spēkā līdz 
30.09.2026. Atsavināšanas gadījumā būs nepieciešams saņemt piekrišanu un noslēgt 
vienošanos par konkrēto platību izslēgšanu no ilgtermiņa mežizstrādes līguma platībām; 

- Zemes vienība ietilpst medību tiesību nomas līguma platībās, kas noslēgts ar Medību sporta 
klubu "KĀRĶI", reģ. Nr. 40008015517 un ir spēkā līdz 31.01.2044. Atsavināšanas gadījumā 
būs nepieciešams grozīt noslēgto līgumu par medību tiesību nomu, izslēdzot atsavināmo 
platību no nomas platībām; 

-  par daļu no Zemes vienības 2,5ha kopplatībā ir noslēgti zemes nomas līgumi ar 
iznomāšanas mērķi – lauksaimnieciskā ražošana. Līgumu darbības termiņš 27.05.2020. 
Atsavināšanas gadījumā būs nepieciešams risināt jautājumu par to, ka pašvaldība apņemas 
pārjaunot minētos līgumus, ievērojot līgumos noteikto darbības termiņu. 

Meža likumā ir paredzēti gadījumi, kad ir iespējama valsts meža zemes atsavināšana par labu 
pašvaldībai (44.panta ceturtā daļa): 

„(4) Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu vai privatizāciju var atļaut ar 
ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu šādos gadījumos: 

… 
1) ja valsts meža zeme nepieciešama likumā „Par pašvaldībām” noteikto šādu pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanai: 
a) ceļu būvniecībai; 
b) kapsētu izveidošana vai paplašināšana; 
c) parku ierīkošana un uzturēšana”; 
d) mežparku ierīkošana un uzturēšana pilsētu un ciemu teritorijās;” 

Savukārt kārtību, kādā ierosināma un veicama minētā procedūra, nosaka 19.09.2006. MK noteikumi 
Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība.” 

Izvērtējot AS “Latvijas valsts meži” vēstulē minētos faktus un Valkas novada domes rīcībā esošo 
informāciju tiek konstatēts ka: 

Lustiņdruva ir AS “Latvijas Valsts mežiem” (LVM) piederoša teritorija Valkas novada Kārķu pagastā. 
Kopējā teritorija ir 13,58 ha, kadastra Nr. 94660050273. Teritorija robežojas ar Valkas novada domes 
īpašumā esošo zemi, kā arī ieskauj Valkas novada domei piederošo daudzdzīvokļu māju “Mežinieki”.    

Vēsturiski šī vieta jau muižas laikos un pirmajā brīvvalsts laikā bijusi domāta kā atpūtas mežs. Tās 
tuvumā bija plānots būvēt sanatoriju, jo netālu no upes iztek sēravoti. Diemžēl šī iecere netika realizēta. 
Muižas laikā dārznieks mežā veidojis šķūrētus ieraktus celiņus. Daudziem vietējiem iedzīvotājiem – 
pirmskara, pēckara un padomjlaika paaudzēm šī vieta saistās ar bērnības un jaunības atmiņām – tā bijusi 
iecienīta slēpošanas un ar kamaniņām braukšanas vieta. Līdz pagājušā gadsimta vidum Jaunkārķu ezera 
ledus izmantots slidošanai un citiem ziemas priekiem. Vairāk nekā 60 gadus Jaunkārķu dzirnavas 
nedarbojas, ezers ir nolaists, taču tā gultnē izveidojusies bioloģiski daudzveidīga augu valsts.  

Vietējo iedzīvotāju dzīvesstāsti liecina, ka tā bijusi iecienīta satikšanās vieta arī jauniešiem. Jāņkalniņš 
ir jau pirms 100 gadiem un, iespējams, vēl senāka Jāņu svinēšanas vieta, arī padomju laikos šeit tika 
svinēti Jāņi, kurināts ugunskurs, meža vidū bijis deju placis un notikušas brīvdabas izrādes. Meža malā 
augoša priede (apmēram 200 gadu veca) saukta par Jāņu saieta priedi, jo tur visi pulcējušies pirms 
došanās uz līgošanu. 

Lustiņdruvas ziemeļrietumu malā ir grava, saukta par Ellīti, kas bija kā pierādījums varēšanai un 
drosmei nobraukt pa šo stāvo kalnu ar slēpēm. Pagājušā gadsimta 80 – gados šeit notikušas arī 
motokrosa sacensības, un 90 – gados pamatskola šo teritoriju aktīvi izmantoja pavasara un rudens krosa 
sacensībām, kā arī slēpošanai ziemas sezonā.  

Visos laikos šeit bijusi lustīga dzīvošana, taču kopš Atmodas laika mežs pamazām apklusa – sporta 
stundās bērni vairs neslēpoja, mežs aizauga ar krūmiem, uz takām sakrita koki. Pašvaldībai radās iecere 
mežā atkal atgriezt dzīvību atbilstoši meža nosaukumam “Lustiņdruva”. Tradicionālajās Meža dienās 
Kārķos, pateicoties sadarbībai ar LVM un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, aizsākās takas izveide. 
2016. gadā taku jau varam redzēt ar vairākiem tiltiem, trepēm, norādēm, izbūvētu stāvlaukumu ar info 
karšu paviljonu, kā arī apskates objektiem – lielie rati, lielais krēsls, meža telefons, pīļu ligzdas, koka 
klavieres, kukaiņu viesnīca u.c. 



 

Valkas novada domes Kārķu pagasta pārvaldei ir daudz ieceru šīs vietas turpmākai attīstīšanai – 
izveidot jaunu taku caur pārpurvojušos pļavu (bijušo Jaunkārķu dzirnavu ezera dibenu), mežaudzi apvidū 
papildinot ar melnalkšņa stādījumiem, izveidot laukumu atpūtas telšu un kemperu novietnei, izbūvēt 
jaunus atraktīvus objektus – lielā sēne, lielās brilles, zvēru kafejnīca u.c. veselīgai atpūtai domātas lietas.   

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 1.daļu, valsts nekustamo 
īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas – pašvaldības, īpašumā. 

Lai turpinātu likumiski veikt ieguldījumus šīs teritorijas pilnveidošanā, ir nepieciešams atsavināt šo 
teritoriju par labu Valkas novada domei, nodrošināt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
2.punktu - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto 
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un 
izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un 
uzturēšana). 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2016.gada 6.jūlija sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 3.§) un pamatojoties uz Zemes pārvaldības 
likuma 8.pantu, Meža likuma 44.panta 4.daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
42.panta 1.daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumu Nr.776 ”Valsts meža zemes 
atsavināšanas kārtība”; likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. un 10.punktu un 21.panta 1.daļas 
17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Lūgt Zemkopības Ministriju izvērtēt situāciju un likumdošanā noteiktajā kārtībā nodot bez atlīdzības 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0273 13,58ha platībā, kas ietilpst nekustamā 
īpašuma “Valsts mežs 94660050272”, kadastra Nr.9466 005 0272 sastāvā, likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 2. punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai – gādāt par 
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un 
izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana 
un uzturēšana). 

2. Valkas novada dome apņemas apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros segt visus izdevumus, kas 
saistīti ar lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izveidošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā 
uz Valkas novada pašvaldības vārda. 

3. Valkas novada dome apņemas nekustamo īpašumu izmantot šajā lēmumā minēto pašvaldības 
autonomo funkciju īstenošanai un bez atlīdzības nodot to valstij atpakaļ, ja tas vairs netiks izmantots 
pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai. 

4. Uzdot Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļai sagatavot 
nepieciešamos dokumentus atsavināšanas ierosinājuma iesniegšanai Zemkopības ministrijai par 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0273, platība 13.58ha pārņemšanu no valsts 
pašvaldības īpašumā. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  
 

12.§ 
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana 

______________________________________________ 
(V.A.Krauklis) 

 
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada 

domes Dzīvokļu komisijas 2016. gada 13.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.7), vadoties no Latvijas 
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.panta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS - 
nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. P i e š ķ i r t  ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības I kārtas 

reģistrā, 1 - istabas dzīvokli Stendera ielā 2-42, Valkā, kopējā platība 25,7 m2, dzīvojamā platība 13,9 
m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.  

Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”. 



 

2. P i e š ķ i r t  ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas 
reģistrā, 5 - istabu dzīvokli “Ozoli”, Ērģemes pagastā, kopējā platība 98,43 m2, dzīvojamā platība 
86,55 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – nelabiekārtots.  

Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Ērģemes pagasta pārvaldi. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201. 

 

13.§ 
Par projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” 

 ____________________________________________________________________  
(G.Smane, V.A.Krauklis)  

 
Valkas novada domē 2016.gada 12.jūlijā ir saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

uzaicinājums iesniegt Eiropas Sociālā fonda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumam “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu iesniegumu pirmajā projektu atlases kārtā laikā 
no 2016.gada 12.jūlija līdz 2016.gada 22.augustam. 

Valkas novada dome ir izstrādājusi iesniegšanai Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņemšanai 
projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā”.  

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 5.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, 
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izstrādāt un iesniegt Eiropas Sociālā fonda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību 

veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumam “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta iesniegumu “Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumi Valkas novadā”. 

2. Kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 106585.00 euro, tai skaitā ESF finansējums ir 
90597.25 euro un valsts budžeta finansējums - 15987.75 euro. 

3. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu, ņemot aizdevumu Valsts kasē. 
4. Par lēmuma izpildi atbild domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja G. Smane. 
 

14.§ 
Par Valkas novada domes transportlīdzekļu pārdošanu par brīvu cenu 

 ________________________________________________________________  
(A.Cekuls) 

  
Valkas novada domes bilancē ir transportlīdzekļi, kas ir fiziski nolietojušies un vairs nav nepieciešami 

pašvaldības funkciju veikšanai. Saņemts ieteikums uzsākt šo transportlīdzekļu atsavināšanu: 
- Vieglā automašīna – Dodge Grand Caravan, valsts reģistrācijas numurs FA 9572, atlikusī 

bilances vērtība 82,65 EUR (astoņdesmit divi euro, 65 centi); 
- Vieglā automašīna – Opel Vectra Caravan, valsts reģistrācijas numurs GD 2511, atlikusī bilances 

vērtība EUR 267,81 (divi simti sešdesmit septiņi euro, 81 cents); 
- Traktora piekabe – cisterna – JKV 1/1 - / HTS 100.27 TGL Fortschritt /, valsts reģistrācijas 

numurs P 9351 LT, atlikusī bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro). 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļa regulē publiskas personas 

nekustamās un kustamās mantas atsavināšanas veidus, tai skaitā to, ka publiskas personas mantu var 
pārdot par brīvu cenu (2.punkts). Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļas 
1.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī 
bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro. Šajā gadījumā pārdošanas 
cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību.  

Ņemot vērā to, ka transportlīdzekļu atlikusī bilances vērtība nepārsniedz 700 euro, un līdz šim 
organizētās Valkas novada domes transportlīdzekļu izsoles vairākkārt ir bijušas neveiksmīgas, kā arī 
izsoļu organizēšanas izmaksas, ir ierosinājums minētos transportlīdzekļus pārdot par brīvu cenu. 
Kustamās mantas atsavināšana pašvaldībā tiek organizēta saskaņā ar Valkas novada domes 2015.gada 
28.maija noteikumiem Nr.2. „Par Valkas novada domes un tās iestāžu kustamās mantas atsavināšanu – 
pārdodot par brīvu cenu”. 



 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
3.panta 1.daļas 2.punkta, 9.panta 3.daļas, 37.panta 1.daļas 1.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, 
U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns 
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Pārdot par brīvu cenu Valkas novada domes transportlīdzekļus: 

- Vieglo automašīnu – Dodge Grand Caravan, valsts reģistrācijas numurs FA 9572, nosacītā cena: 
EUR 200,00 (divi simti euro) ieskaitot PVN; 

- Vieglo automašīnu – Opel Vectra Caravan, valsts reģistrācijas numurs GD 2511, nosacītā cena:  
EUR 270,00 (divi simti septiņdesmit euro) ieskaitot PVN; 

- Traktora piekabi – cisternu – JKV 1/1 - / HTS 100.27 TGL Fortschritt /, valsts reģistrācijas numurs 
P 9351 LT, nosacītā cena: EUR 1950,00 ( viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit euro) ieskaitot 
PVN. 

2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram organizēt transportlīdzekļu pārdošanu saskaņā ar 
Valkas novada domes 2015.gada 28.maija noteikumos Nr.2. „Par Valkas novada domes un tās 
iestāžu kustamās mantas atsavināšanu – pārdodot par brīvu cenu” noteikto kārtību. 

3. Sludinājumus par transportlīdzekļu pārdošanu publicēt vismaz vienā publiskā interneta sludinājumu 
vietnē, Valkas novada domes interneta  vietnē www.valka.lv un laikrakstā “Ziemeļlatvija”. 

4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

15.§ 
Par Valkas novada domes iestāšanos biedrībā “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” 

___________________________________________________________________ 
 ( I. Siliņš ) 

 
2016.gada 8.jūnijā biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” pieņēma lēmumu (pielikumā) 

uzaicināt Valkas novada domi iestāties biedrībā, lai varētu sekmīgi apsaimniekot Gaujas upi un veicināt 
tās, kā pilnvērtīgas lašupes, atjaunošanu. Biedrībā jau kā biedri ir vairākas Gaujas baseina pašvaldības: 
Beverīnas, Cēsu, Amatas, Pārgaujas, Līgatnes, Krimuldas, Smiltenes un Sējas novadi. 

Laika posmā no 16.maija līdz 18.maijam biedrības biedri un biedrības uzaicināti citu pašvaldību, 
vides dienesta, zivju pavairošanas speciālistu pārstāvji, 19 cilvēku sastāvā, tai skaitā no Valkas novada 
domes, piedalījās apmācību braucienā Mērumā, Zviedrijā. Šajā braucienā tika aplūkots, kā veiksmīgi var 
izmantot upi vietējās ekonomikas attīstībai, attīstot makšķerēšanas tūrismu, kas ienes naudu vietējiem 
veikaliem, viesnīcām, ēdināšanas uzņēmumiem utt., uzlabot lašveidīgo zivju dzīvotnes upē, lai upē būtu 
pēc iespējas vairāk lašveidīgo zivju (laši, taimiņi). Par šo braucienu 2016.gada 17.jūnija Saimnieciskajā 
komitejā ziņoja teritorijas plānotājs Ingars Siliņš. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2016.gada 17.jūnija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 3.§), vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta, kā 
arī 95.panta pirmās un ceturtās daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti 
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, 
V.Šaicāns S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Iestāties biedrībā “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”. 
2. Iestāšanās maksu biedrībā un biedru naudu apmaksāt no Valkas novada domes administrācijas 

budžeta līdzekļiem.  
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

16.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada  

prioritāro investīciju projektu īstenošanai 
________________________________________________________ 

(I.Grandava, A.Sjademe, V.A.Krauklis, V.Šaicāns) 
 
Izvērtējot Valkas novada  iestāžu iesniegumus 2016.gada budžeta projektam, secinām, ka 

nepieciešami apjomīgi ieguldījumi  iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. Valkas novada 
domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi.  

Pēc veikto iepirkumu un cenu aptauju nepieciešams aizņēmums līdz EUR  55996,79 Valkas 
novada prioritāro investīciju projektu daļējai īstenošanai atbilstoši pielikumam. 



 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 
A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), PRET - 
nav, ATTURAS – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns),  
Valkas novada dome  
N O L E M J : 
 
1. Ņemt aizņēmumu līdz  EUR 55996.79( Piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši eiro un 

79 centi) izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai (pielikumā) no LR 
Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu. 

2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 2 gadi no aizņēmuma 
saņemšanas brīža piecu 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. 
 

Pielikums 
Valkas novada domes 

2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumam 
(protokols Nr.9, 16.§) 

 
Izdevumi Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai 

 
                                                                                                                         2016 

 
Nr.p.k. Iestāde, struktūrvienība Pasākums EUR ar 

PVN 
1. Valkas novada dome Viestura ielas pārbūve Valkas pilsētā 14662,61 
2. Valkas novada dome Valkas novada pašvaldības grantsceļu bez cietā 

seguma pārbūves projektēšana 
 

13609,78 
3. Valkas novada dome Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra 

izveide Valkā, būvniecība 2.kārta 
 

20239,82 
4. Valkas novada dome Tehniskā projekta “Autoceļa A3 tranzīta 

maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā par Rīgas 
ielu, posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales 

ielai” aktualizācija 

 
 

7484,58 

 Kopā  55996,79 

 

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)    V.A.Krauklis 


