
Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas 
aizsargāta saskaĦā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 
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SĒDES  DARBA  KĀRTĪBA 
2012.gada 25.oktobris                         Nr.12 
Sēde sasaukta pulksten 10.00 
 
Darba kārtība: 
1. Par nolikuma „Par grāmatvedības uzskaites kārtošanu Valkas novada domē” apstiprināšanu. 
2. Par Ekonomiskās klasifikācijas kodu plāna aktualizāciju. 
3. Par galvojumu *** *** studiju un studējošā kredītam AS „SEB Banka”.    
4. Par stipendiju piešėiršanas komisijas apstiprināšanu un 2012./2013. akadēmiskajā gadā atbalstāmajām 

studiju programmām. 
5. Par Valkas novada domes 2012.gada 28.septembra rīkojuma Nr. 85-v “Par valsts budžeta mērėdotācijas 

sadali” apstiprināšanu. 
6. Par piedalīšanos projektā „Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labiekārtošana Ērăemes pagastā” un 

projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.   
7. Par piedalīšanos projektā „Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Zvārtavas pagastā” un projekta 

īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.  
8. Par izstrādātā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārėu ciemā, 2. kārta” tehniski 

ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu. 
9. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” aktualizētā tehniski ekonomiskā 

pamatojuma apstiprināšanu. 
10. Par zemes gabalu platības precizēšanu. 
11. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiĦa un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu 

Valkā, „Celtnieks 51”. 
12. Par nomas līguma noslēgšanu un zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagasts „Kalna-StrautiĦi” 

atsavināšanu.  
13. Par nomas līguma noslēgšanu un zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagasts „KalnastrautiĦi” 

atsavināšanu.  
14. Par nomas līguma noslēgšanu un zemes gabala Valkas novada Vijciema pagasts „Laumas” atsavināšanu.  
15. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Vijciema pagastā „Zemītes”. 
16. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Ērăemes pagastā, „Bērzu iela 9”. 
17. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabaliem Valkas pagastā, „Dravas”. 
18. Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Līvu ielā 6A. 
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā 

īpašuma Valkā, VaroĦu iela 35 zemes gabala sadalīšanai. 
20. Par zemes gabalu daĜu Valkā, Parka iela 14 un Parka iela 14A nodošanu nomā. 
21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Latgales ielā ***. 
22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, MerėeĜa ielā ***. 
23. Par valsts budžeta mērėdotācijas sadales apstiprināšanu Valkas novada tautas mākslas kolektīvu 

vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā. 
24. Par dzīvokĜu statusa grozīšanu. 
25. Par projekta "Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Ērăemes pagastā" īstenošanai 

nepieciešamo līdzfinansējuma apmēru.    
26. Par līdzfinansējumu projektam „Radošu nodarbību iespējas Valkas pagastā”.  
27. Par projekta "Bērnu rotaĜu laukuma ierīkošana Vijciema pagastā" īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējuma apmēru.   
28. Par līdzekĜu piešėiršanu Artūram Klotam parabobsleja treniĦprocesa nodrošināšanai. 



29. Par līdzfinansējumu projektam „Sporta aktivitāšu pilnveidošana Zvārtavas pagastā”. 
30. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar Zvārtavas pagasta biedrību „Atrodi laiku sev”.  
31. Par projekta „J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu. 
32. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „SviestiĦi”, Valkas pagastā. 
33. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „Alieši 148”, Valkas pagastā. 
34. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem „BērziĦi 1”, Ērăemes pagastā. 
35. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Vijciema pagastā, „Veckalni”. 
36. Par zemes gabalu „TilgaĜi”, Valkas pagastā, atsavināšanu. 
37. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabaliem Valkā, „Celtnieks 95” un „Celtnieks 96”.  
38. Par mazdārziĦa Nr.58, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas iela 34A, nomu. 
39. Par nekustamā īpašuma „Upeskrasti” Valkas pagastā sadalīšanu.  
40. Par nekustamā īpašuma „Krustceles” Valkas pagastā sadalīšanu. 
41. Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Sēlijas ielā 20. 
42. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Skaras”, Valkas pagastā. 
43. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 98”, Valkā. 
44. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „Vālodzes”, Ērăemes pagastā. 
45. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā 

īpašuma „Kannītes”, Vijciema pagastā zemes gabala sadalīšanai. 
46. Par *** *** iesnieguma izskatīšanu. 
47. Valkas novada ăimenes atbalsta centra „Saulīte” krīzes centra nolikuma apstiprināšana. 
48. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ērăemes pagastā „Lāčplēši”. 
49. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz mazdārziĦu Smilšu ielā 19A, Valkā. 
50. Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerăijas cenu Valkas pilsētā laika periodam no 2012.gada 

1.novembra līdz 2013.gada 30.septembrim. 
51. *** *** iesniegums par galvojumu studiju kredītam AS „SEB Bankā”. 
52. Par dalību DvīĦu pilsētu asociācijas rīkotā DvīĦu pilsētu konferencē, DvīĦu pilsētu asociācijas ikgadējā 

sanāksmē un piedalīšanos DvīĦu pilsētu asociācijas koncertos „Transvokale”. 
Sēdes slēgtā daĜa. 

53. Par Valkas novada Atzinības raksta piešėiršanu. 
      

Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)    K.Albergs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IZRAKSTS 
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SĒDES  PROTOKOLS 
Valkā 

 
2012.gada 25.oktobrī                                                 Protokols Nr.12 

 
 

1.§ 
Par nolikuma Nr.10 „Par grāmatvedības uzskaites kārtošanu Valkas novada domē” apstiprināšanu 

___________________________________________________________________________ 
( I.Grandava) 

 
   Sakarā ar grāmatvedības programmas maiĦu un likumdošanas izmaiĦām nepieciešama 2010.gada 

30.septembra nolikuma Nr.18 „Par grāmatvedības uzskaites kārtošanu Valkas novada domē” aktualizācija. 
   Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.oktobra 

lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
1.daĜas 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt nolikumu Nr.10 „Par grāmatvedības uzskaites kārtošanu Valkas novada domē” (pielikumā). 
2. Apstiprināt kontu plānu (pielikums). 
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 30.septembra nolikumu Nr.18 „Par grāmatvedības uzskaites 

kārtošanu Valkas novada domē”. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes galvenā grāmatvede Ilze Grandava. 
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis. 

 
2.§ 

Par Ekonomiskās klasifikācijas kodu plāna aktualizāciju 
______________________________________________ 

(I.Markova ) 
Valkas novada domē 2010.gada 30.septembrī apstiprināts Valkas novada domes Ekonomiskās 

klasifikācijas kodu plāns. ĥemot vērā grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos 
Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” un Nr.1032 
„Noteikumi par budžetu ieĦēmumu klasifikāciju”, kodu plānu nepieciešams aktualizēt. 

 ĥemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 
2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Ekonomiskās klasifikācijas kodu plānu (pielikumā). 
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Finanšu nodaĜas vadītāja Iveta Markova. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 



3.§ 
Par galvojumu *** studiju un  

 studējošā kredītam AS „SEB Banka”  
_______________________________________ 

( I.Markova) 
 

Dome izskata *** ***, dzīvo *** iela ***, Valkā, Valkas novads, 2012.gada 4.oktobrī iesniegto iesniegumu 
ar lūgumu galvot studiju un studējošā kredītiem, lai būtu iespējas studēt Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātē. 

   Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.oktobra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 3.§), un vadoties no Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu 
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizĦēmumiem un galvojumiem” 13.punkta, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
N O L E M J : 
 
1. Galvot *** ***, dzīvo *** iela ***, Valkā, Valkas novads, studiju un studējošā kredītam AS „SEB Banka”, lai 

nodrošinātu studijas Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, galvojuma apmērs – studiju 
kredītam LVL 3600,00 (trīsi tūkstoši seši simti latu) un studējošā kredītam EUR 4500,00 (četri tūkstoši 
pieci simti eiro)-atbilstoši Latvijas bankas valūtas kursam Ls/0.702804 EUR - Ls 3162,62 (trīs tūkstoši 
viens simts sešdesmit divi lati un 62 santīmi), paredzētais apmaksas termiĦš – 10 gadu laikā no 
aizdevuma atmaksas uzsākšanas. 

2. Sagatavot dokumentus informācijas sniegšanai Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei. 

 
4.§ 

Par stipendiju piešėiršanas komisijas apstiprināšanu un 
2012./2013. akadēmiskajā gadā atbalstāmajām studiju programmām 
___________________________________________________________ 

(Dz.Auzāne) 
 

 Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra sēdes lēmuma (Protokols Nr.11, 6.§) 2.punktā ir uzdots 
Valkas novada Izglītības pārvaldei līdz 5.oktobrim sagatavot priekšlikumus Stipendiju piešėiršanas komisijas 
sastāvam un 2012./2013.akadēmiskajā gadā atbalstāmajām studiju programmām. 

 Komisijas sastāvs veidots atbilstoši Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra Noteikumu Nr.2 
“Kārtība, kādā Valkas novada dome piešėir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem” 3.1.punktam. 
2012./2013. akadēmiskajā gadā atbalstāmās prioritātes noteiktas atbilstoši Valkas novada izglītības iestādēs 
nepieciešamajiem speciālistiem. 

  Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.oktobra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 4.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Stipendiju piešėiršanas komisiju sekojošā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 
Kārlis Albergs, Valkas novada domes priekšsēdētājs. 

Komisijas locekĜi: 
Unda OzoliĦa, Valkas novada domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja; 
Dzintra Auzāne, Izglītības pārvaldes vadītāja; 
Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja; 
Līga Metuzāle, Personāla nodaĜas vadītāja. 

2. Noteikt, ka 2012./2013. akadēmiskajā gadā atbalstāmās studiju programmas ir logopēds, sociālais 
pedagogs un mūzikas skolotājs (katrā 1 stipendiāts). 

3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
 
 
 



5.§ 
Par Valkas novada domes 2012.gada 28.septembra rīkojuma Nr. 85-v 

“Par valsts budžeta mērėdotācijas sadali” apstiprināšanu 
_______________________________________________ 

( Dz.Auzāne) 
 

   Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2012.gada 27.septembra vēstules “Par mērėdotācijām 
pašvaldībām no 2012.gada 1.janvāra līdz 30.novembrim” pielikumos noteikto mērėdotācijas apjomu Valkas 
novadam, tika izdots 2012.gada 28.septembra rīkojumu Nr.85-v “Par valsts budžeta mērėdotāciju sadali”. 

   Mērėdotācijas sadale vispārizglītojošajām pamata un vidējās izglītības iestādēm veikta, ievērojot novadā 
apstiprināto sadales kārtību. Finansējums 1 mēnesim palielinājies par Ls 3303.00. Tas izlietots minimālās 
amata algas palielināšanai par Ls 25.00 lauku pamatskolās un papildus mācību stundu skaita un atbalsta 
pasākumu apmaksai Valkas pamatskolā un Valkas ăimnāzijā. Mērėdotācijas sadale piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai veikta, ievērojot normēto izglītojamo skaitu 
katrā izglītības iestādē. Palielinājums Ls 394.00 izmantots minimālās amata algas palielināšanai par Ls 
25.00. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes valsts finansējumu saĦem pašas, bez pašvaldības 
starpniecības. Mērėdotācijas sadale interešu izglītības pedagogu darba samaksai veikta, ievērojot iedalītā 
finansējuma apjomu visam kalendārajam gadam un apstiprināto programmu skaitu. Kopumā finansējums nav 
palielināts, bet ir samazināts apmaksājamo stundu skaits. Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādes “PumpuriĦš” mērėdotācijas apjomu 1 mēnesim ir noteikusi Izglītības un zinātnes ministrija. 

    Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.oktobra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 4.punkta un Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada 
pašvaldības nolikums” 16.15.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2012.gada 28.septembra rīkojumu Nr.85-v “Par valsts 

budžeta mērėdotāciju sadali” (pielikumā). 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
 

6.§ 
Par piedalīšanos projektā „Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labiekārtošana Ērăemes pagastā” un 

projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru  

__________________________________________________________________ 
( G.Smane) 

 
  Biedrība „Lauku partnerība ZiemeĜgauja” ir izsludinājusi LEADER atklāta projektu iesniegumu konkursa 

pieĦemšanas IV kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai laikā no 2012.gada 29.oktobra līdz 
29.novembrim. 

  Valkas novada dome jau iesniedza izsludinātai III kārtai projekta iesniegumu „Hokeja laukuma izbūve 
un peldvietas labiekārtošana Ērăemes pagastā” 411.pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” vietējās attīstības stratēăijas noteiktā 1.rīcībā: Brīvā laika 
pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem. Projektu biedrība 
atbalstīja, bet tas nesaĦēma finansējumu 1.rīcībā nepietiekamā finansējuma dēĜ.  
Plānotais projekta kopējais budžets ir  LVL 24200,00. 

  Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.oktobra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 2.un 6.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu „Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labiekārtošana 
Ērăemes pagastā” Eiropas Savienības LEADER programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa 
izsludinātai IV kārtai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai. 



2. Kopējās projekta izmaksas LVL 24200,00 (divdesmit četri tūkstoši divi simti lati), Eiropas Savienības 
līdzfinansējums LVL 18000,00 (astoĦpadsmit tūkstoši lati) vai 90%, Valkas novada domes finansējums 
LVL 2000,00 (divi tūkstoši lati) vai 10%.  21% PVN vai LVL 4200 nav projekta attiecināmās izmaksas. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 
 
 

7.§ 
Par piedalīšanos projektā „Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Zvārtavas pagastā”  

un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru  
_____________________________________________________________ 

(J. PutniĦa) 
 

 Biedrība „Lauku partnerība ZiemeĜgauja” ir izsludinājusi LEADER atklāta projektu iesniegumu 
konkursa pieĦemšanas IV kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās 
attīstības stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai laikā no 2012.gada 
29.oktobra līdz 29.novembrim. 
 Mierkalna tautas nams ir atremontēts ar ELFLA un Valkas novada domes līdzfinansējumu, un tautas 
namā pēc rekonstrukcijas darbu ir uzsākuši vairāki kolektīvi (sieviešu ansamblis, līniju deju grupa, amatieru 
teātris), tautas namam ir nepieciešams aprīkojums, lai varētu šo kolektīvu darbību nodrošināt. 
Šī projekta ietvaros ir plānots iegādāties sekojošu skaĦas un gaismas aparatūru tautas namam (ietverot 
piegādi un uzstādīšanu): 

1) Akustiskā sistēma Top – 2 gab.; 
2) Akustiskā sistēma – skatuves monitors – 1 gab.; 
3) Akustiskā sistēma Sub – 2 gab.; 
4) Akustisko sistēmu statīvs – 2 gab.; 
5) Mikspults – 1 gab.; 
6) Portatīvais dators ar programmatūru – 1 gab.; 
7) Radiosistēma ar rokas mikrofonu – 2 gab.; 
8) Dinamiskais mikrofons – 4 gab.; 
9) Kondensatora tipa mikrofons – 2 gab.; 
10) Mikrofona statīvs – 4 gab.; 
11) KrāsmaiĦas panelis LED BAR – 1 gab.; 
12) KrāsmaiĦas prožektors LED ar ziedu efektu – 1 gab.; 
13) Statīvs prožektoriem – 2 gab.; 
14) Dubultais CD/MP3/USB atskaĦotājs – 1 gab.; 
15) Multimediju projektors – 1 gab.; 
16) Pārvietojams trīskāju statīva ekrāns – 1 gab.; 
17) Savienojošo kabeĜu komplekts – 1 gab. 

   Paredzētais kopējais projekta budžets LVL 6660. 
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.oktobra 

lēmumu (sēdes protokols Nr.11,7.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 7.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu „Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana 
Zvārtavas pagastā” Eiropas Savienības LEADER programmas atklāta projektu iesniegumu 
konkursa izsludinātai IV kārtai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās 
attīstības stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai. 

2. Kopējās projekta izmaksas LVL 6660,00 (seši tūkstoši seši simti sešdesmit lati), Eiropas Savienības 
līdzfinansējums LVL 4953,72 vai 90%, Valkas novada domes finansējums LVL 550,41 vai 10 %. 21% 
PVN vai LVL 1155,87 nav projekta attiecināmās izmaksas. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 
 
 
 
 
 



8.§ 
Par izstrādātā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārėu ciemā, 2. kārta” tehniski 

ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu 
_____________________________________________________________ 

( E.IvĜevs) 
 

Dome izskata Valkas novada domes Attīstības un projektu daĜas projektu vadītāja Eduarda IvĜeva 
iesniegumu par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārėu ciemā, 2.kārta” izstrādāto 
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu. 
      Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija izsludinās Eiropas Reăionālās attīstības fonda 
(turpmāk - ERAF) 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 7.projektu atlases kārtu. Potenciālajiem projektu iesniedzējiem būs jāiesniedz 
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijā ERAF projekta iesniegums. 
     Valkas novada Kārėu ciemam ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, kas ir jāapstiprina ar 
domes lēmumu, lai varētu pretendēt uz ERAF līdzfinansējumu projekta īstenošanai.           
     Domes lēmumam jāietver noteikta informācija atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra 
noteikumu Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeĦu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” 
8.punktam. Lēmumos par apstiprināšanu un saskaĦošanu ietver projekta nosaukumu un tehniski 
ekonomiskā pamatojuma dokumenta nosaukumu un izstrādes datumu, prioritārās investīciju programmas 
finanšu plānu un galveno projekta komponenšu aprakstu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.oktobra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 19.punkta, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, 
A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt SIA “Firmus DC” izstrādāto un 2012. gada iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu 

„Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārėu ciemā, 2. kārta”. 
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 
 
 

Rādītāji LVL 
Finansējums, kopā 337 149,78 
t.sk. Attiecināmām izmaksām 278 636,18 
   Pašvaldības budžets  41 795,43 
   ERAF finansējums 236 840,76 
Neattiecināmām izmaksām  58 513,60 
 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 
 

Pasākums Pasākuma mērėis Pasākuma raksturojums 

ŪDENSAPGĀDES SISTĒMA 
P1 (ūdensapgādes 

tīklu jaunizbūve 370m) 
un P2 (esošo 

ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija 500m; 
Ūdensapgādes tīklu 
jaunizbūve 210m) 

Atbilstība ES direktīvai 
98/83/EK par 
ūdensapgādes avārijas 
posmu atjaunošanu, ūdens 
zudumu samazināšanu 

Pasākumu var raksturot ar ūdens zudumu 
samazinājumu līdz 30% no iegūtā ūdens 
daudzuma pēc ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcijas  

KANALIZĀCIJAS SISTĒMA 

P1 (kanalizācijas tīklu 
jaunizbūve 185m); P3 

(pašteces 
kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija 380m) 

Infiltrācijas kanalizācijas 
tīklos samazināšanas 
pasākumi, tīklu pārklājuma 
palielināšana 

Pasākums ir raksturojams ar infiltrācijas 
samazinājumu kanalizācijas tīklā līdz 18 % no 
uz NAI novadītā notekūdens apjoma, kā arī 
pieslēguma skaita palielināšanu līdz 74% no 
kopējā Kārėu ciema iedzīvotāju skaita pēc 
kanalizācijas tīklu izbūves un tīklu 
rekonstrukcijas  

P4 (kanalizācijas Atbilstoša notekūdeĦu kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija 



Pasākums Pasākuma mērėis Pasākuma raksturojums 

spiedvada 
rekonstrukcija 90m) 

attīrīšanas sistēma atbilstoši 
Komunālo notekūdeĦu 
attīrīšanas direktīvas 
(KNAD) 91/271/EEC 
3.1.pantam un novērst 
grunts, gruntsūdeĦu un 
virszemes ūdeĦu 
piesārĦošanu ar neattīrītiem 
notekūdeĦiem no tiešajām 
izplūdēm, septiėiem un 
izvedamajām bedrēm 
atbilstoši ŪSD 2000/60/EC 
pamatnostādnēm. 

KSS-1 rekonstrukcija Jaunas KSS izbūve blakus esošai KSS. 

NAI rekonstrukcija 

Pasākumā plānota esošo iekārtu 
rekonstrukcija, paredzot to kā jaunu iekārtu 
izbūvi blakus esošajām. Jaunas NAI Q=45 
m3/dnn. Izbūvējamo iekārtu sastāvs: KSS ar 
plūsmas mērītāju, bioreaktors, dūĦu tenks, 
kompresors. Papildus NAI izmaksās iekĜauta 
elektroapsaiste, labiekārtošana, ăenerators (7-
12 kW) 

 
4. Projekta finansēšanā nodrošināt Valkas novada domes ieguldījuma daĜu no budžeta līdzekĜiem 41795,43 

lati, kas sastāda 15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām bez PVN un gatavot iesniegumu 
ERAF finansējuma saĦemšanai 236 840,76 lati. 

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  

6. PVN nodokĜa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par priekšnodokĜa 
atskaitīšanu. 

7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās 
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 
saĦēmējam. 

8. Sagatavoto projekta iesniegumu iesniegt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijā līdz ar 
7.projektu atlases kārtas uzsākšanu.  

9. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja Gunta Smane. 
10. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors G.Bašėis. 
11. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
9.§ 

Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” aktualizētā tehniski 
ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu 

_____________________________________________________________ 
(E.IvĜevs ) 

 
Dome izskata Valkas novada domes Attīstības un projektu daĜas projektu vadītāja Eduarda IvĜeva 

iesniegumu par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” aktualizētā tehniski ekonomiskā 
pamatojuma (TEP) apstiprināšanu. 

Pēc projekta līgumu noslēgšanas radās Kohēzijas fonda (KF) ietaupījums 546 634.14 LVL apmērā, šo 
ietaupījumu izlietos izbūvējot jaunus un rekonstruējot esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Valkas 
pilsētas daĜās, kurām pieguĜošā teritorijā iepriekš tika īstenots ūdenssaimniecības infrastruktūras 
uzlabošanas projekts. Lai varētu izmantot radušos ietaupījumu tika aktualizēts projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” tehniski ekonomiskais pamatojums uz kā bāzes izstrādāti tehniskie projekti 
atsevišėām TEP komponentēm. Aktualizētais tehniski ekonomiskais pamatojums ir jāapstiprina ar domes 
lēmumu, lai varētu pretendēt uz KF līdzfinansējumu projekta turpmākā īstenošanā.           
     Domes lēmumam jāietver noteikta informācija atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra 
noteikumu Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeĦu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” 
8.punktam. Lēmumos par apstiprināšanu un saskaĦošanu ietver projekta nosaukumu un tehniski 
ekonomiskā pamatojuma dokumenta nosaukumu un izstrādes datumu, prioritārās investīciju programmas 
finanšu plānu un galveno projekta komponenšu aprakstu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.oktobra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 9.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 19.punkta, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, 
A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt SIA “Projektēšanas birojs Austrumi” izstrādāto un 2012.gada aktualizēto tehniski ekonomisko 

pamatojumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta”. 



2. Apstiprināt investīciju projekta aktivitātes - komponentes (1.pielikums). 
3. Apstiprināt investīciju projekta finanšu plānu (2.pielikums). 
4. Apstiprināt investīciju projekta finanšu plānu ietaupījuma līdzekĜiem:  
 

Rādītāji LVL 

Finansējums, KOPĀ 871 051.53 

Attiecināmās izmaksas KOPĀ (bez PVN, 
piemērota deficīta likme) 

575 404.35 

Pašvaldības līdzfinansējums 5% 28 770.22 

KF līdzfinansējums 95% 546 634.13 

Neattiecināmās izmaksas KOPĀ 295 647.18 

PVN 149 952.03 

Starpība starp piemēroto deficīta likmi un summu 
bez PVN 

138 652.95 

TEP aktualizācija (ar PVN) 7042.20 

Pašvaldības līdzfinansējums KOPĀ 324 417.40 

 
5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  
6. Pievienotās vērtības nodokĜa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par Pievienotās vērtības nodokli” 

normu par priekšnodokĜa atskaitīšanu. 
7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās 

informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas KF finansējuma 
saĦēmējam. 

8. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja Gunta Smane. 
9. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors G.Bašėis. 
10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

1.pielikums  
Valkas novada domes 

2012.gada 25.oktobra lēmumam 
(sēdes protokols Nr.12, 9.§) 

 
Investīciju projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” aktivitātes – 

komponentes 
 

Valkas ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiĦa investīciju programmas papildinājumi 
 A B C D E 

Nr.p.k. Aktivitātes 
nosaukums 

Izmaksas, 
LVL 

Investīciju 
saĦēmēju 
skaits 
(iedzīvotāju 
skaits, gab.) 

Investīciju 
skaits uz 1 
iedzīvotāju 
Ls 
 

Aktivitāšu apjoms 

2. U-11 
 Paplašināt 

ūdensapgādes tīklus 
BlaumaĦu, Pumpura, 
Tērauda ielu rajonā un 
sacilpot ūdensvadu 
Pumpura ielā,  
kā arī paplašināt 

162 450 100 1 624 Aktivitātes ietvaros 
tiks izbūvēti De 110 
mm, L=1250 m, 
ūdensvada pievadi 
De32 mm, L=555 m.  
Pievadi tiek izbūvēti 
pa pašvaldības zemi 



ūdensapgādes tīklu 
pievadus Tērauda 17 
(40m), Tālavas ielā 
(110m) BlaumaĦa 
2(30m) un 2a (30m) 
Valdemāra ielā (80m 
Cimzes 1a) . 

3. U-9 
 Paplašināt 

ūdensapgādes tīklus 
apvedceĜa rajonā, 
pieslēgt 
“Lauktehnikas” 
teritoriju pilsētas 
ūdensapgādes tīklam 
no Meža ielas 
 

70 000 510, jaunie 
patērētāji 320 
cilv.  

218,75 De160 mm, L=720 m 

4.  U-12 

 Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana 
Tālavas, VaroĦu ielās 

70 000 47 1489 De 160 mm, L=610 
m, De110 mm, L= 
105 m, ūdensvada 
pievadi De32 mm, 
L=135 m 
 

5. K-5 
 Kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija 
Beverīnas ielā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 400  n/a n/a Aktivitātes ietvaros 
tiks rekonstruēti 
kanalizācijas tīkli 
kopā De315, L=110 
m, pievadi līdz 
gruntsgabala zemes 
gabalam, De160 mm, 
L=55 m 

6. K-14 
 Paplašināt 

kanalizācijas tīklus 
BlaumaĦu, Tērauda, 
Pumpura, Apvienības 
ielu rajonos, kā arī 
paplašināt 
kanalizācijas tīklu 
pievadus Tērauda 17 
(40m), Tālavas ielā 
(110m), Valdemāra 
ielā (80m) BlaumaĦa 
2(30m) un 2a (30m) 

253 500 195 1 300 Aktivitātes ietvaros 
tiks izbūvēti jauni 
kanalizācijas tīkli 
kopā De200 mm, L= 
1090m, De160 mm, 
L=185 m, pievadi līdz 
gruntsgabala zemes 
gabalam, De160 mm, 
L=810 m. 

 

7. K-14a 
 Kanalizācijas tīkla 

paplašināšana 
Tālavas ielā 

15 000 7 2143 Aktivitātes ietvaros 
tiks izbūvēti jauni 
kanalizācijas tīkli 
kopā De200 mm, L= 
37m, pievadi līdz 
gruntsgabala zemes 
gabalam, De160 mm, 
L=18,5 m. 

 Kopā  597 350     
Valkas novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)                     K. Albergs 



 
10.§ 

Par zemes gabalu platības precizēšanu 
_______________________________________________ 

 ( L.Engere) 
 

Valkas pilsētas domes Zemes komisija 2012.gada 22.oktobra atklātā sēdē izskatīja *** *** personas kods 
***-***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, 2012.gada 25.septembra iesniegumu par līdzvērtīgas zemes piešėiršanu, 
izvēloties zemes gabalus Valkā, Pētera RadziĦa ielā 4 un 4A. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto un Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 9.oktobra lēmumu 
(protokols Nr.9, 1.§), kā arī vadoties no LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta 6.daĜas; 3.panta, 2.panta un 6.panta 1. un 5.daĜas; Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 261.panta; 
Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumu Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda 
izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēėina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 
21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešėirta līdzvērtīga zeme bijušiem zemes īpašniekiem vai viĦu mantiniekiem” 
10.punkta; Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.punkta un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 
27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, 
A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome, 
N O L E M J :  

 

1. Veikt grozījumus Valkas novada domes 2010.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokola izraksts Nr.4, 
41.§) „Par zemes gabalu ieskaitīšanu līdzvērtīgās zemes fondā” 1.5.punktā, to turpmāk izsakot sekojošā 
redakcijā: 
„Zemes gabals Pētera RadziĦa iela 4, Valka, kadastra apzīmējums 9401 005 0264, ar platību 1700m2, 
vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā. Zemes gabala lietošanas mērėis – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Zemes gabala kadastrālā vērtība uz 2007.gada 
31.decembri – Ls 510,- (pieci simti desmit lati). 

2. Pēc lēmuma pieĦemšanas publicēt aktualizēto elektronisko līdzvērtīgās zemes fonda reăistru mājaslapā 
www.valka.lv. 

3. Precizēt Valkas novada domei piekrītošā zemes gabala Valkā, BlaumaĦa iela 5A, kadastra apzīmējums 
9401 005 0147, platību: 3300m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā. 

 
11.§. 

Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiĦa un jauna nomas līguma noslēgšanu uz  
zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 51” 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata 2012.gada 24.septembrī saĦemto *** *** personas kods ***-*** iesniegumu ar lūgumu 

noslēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 51” ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0737, 
platība 0.06ha, kā arī iesniegto Pirkuma līgumu (no 19.09.2012.). [..] 

    Pamatojoties uz augstāk minēto un Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 9.oktobra 
lēmumu (protokols Nr.9, 2.§), kā arī vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J :  
 
1. Slēgt Vienošanos ar *** *** par 2012.gada 5.martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. VND/2012/148, par 

zemes gabala Valkā, „Celtnieks 51”, kadastra apzīmējums 9401 008 0737, platība 0.06ha, izbeigšanu 
pirms termiĦa. 

2. Slēgt nomas līgumu ar *** *** par zemes gabala Valkā, „Celtnieks 51”, kadastra apzīmējums 9401 008 
0737, platība 0.06ha, nomu. 

12.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu un zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagasts  

„Kalna-StrautiĦi” atsavināšanu  
_____________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 



Izskatot *** ***, personas kods ***-***, dzīvo ***, Zvārtavas pagasts, 2012.gada 19.septembrī iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabalu Zvārtavas pagastā „Kalna-StrautiĦi” ar 
kadastra apzīmējumu 9496 007 0092, kā arī izskatīt jautājumu par minētā zemes gabalu atsavināšanu. [..] 

   Pamatojoties uz augstāk minēto un Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 9.oktobra lēmumu 
(protokols Nr.9, 3.§), kā arī pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 
4.daĜas 8.punktu; 5.panta 4.daĜu, 37.panta 4.daĜu un 44.pantu; likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 
27.panta 1.daĜu, 28.panta 1.daĜu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 1.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu 
Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 
zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada 
Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs 
nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā 
patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 12.punktu likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punktu, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt Nomas līgumu ar *** *** par zemes gabala Zvārtavas pagastā „Kalna-StrautiĦi”, kadastra 

apzīmējums 9496 007 0092, platība 0.7ha nomu, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2022.gada 
31.decembrim. 

2. Pēc Nomas līguma parakstīšanas, uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Kalna-StrautiĦi”, 
kadastra apzīmējums 9496 0007 0092, platība 0.7ha, kas atrodas Valkas novada Zvārtavas pagastā, 
atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

 
13.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu un zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagasts 
„KalnastrautiĦi” atsavināšanu  

_____________________________________________________________________ 
(L.Engere ) 

 
Izskatot *** ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Zvārtavas pagasts, 2012.gada 25.septembrī iesniegto 

iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabalu Zvārtavas pagastā „KalnastrautiĦi” ar kadastra 
apzīmējumu 9496 007 0075, kā arī izskatīt jautājumu par minētā zemes gabala atsavināšanu. [..] 
 Pamatojoties uz augstāk minēto un Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 9.oktobra 
lēmumu (protokols Nr.9, 4.§), kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
4.panta 4.daĜas 8.punktu; 5.panta 4.daĜu; 37.panta 4.daĜu un 44.pantu; likuma „Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos” 27.panta 1.daĜu; 28.panta 1.daĜu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 2.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu 
Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 
zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada 
Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs 
nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā 
patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 12.punktu likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punktu, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt Nomas līgumu ar *** *** par zemes gabala Zvārtavas pagastā „KalnastrautiĦi”, kadastra 

apzīmējums 9496 007 0075, platība 6.7ha nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu 
līdz 2022.gada 31.decembrim. 

2. Pēc Nomas līguma parakstīšanas, uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „KalnastrautiĦi”, kadastra 
apzīmējums 9496 0007 0075, platība 6.7ha, kas atrodas Valkas novada Zvārtavas pagastā, atsavināšanas 
procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

 
 

14.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu un zemes gabala Valkas novada Vijciema pagasts „Laumas” 

atsavināšanu  
_______________________________________________________________ 

( L.Engere) 
 



Izskatot *** ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Vijciems, Vijciema pagasts, 2012.gada 26.septembrī 
iesniegto iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabalu Vijciema pagastā „Laumas” ar 
kadastra apzīmējumu 9492 006 0123, kā arī izskatīt jautājumu par minētā zemes gabalu atsavināšanu. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto un Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 9.oktobra lēmumu 
(protokols Nr.9, 5.§), kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daĜas 
8.punktu; 5.panta 4.daĜu, 37.panta 4.daĜu un 44.pantu; likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 
27.panta 1.daĜu, 28.panta 1.daĜu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 1. un 2.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 
noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 
1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir 
patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā 
– kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 12.punktu likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punktu, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt Nomas līgumu ar *** *** par zemes gabala Vijciema pagastā „Laumas”, kadastra apzīmējums 

9492 006 0123, platība 5.6ha nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 
2022.gada 31.decembrim. 

2. Pēc Nomas līguma parakstīšanas, uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Laumas”, kadastra 
apzīmējums 9492 006 0123, platība 5.6ha, kas atrodas Valkas novada Vijciema pagastā, atsavināšanas 
procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

 
15.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Vijciema pagastā „Zemītes” 
____________________________________________________________________________ 

( L.Engere) 
 

Izskatot *** ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Vijciems, Vijciema pagasts, 2012.gada 26.septembrī 
iesniegto iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabalu Vijciema pagastā „Zemītes” ar 
kadastra apzīmējumu 9492 004 0282, kā arī izskatīt jautājumu par minētā zemes gabala atsavināšanu. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto un Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 9.oktobra lēmumu 
(protokols Nr.9, 6.§), kā arī, lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības 
pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 
27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, 
A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar *** *** par neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0282, 

„Zemītes”, platība 0.6ha, (pielikumā) Valkas novada Vijciema pagastā nomu bez apbūves tiesībām, 
nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim.  

1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts 
publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, noteikt, ka nomas maksa par augstāk minēto zemes 
gabala nomu ir 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

2. Uzdot Teritorijas plānošanas daĜai sagatavot nomas līgumu, vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas. 

 
16.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Ērăemes pagastā, „Bērzu iela 9” 
_______________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata 2012.gada 28.septembrī saĦemto *** ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Ērăeme, 
Ērăemes pagasts, Valkas novads, iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabaliem Valkas 
novada Ērăemes pagastā „Bērzu iela 9”, ar kadastra apzīmējumiem: 9452 008 0100, platība 0.2ha, 9452 008 
0290, platība 0.7ha un 9452 009 0086, platība 1.7ha. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto un Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 9.oktobra lēmumu 
(protokols Nr.9, 7.§), kā arī vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daĜas 4.punkta un 25.panta 2.daĜas, likuma „Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 



1.punkta un 2.punkta, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās 
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 
7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 
deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, 
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J :  
   
1. Izbeigt 2009.gada 12.maija Zemes nomas līgumu Nr.511, kas noslēgts starp Ērăemes pagasta padomi un 

*** *** par zemes gabalu Ērăemes pagastā „Bērzu iela 9” ar kadastra apzīmējumiem: 9452 008 0100, 
platība 0.2ha, 9452 008 0290, platība 0.7ha un 9452 009 0086, platība 1.7ha, nomu. 

2. Slēgt nomas līgumu ar *** *** par zemes gabalu Ērăemes pagastā „Bērzu iela 9” ar kadastra 
apzīmējumiem: 9452 008 0100, platība 0.2ha, 9452 008 0290, platība 0.7ha un 9452 009 0086, platība 
1.7ha nomu, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 31.12.2022. 

 
17.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabaliem Valkas pagastā, „Dravas” 
_________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata *** ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, SēĜi, Valkas pagasts, Valkas novads, 
2012.gada 1.oktobra iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiĦu par zemes gabaliem 
Valkas novada Valkas pagastā, „Dravas” ar kadastra apzīmējumiem 9488 010 0192, platība 1.0 ha, 9488 010 
0264, platība 1.7ha.  

    Pamatojoties uz augstāk minēto un Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 9.oktobra 
lēmumu (protokols Nr.9, 8.§), kā arī vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt Vienošanos ar *** *** par 2007.gada 18.septembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 113 par 

zemes gabalu Valkas pagastā „Dravas”, ar kadastra apzīmējumiem 9488 010 0192, platība 1.0ha, 9488 
010 0264, platība 1.7ha, termiĦa pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
18.§ 

Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Līvu ielā 6A 
____________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Priekšsēdētājs Kārlis Albergs lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Izskatot *** ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, 2012.gada 2.oktobrī iesniegto iesniegumu 

ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošu zemes gabalu Valkā, Līvu ielā 6A, proporcionāli dzīvokĜu 
domājamām daĜām. [..]  

    Pamatojoties uz augstāk minēto un Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 9.oktobra 
lēmumu (protokols Nr.9, 9.§), kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju" 53.panta 1., 2. un 4.daĜas, likuma 84.panta, kas nosaka valsts vai pašvaldības 
īpašumā esoša zemes gabala privatizāciju pēc privatizācijas ierobežojumu atcelšanas, likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (A.Simulis, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt vienošanos ar zemāk minētajām personām par zemes gabala Valkā, Līvu iela 6A, kadastra 

apzīmējums 9401 005 0406, ar kopējo platību 1333m2, nodošanu īpašumā bez atlīdzības proporcionāli 
dzīvokĜu īpašumu domājamām daĜām: 

1.1. *** ***, personas kods ***-***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokĜa īpašums Nr.1, kas atrodas 
daudzdzīvokĜu mājā Līvu iela 6A, Valka, Valkas novadā), kopīpašuma domājamai daĜai, nodot 
īpašumā bez atlīdzības 503/2349 domājamās daĜas; 

1.2. *** ***, personas kods ***-***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokĜa īpašums Nr.2 un Nr.4, kas 
atrodas daudzdzīvokĜu mājā Līvu iela 6A, Valka, Valkas novadā), kopīpašuma domājamai daĜai, 
nodot īpašumā bez atlīdzības 1341/2349 domājamās daĜas; 



1.3. *** ***, personas kods ***-***, atbilstoši privatizācijas objekta (dzīvokĜa īpašums Nr.3, kas atrodas 
daudzdzīvokĜu mājā Līvu iela 6A, Valka, Valkas novadā), kopīpašuma domājamai daĜai, nodot 
īpašumā bez atlīdzības 505/2349 domājamās daĜas. 

2. Apstiprināt izdevumu apmēru kopsummā LVL120.00 (viens simts divdesmit lati un 00 santīmu), par 
zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reăistrāciju zemesgrāmatā, kuru sedz 
dzīvokĜa īpašnieki proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daĜai pirms Vienošanās 
parakstīšanas, tātad: 

2.1. proporcionāli dzīvokĜa Nr.1 domājamai daĜai – LVL 25.70 (divdesmit pieci lati un 70 santīmu); 
2.2. proporcionāli dzīvokĜu Nr.2 un Nr.4 domājamām daĜām – LVL 68.50 (sešdesmit astoĦi lati un 50 

santīmu); 
2.3. proporcionāli dzīvokĜa Nr.3 domājamai daĜai – LVL 25.80 (divdesmit pieci lati un 80 santīmu). 

 
19.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu 
nekustamā īpašuma Valkā, VaroĦu iela 35 zemes gabala sadalīšanai 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Valkas novada dome, izskatot SIA „***” reă.Nr.***, juridiskā adrese VaroĦu iela 35, Valka, valdes 

priekšsēdētāja *** *** 2012.gada 6.septembra iesniegumu ar lūgumu atĜaut sadalīt Valkas novada Valkas 
pilsētas teritorijā esošo nekustamo īpašumu VaroĦu iela 35. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto un Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 9.oktobra lēmumu 
(protokols Nr.9, 10.§), kā arī vadoties no Zemes ierīcības likuma 5.panta, 8.panta 1.daĜas 3.punkta; Ministru 
kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punkta, 
12.punkta, 13.punta un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome, 
N O L E M J :  
 

1. AtĜaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Valkā, VaroĦu iela 35, 
kadastra apzīmējums 9401 007 0222, ievērojot Darba uzdevumā (Pielikumā) ietvertos nosacījumus. 

2. Zemes ierīcības projektu, tā apstiprināšanai pašvaldībā, iesniegt atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19. 
un 20.pantam un šim lēmumam pievienotajam darba uzdevumam (pielikumā). 

3. SaskaĦā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 31. punktu, adrese vai nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešėirts, 
pēc zemes ierīcības projekta izstrādes, pieĦemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu. 

 
20.§ 

Par zemes gabalu daĜu Valkā, Parka iela 14 un Parka iela 14A nodošanu nomā 
__________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata SIA „***”, reă.Nr.***, juridiskā adrese *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 
2.oktobra iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu uz zemes gabalu Valkā, Parka iela 14, Parka iela 14A 
daĜām. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto un Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 9.oktobra lēmumu 
(protokols Nr.9, 11.§), kā arī likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 
publiskas personas zemes nomu” III daĜu; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu 1.daĜas 27.punktu, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Sadalīt zemes gabalu Valkā, Parka iela 14A, kadastra apzīmējums 9401 007 5111, saglabājot Valkas 

novada pašvaldībai piekrītoša starpgabala statusu abiem jaunizveidotajiem zemes gabaliem: 
1.1. zemes vienības daĜai ar platību 0.08ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, 

nosakot nosaukumu: Parka iela 14A, Valka, Valkas novads; 
1.2. zemes vienības daĜai ar platību 0.7330ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot 

dabā, nosakot nosaukumu: Parka iela 12A, Valka, Valkas novads. 
2. Noslēgt ar „***”, reă.Nr.***, zemes nomas līgumu par daĜu no zemes gabala Valkā, Parka iela 14, kadastra 

apzīmējums 9401 007 0136, platība 0.0868ha, un Parka iela 14A, kadastra apzīmējums 9401 007 5111, 
platība 0.08, nomu uzĦēmējdarbības paplašināšanai - izveidojot uz minētajiem zemes gabaliem laukumu, 



uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta 
vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

 
21.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Latgales ielā ** 
______________________________________________________ 

(M.ValtiĦa) 
 
Valkas novada dome 2012.gada 10.augustā saĦēma dzīvokĜa *** ielā ***, Valkā, īpašnieka *** *** 

iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** *** (personas kods ***-***) *** ielā ***, Valkā, 
pamatojoties uz to, ka īres līgums ir beidzies. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daĜas 2.punktu, 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu 
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 
12 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, 
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, *** (personas kods 030460-

11287), jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā dzīvesvietā. 
 

 
22.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, MerėeĜa ielā *** 
_____________________________________________________ 

(M.ValtiĦa) 
 

Valkas novada dome 2012.gada 20.septembrī saĦēma dzīvokĜa *** ielā ***, Valkā, īpašnieces *** *** 
iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** *** (personas kods ***-***) MerėeĜa ielā ***, Valkā 
pamatojoties uz to, ka minētā persona tur nedzīvo, īres līgums nav noslēgts, kā arī viĦam nav tiesiska pamata 
būt deklarētam šajā adresē. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daĜas 2.punktu, 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu 
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 
13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu MerėeĜa ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, *** *** (personas kods ***-

***), jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā dzīvesvietā. 
 

23.§ 
Par valsts budžeta mērėdotācijas sadales apstiprināšanu  

Valkas novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā 
_________________________________________________________ 

(L.Lāne) 
 

Pamatojoties uz LR Kultūras ministrijas 2012.gada 4.oktobra vēstules “Par valsts budžeta mērėdotāciju 
2012.gadā” un MK noteikumiem Nr.629 „Kārtība, kādā tiek aprēėināta un sadalīta valsts budžeta mērėdotācija 
pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2012.gadā” ir noteikta kārtība, kādā tiek aprēėināta un sadalīta valsts budžeta mērėdotācija 
pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2012.gadā. 

Mērėdotācija tiek piešėirta pašvaldību kolektīviem, kuri sagatavo kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu 
un deju svētkiem noteikto repertuāru (koprepertuāru) (kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orėestri) un saskaĦā 
ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem ( folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambĜi, 
tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambĜi, lietišėās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambĜi) un 
2011.gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos. 

Lēmumā pielikumā uzskaitītie tautas mākslas kolektīvi atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem. 
 Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

1.daĜas 5.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 



N O L E M J : 
 

1. Apstiprināt valsts budžeta mērėdotāciju sadali Valkas novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā (pielikumā). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

  Pielikums  
Valkas novada domes  

2012.gada 25.oktobra lēmumam 
(sēdes protokols Nr.12, 23.§)  

Valsts budžeta mērėdotācijas sadale 
pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā 
no 2012.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.decembrim 

 

Tautas mākslas kolektīvs Darba alga 1 
mēnesī, LVL 

VSAOI 1 
mēnesī, LVL 

Kopā 1 
mēnesī, 

LVL 

Kopā 3 
mēnešos, 

LVL 
Valkas pilsētas kultūras 
nama senioru koris  
„Dziesmu draugi” 

60.00 
 

12.48 72.48 217.44 

Valkas pilsētas kultūras 
nama sieviešu koris „Ancora” 

95.13 
  
 

22.92 118.05 354.15 

Valkas pilsētas kultūras 
nama vidējās paaudzes deju 
kopa „Aija” 

110.00 26.50 136.50 409.50 

Valkas pagasta vidējās 
paaudzes deju kopa 

40.00 9.64 49.64 148.92 

Zvārtavas pagasta vokālais 
ansamblis 

40.00 9.64 49.64 148.92 

Valkas pilsētas kultūras 
nama TLMS „Saulīte” 

50.00 
 

12.05 62.05 186.15 

Valkas pilsētas teātris 50.00 12.05 62.05 186.15 

Valkas pilsētas kultūras 
nama dziesmu draugu kopa 
„Nāburgi” 

57.05 13.74 70.79 212.37 

Valkas pilsētas kultūras 
nama folkloras kopa 
„SudmaliĦas” 

57.51 
 

11.96 69.47 208.41 

KOPĀ 559.69 130.98 690.67 2072.01 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)        K.Albergs 
. 

24.§ 
Par dzīvokĜu statusa grozīšanu 

_______________________________________________ 
(J.Krams) 

 
   Dome izskata Ērăemes pagasta pārvaldes 2012.gada 5.oktobrī iesniegto iesniegumu par dzīvokĜu statusa 

grozīšanu. Izskatot iesniegumu, dome konstatē, ka, pamatojoties uz 1993.gada 27.janvāra Valkas rajona 
Tautas deputātu padomes valdes lēmumu, jaunuzceltā 24 dzīvokĜu mājā Ērăemē (tagad māja „Pūcītes”) par 
dienesta dzīvokĜiem skolotājiem un bērnudārza darbiniekiem atzīti dzīvokĜi Nr.7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 20; 21; 22; 23; 24 un ar Ērăemes pagasta padomes 1998.gada 30.decembra sēdes  lēmumu par dienesta 
dzīvokĜiem  atzīti dzīvokĜi Nr.5; 6. 

   Šobrīd vairākas personas, kurām piešėirti iepriekšminētie dienesta dzīvokĜi, ir izbeigušas darba attiecības 
ar pašvaldību, līdz ar to tām vairs nepienākas dienesta dzīvoklis. Turklāt likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 
26.panta otrās daĜas noteiktajā kārtībā līgums par dienesta dzīvokĜa īri var tikt noslēgts uz laiku, kas nav 
ilgāks par trim gadiem, bet atbilstoši tā paša panta ceturtajai daĜai – īres līgums beidzas vienlaikus ar darba 
attiecību izbeigšanos. 

  Atsevišėi īrnieki ir izteikuši vēlēšanos savus dzīvokĜus privatizēt, taču privatizēšanai nevar nodot dienesta 
dzīvokli. 



   Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 
26.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. NoĦemt dienesta dzīvokĜa statusu Ērăemes pagasta daudzdzīvokĜu mājas „Pūcītes” dzīvokĜiem Nr.5, Nr. 6, 

Nr.7, Nr.8, Nr.10, Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.19, Nr.20, Nr.21, Nr.22, Nr.23 un Nr.24.  
 

25.§ 
Par projekta "Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Ērăemes pagastā" īstenošanai 

nepieciešamo līdzfinansējuma apmēru  

__________________________________________________________________ 
(G. Smane) 

 
   Biedrība „Lauku partnerība ZiemeĜgauja” ir izsludinājusi LEADER atklāta projektu iesniegumu konkursa 

pieĦemšanas IV kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai laikā no 2012.gada 29.oktobra līdz 
29.novembrim. 

   Biedrība „Turnava”  ir izstrādājusi projekta iesniegumu "Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana 
Ērăemes pagastā"  iesniegšanai 411.pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēăiju 
īstenošanas teritorijā” vietējās attīstības stratēăijas noteiktā 1.rīcībā: Brīvā laika pavadīšanai paredzētās 
infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānota telpas 
renovācija un galda spēĜu iegāde, lai pilnveidotu pagasta iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

  Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Atbalstīt Ērăemes pagasta biedrības „Turnava” izstrādāto projekta iesniegumu „Brīvā laika 
pavadīšanas iespēju pilnveidošana Ērăemes pagastā”, kas ir izstrādāts iesniegšanai Eiropas 
Savienības LEADER programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludinātai IV kārtai Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēăijas” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai. 

2. Kopējās projekta izmaksas 1400 LVL, Eiropas Savienības līdzfinansējums 1260 LVL vai 90%. 
3. Ja projekts tiks atbalstīts no LEADER programmas, Valkas novada dome piedalīsies ar 

līdzfinansējums 140 LVL vai 10 % apmērā.  
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
26.§ 

Par līdzfinansējumu projektam „Radošu nodarbību  
iespējas Valkas pagastā” 

_______________________________________________________________ 
(J. PutniĦa) 

 
2012.gada 18. oktobrī Valkas novada domē ir saĦemts Valkas pagasta biedrības „Radošā grupa „Lugaži”” 

iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt biedrības projektu „Radošu nodarbību iespējas Valkas pagastā”  Ls 100 
latu apmērā, projekts tiks iesniegts LEADER atklāta projektu iesniegumu konkursu IV kārtai līdz šī gada 29. 
novembrim. 
Paredzētais kopējais projekta budžets LVL 1000. 
Par projekta naudu tiks iegādāts:   

1. Šujmašīna 1 gab.; 
2. Šujmašīna overloks 1 gab.; 
3. Šūšanas manekens 1gab.; 
4. Tāfele 1 gab.; 
5. Spogulis 1 gab.; 
6. Portatīvais dators 1 gab; 
7. Printeris 1 gab. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 



Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Atbalstīt Valkas pagasta biedrības „Radošā grupa „Lugaži”” izstrādāto projekta iesniegumu „Radošu 
nodarbību iespējas Valkas pagastā”, kas ir izstrādāts iesniegšanai Eiropas Savienības LEADER 
programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludinātai IV kārtai Lauku attīstības programmas 
2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēăijas ieviešanai. Kopējās projekta izmaksas 1000 LVL, Eiropas Savienības līdzfinansējums 900 
LVL vai 90%. 

2. Ja projekts tiks atbalstīts no LEADER programmas, Valkas novada dome piedalīsies ar 
līdzfinansējums 100 LVL vai 10 % apmērā.  

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

27.§ 
Par atbalstu projektam "Bērnu rotaĜu laukuma ierīkošana Vijciema pagastā" un 

patapinājuma līgumu 
__________________________________________________________________ 

(J. PutniĦa) 
 

   Biedrība „Lauku partnerība ZiemeĜgauja” ir izsludinājusi LEADER atklāta projektu iesniegumu konkursa 
pieĦemšanas IV kārtu Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai laikā no 2012.gada 29.oktobra līdz 
29.novembrim. 

   Biedrība „Vijmalieši” izstrādā projekta iesniegumu „Bērnu rotaĜu laukuma ierīkošana Vijciema pagastā” 
iesniegšanai 413. pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” 
vietējās attīstības stratēăijas noteiktā 1.rīcībā: Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana 
un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem, lai pilnveidotu pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
Projekta ietvaros plānots uzstādīt bērnu rotaĜu laukumu 100 m2 platībā zemes gabalā „Vijciema pamatskola” 
ar kadastra No. 9492 004 0270. Projektā plānotie rezultāti: bērnu rotaĜu laukuma konstrukcija ar papildus 
aprīkojumu (t.sk., rotaĜu kompleksu ar slidkalniĦu, šūpolēm un mājiĦu, vingrošanas elementu, atsperšūpoles, 
soliĦu u.tml.).  

   Projekta izmaksas 2450,00 LVL. Tā kā biedrībai „Vijmalieši” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, 
visas projekta izmaksas ir attiecināmas un ELFLA piešėirtais finansējums ir 100 % apmērā.  

   Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 7.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Atbalstīt projekta iesniegumu „Bērnu rotaĜu laukuma ierīkošana Vijciema pagastā” Eiropas 
Savienības LEADER programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludinātai IV kārtai Lauku 
attīstības programmas 2007. – 2013. gadam 413.pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” vietējās attīstības stratēăijas noteiktā 1.rīcībā: Brīvā laika 
pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem. 

2. Noslēgt zemes patapinājuma līgumu par daĜu no zemes gabala „Vijciema pamatskola”, kadastra 
numurs 9492 004 0270, platībā 100 m2 iznomāšanu.  

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

28.§ 
Par līdzekĜu piešėiršanu Artūram Klotam parabobsleja treniĦprocesa nodrošināšanai 

______________________________________________________________ 
(I.Markova, K.Albergs, A.Sjademe, M.Magone) 

 
       Valkas novada dome ir saĦēmusi iesniegumu no Latvijas invalīdu integrācijas veicināšanas asociācijas 

par nepieciešamību atbalstīt finansiāli Valkas pilsētas iedzīvotāju – 1.grupas invalīdu Artūru Klotu, kurš sevi ir 
apliecinājis kā motivētu, koleăiālu, fiziski labi sagatavotu invalīdu sporta pārstāvi. 

 Pateicoties savai neatlaidībai, mērėtiecībai un sportot gribai, Artūrs Klots ir iekĜauts Latvijas 
parabobsleja izlases kandidātu sarakstā. 

 Šā gada martā Artūrs Klots Austrijas bobsleja trasē kā viens no pasaulē pirmajiem cilvēkiem 
ratiĦkrēslā, kas pilotējis bobsleja kamanas, uzrādīja labāko rezultātu un pierādīja sevi kā perspektīvu un 
talantīgu parabobslejistu 20 konkurentu vidū. 

 Lai nodrošinātu treniĦprocesu un startu Starptautiskās bobsleja un skeletona federācijas rīkotajās 
parabobsleja apmācības skolās 2012./2013.gada sezonā – 10.-14.decembrim Igls, Austrija; 19.-23.februārim 
Calgary, Kanāda; 26.februāris – 2.marts Park City, ASV; 18.-24.martā Sigulda, Latvija, nepieciešams kopumā 
finansiāls atbalsts Ls 2986.-. 



 Priekšlikums piešėirt Ls 500,- 2012.gadā. Par finansiālu atbalstu 2013.gadā lemt izskatot 2013.gada 
budžeta projekta. 

Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 
6.punkta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 

1. Piešėirt finansiālu atbalstu Artūram Klotam  Ls 1000.- apmērā no sporta pasākumiem paredzētajiem 
līdzekĜiem.  

2. Veikt apmaksu pēc rēėina piestādīšanas, lēmuma 1.punktā minētās summas apmērā, par sporta 
apăērba un inventāra iegādi, parabobsleja treniĦprocesa nodrošināšanu. 

3. Par atbalstu 2013.gadā lemt, pieĦemot 2013.gada Valkas novada pašvaldības budžeta projektu. 
 

 
29.§ 

Par līdzfinansējumu projektam „Sporta aktivitāšu pilnveidošana Zvārtavas pagastā” 
_______________________________________________ 

(M.Treijere) 
 

2012.gada 18.oktobrī Valkas novada domē ir saĦemts Zvārtavas pagasta biedrības „Atrodi laiku sev” 
iesniegumu ar lūgumu Valkas novada domei piešėirt līdzfinansējumu projektam „Sporta aktivitāšu 
pilnveidošana Zvārtavas pagastā” LVL 112,55 apmērā. Projekts tiks iesniegts Eiropas Savienības LEADER 
programmas atklāta   projektu iesniegumu konkursu izsludinātai  IV kārtai Lauku attīstības programmas 
2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēăijas  ieviešanai. Projekts jāiesniedz līdz  29. novembrim. 

Paredzētais kopējais projekta budžets LVL 1125,48. 
Par projekta naudu tiks iegādāts: 
1) Biljarda galds 1 gab; 
2) Galda teniss 1 gab; 
3) Galda hokejs 1 gab; 
4) Elektroniskais šautriĦu dēlis; 
5) Novusa galdi 2 gab: 
6) Galda prāta spēles: Monopols, Faktu spēle Latvija, TACTIC 5 in 1 ; 
7) Eliptiskais trenažieris 1 gab; 
8) Velotrenažieris 1 gab; 
9) Trenažieru paklāji 2 gab. 

     Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām „ 15.panta 
1 daĜas 6.punkta un 21.panta 1 daĜas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti 
(V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, 
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome  
N O L E M J: 
 

1. Atbalstīt Zvārtavas pagasta biedrības „Atrodi laiku sev” izstrādāto projekta iesniegumu „Sporta 
aktivitāšu pilnveidošana Zvārtavas pagastā”, kas ir izstrādāts  iesniegšanai Eiropas Savienības 
LEADER programmas atklāta   projektu iesniegumu konkursu izsludinātai  IV kārtai Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēăijas” ietvaros apstiprinātās 
vietējās attīstības stratēăijas  ieviešanai. Kopējās projekta izmaksas LVL 1125,48 ( Viens tūkstotis 
viens simts divdesmit pieci lati 48 santīmi), Eiropas Savienības līdzfinansējums LVL 1012,93 ( viens 
tūkstotis divpadsmit lati 93 santīmi) vai 90 %. 

2. Ja projekts tiks atbalstīts no LEADER programmas, Valkas novada dome piedalīsies ar 
līdzfinansējumu LVL 112,55 ( Viens simts divpadsmit lati 55 santīmi) vai 10 % apmērā. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

30.§ 
Par patapinājuma līguma slēgšanu ar Zvārtavas pagasta biedrību „Atrodi laiku sev”’  

_______________________________________________ 
(M.Treijere ) 

 
 Zvārtavas pagasta biedrības „Atrodi laiku sev” reăistrācijas Nr. 40008132594 ir izstrādājusi projektu 

„Sporta aktivitāšu pilnveidošana Zvārtavas pagastā”. Projekts tiks iesniegts Eiropas Savienības LEADER 
programmas atklāta projektu iesniegumu konkursu izsludinātai IV kārtai Lauku attīstības programmas 2007.-
2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas  
ieviešanai. Projekts paredz sporta inventāra iegādi Zvārtavas pagasta iedzīvotāju sporta aktivitāšu 



nodrošināšanai. Projekta realizēšanai biedrībai ir nepieciešamas telpas sporta pasākumu organizēšanai un 
brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras ierīkošanai. Šādas telpas ir pašvaldības īpašumā - Zvārtavas pagasta 
„Luturskolā”. 

Biedrībai „Atrodi laiku sev” ar 2012.gada 18.jūnija LR Valsts ieĦēmumu dienesta lēmumu Nr. 8,14-
6/48525 ir piešėirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā - pilsoniskas sabiedrības 
attīstība. 

    Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 6.punkta un likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 
5.panta otrās, piektās un sestās daĜas, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, 
A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome  
N O L E M J : 
 
1. Nodot Zvārtavas pagasta biedrībai „Atrodi laiku sev” reăistrācijas Nr.40008132594, juridiskā adrese 

„SalaiĦi”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, patapinājumā telpas Nr.9 un Nr.10 Zvārtavas pagasta 
„Luturskola” 130,1 m 2 platībā sporta pasākumu organizēšanai. 

2. Pilnvarot Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāju Raiti Priedi noslēgt telpu patapinājuma līgumu 
pašvaldības vārdā.   

 
31.§ 

Par projekta „J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēkas  
energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu 

_____________________________________________ 
( J.PutniĦa) 

 
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola izstrādā projektu „J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēkas 

energoefektivitātes uzlabošana” iesniegšanai Klimata pārmaiĦu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā 
konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” līdz 2012.gada 2.novembrim 
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijā.  

Projektā paredzēta ēkas fasādes siltināšana, logu un durvju nomaiĦa, jumta renovācija, grīdu renovācija, 
apkures sistēmas nomaiĦa, apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas rekonstrukcija, projekta tehniskās 
dokumentācijas sagatavošana un telpu kosmētiskais remonts. 

Projekta kopējās izmaksas ir 146 687,00 LVL, no kurām 53 056,30 LVL ir attiecināmās izmaksas, bet 
93 630,70 LVL ir neattiecināmās izmaksas. 15% no projekta attiecināmajām izmaksām (7 958,45 LVL) ir 
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas līdzfinansējums, kuru, kā iestādes dibinātājs, nodrošina Valkas novada 
dome. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 19.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, 
A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas dalību projektā „J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēkas 

energoefektivitātes uzlabošana”, kas tiks iesniegts Klimata pārmaiĦu finanšu instrumenta projektu 
konkursā līdz 2012.gada 2.novembrim. 

2. Apliecināt, ka J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēkai Valkā, Semināra ielā 25 attīstības un investīciju 
stratēăija ir saskaĦota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas 
veids un tā netiks demontēta. 

3. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 15% apmērā no kopējām 
attiecināmajām projekta izmaksām, kā arī segt neattiecināmās izmaksas 93 630,70 LVL apmērā. 

 
 

32.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „SviestiĦi”, Valkas pagastā 

__________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 

Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, SēĜi, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012. gada 
05.oktobra iesniegumu ar lūgumu  pagarināt zemes nomas līguma termiĦu par zemes gabalu Valkas novada 
Valkas pagastā, „SviestiĦi” ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0215. [..] 

    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1.daĜas, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 1.punktu, Ministru kabineta 
2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par 



pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 27.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, 
K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt Vienošanos ar *** *** par 2007.gada 20.septembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 112 par 
zemes gabala Valkas pagastā „SviestiĦi”, ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0215, platība 0.2063ha, 
termiĦa pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
33.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „Alieši 148”, Valkas pagastā 
__________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, Valkas novads, 2012. gada 04.oktobra 
iesniegumu ar lūgumu  pagarināt zemes nomas līguma termiĦu par zemes gabalu Valkas novada Valkas 
pagastā, „Alieši 148” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0324. [..] 

    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1.daĜas, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 1.punktu, Ministru kabineta 
2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, 
K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J :  
 

1. Slēgt Vienošanos ar *** ***  par 2007.gada 25.septembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 121 par 
zemes gabala Valkas pagastā „Alieši 148”, ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0324, platība 
0.0758ha, termiĦa pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
34.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem „BērziĦi 1”, Ērăemes pagastā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 
Izskatot *** ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Ērăemes pagasts, Valkas novads, 2012.gada 04.oktobrī iesniegto 

iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabaliem Ērăemes pagastā „BērziĦi 1” ar kadastra 
apzīmējumiem 9452 005 0080 un 9452 008 0357. [..] 
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties no  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1.daĜas, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 1.punktu, likuma  „Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos” 27.panta 1.daĜu, 28.panta 1.daĜu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 1.punktu; Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 
noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 
maksas aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 17. 
punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt Nomas līgumu ar *** *** par neapbūvētiem zemes gabaliem Ērăemes pagastā „BērziĦi 1”, 

kadastra apzīmējumi 9452 005 0080, platība 0.89ha un 9452 008 0357, platība 4.51ha nomu, bez 
apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minēto zemes gabalu nomu ir 0.5 % apmērā no Valsts zemes 
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.  

 
35.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Vijciema pagastā, „Veckalni” 
__________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 



Dome izskata 2012.gada 12.oktobrī saĦemto *** ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Vijciema pagasts, Valkas 
novads, iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabalu „Veckalni”, Vijciema pagastā, ar 
kadastra apzīmējumu: 9492 004 0215, platība 2.5ha. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daĜas 4.punkta un 25.panta 2.daĜas,  
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 
5.daĜas 1.punktu un 2.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par 
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 
2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt nomas līgumu ar *** *** par zemes gabala Vijciema pagastā „Veckalni” ar kadastra apzīmējumu: 

9492 004 0215, platība 2.5ha nomu, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 31.12.2022. 
2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5 % apmērā no Valsts zemes 

dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.  
 

36.§ 
Par zemes gabalu „TilgaĜi”,  Valkas pagastā, atsavināšanu 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Izskatot *** ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads,  2012.gada 8.oktobrī iesniegto 

iesniegumu par neapbūvētu zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „TilgaĜi, kadastra apzīmējumi 9488 
006 0108, 9488 006 0118 un 9488 006 0335 nodošanu atsavināšanai. [..] 

 ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
4.panta 4.daĜas 8.punktu; 5.panta 4.daĜu, 37.panta 4.daĜu un 44.pantu; likuma „Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos” 27.panta 1.daĜu, 28.panta 1.daĜu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 2.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu 
Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”;  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 
17. punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „TilgaĜi”, kadastra apzīmējumi 9488 006 0108, platība 

3.7ha, 9488 006 0118, platība 12.0ha  un 9488 006 0335, platība 4.5ha, kas atrodas Valkas novada 
Valkas  pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: 
pārdošana par brīvu cenu. 

2. Reăistrēt šī lēmuma 1.punktā minētos zemes gabalus  zemesgrāmatā uz Valkas novada domes 
vārda. 

3. Pēc zemes gabalu reăistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā 
īpašuma novērtēšanu. 

37.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabaliem Valkā, „Celtnieks 95” un 

 „Celtnieks 96”  
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 8.oktobra 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 08.10.2012. Nr.534) ar lūgumu  pagarināt nomas 
līguma termiĦu par zemes gabaliem Valkas novada Valkā, „Celtnieks 95” un „Celtnieks 96”. [..] 

  ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu 
tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daĜu; „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 2.punktu; Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu”, kā 
arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti 
(V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, 
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 



N O L E M J : 
 

1. Slēgt Vienošanos ar *** ***, p.k.***-***,  par 2011.gada 14.septembrī noslēgtā nomas līguma 
Nr.VND/2011/367, par zemes gabalu Valkas novada Valkā „Celtnieks 95”, kadastra apzīmējums 9401 
008 0715, platība 0.06ha un „Celtnieks 96”, kadastra apzīmējums 9401 008 0716, platība 0.06ha, 
nomu bez apbūves tiesībām, līguma termiĦa pagarināšanu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām 
nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes 
gabala statusa maiĦu. 

 
38.§ 

Par mazdārziĦa Nr. 58, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas iela 34A,  nomu  
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 11.oktobra 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 11.10.2012. Nr.538) ar lūgumu  noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu Nr.58, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A. [..] 

   Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi 
par publiskas personas zemes nomu” III daĜas, Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem 
noteikumiem Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas 
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.1.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 
1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt nomas līgumu ar *** *** p.k. ***-*** par zemes gabala Valkā, Rūjienas iela 34A  ar kadastra 
apzīmējumu 9401 008 0434 daĜas, „MazdārziĦš Nr.58” ar kopējo platību 700m2, nomu bez apbūves 
tiesībām, saskaĦā ar šim lēmumam pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

 
39.§ 

Par  nekustamā īpašuma „Upeskrasti” Valkas pagastā sadalīšanu  
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata *** ***, p.k. ***-***, dzīvo „***”, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012.gada 
15.oktobra iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 16.10.2012. Nr.322) ar lūgumu  atĜaut 
atdalīt no nekustamā īpašuma „Upeskrasti”  Valkas pagastā, iesniegumā minētos  zemes gabalus ar kadastra 
apzīmējumiem 9488 002 0086, 9488 002 0123, 9488 003 0065 un 9488 002 0107, piešėirot atdalītajiem 
zemes gabaliem nosaukumu „Upeskrasti 1”. [..] 

  ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta, Ministru kabineta 
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2010.gada 
23.februāra noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 
62.2.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 18.punkta,  atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

1. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „Upeskrasti”, kadastra numurs 9488 003 0407, kas atrodas Valkas 
novada Valkas pagastā, atdalot no tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 9488 002 0086, platība 
1.1ha; 9488 002 0123, platība 2.85ha; 9488 003 0065, platība 1.27ha un 9488 002 0107, platība 6.1ha. 

2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9488 002 0086, platība 1.1ha; 9488 002 0123, 
platība 2.85ha; 9488 003 0065, platība 1.27ha un 9488 002 0107, platība 6.1ha piešėirt nosaukumu: 
„Upeskrasti 1”, Valkas pagasts, Valkas novads (skat. Pielikums), saglabājot  zemes vienībām reăistrētos 
nekustamā īpašuma lietošanas mērėus. 

40.§ 
Par  nekustamā īpašuma „Krustceles” Valkas pagastā sadalīšanu  

______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
 Dome izskata *** ***, p.k. ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 14.oktobra 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 16.10.2012. Nr.548) ar lūgumu  atĜaut atdalīt no 



nekustamā īpašuma „Krustceles”  Valkas pagastā, iesniegumā minēto  zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 9488 006 0179, piešėirot atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Purgaile”. [..]  

 ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta, Ministru kabineta 
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2010.gada 
23.februāra noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 
62.2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta,  atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 

1. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „Krustceles”, kadastra numurs 9488 017 0006, kas atrodas Valkas 
novada Valkas pagastā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0179, platība 
14.4ha.  

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0179, platība 14.4ha, piešėirt 
nosaukumu: „Purgaile”, Valkas pagasts, Valkas novads (skat. Pielikums), saglabājot  zemes vienībai 
reăistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērėi. 

41.§ 
Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Sēlijas ielā 20 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Izskatot *** *** pilnvarotās personas *** ***, p.k.***-***, dzīvo Valkā, *** iela ***, 2012.gada 15.oktobra 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 15.10.2012. Nr.545) par adreses noteikšanu garāžai. 
[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 
zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada 
Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs 
nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā 
patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 11.punkta,  kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 27.punkta,  atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešėirt garāžai, kas atrodas uz zemes gabala Valkā, Mazā Sēlijas iela 1A, kadastra apzīmējums (9401 

008 5120), boksa numurs 20, jaunu adresi – Mazā Sēlijas iela 20, Valka, Valkas novads. 
2. Noteikt ēkas (garāžas) Valkā, Mazā Sēlijas iela 20 uzturēšanai platību 50m2, lai ēku īpašumu reăistrētu 

zemesgrāmatā. 
 

42.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Skaras”, Valkas pagastā  
__________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata 2012.gada 20.septembrī saĦemto *** ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Lugaži, Valkas pagasts, 
Valkas novads, iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par ½ domājamās daĜas no zemes gabala 
„Skaras”, Valkas pagastā, ar kadastra apzīmējumu: 9488 006 0300, platība 0.74ha. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daĜas 4.punkta un 25.panta 2.daĜas,  
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 
5.daĜas 1.punktu un 2.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par 
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 
2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt nomas līgumu ar *** *** par ½ domājamās daĜas no zemes gabala Valkas pagastā „Skaras” ar 

kadastra apzīmējumu: 9488 006 0300, platība 0.74ha nomu, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 
31.12.2022. 



2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minēto zemes gabalu nomu ir 0.5 % apmērā no Valsts zemes 
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.  

 
43.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 98”, Valkā  
__________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata 2012.gada 20.augustā saĦemto *** ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 
iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabalu „Celtnieks 98”, Valkā, ar kadastra 
apzīmējumu: 9401 008 0718, platība 0.06ha. 
ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 26. panta 1.daĜas 1.punkta, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 6.daĜu;  Ministru kabineta noteikumu Nr.193 
„Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punktu;  Latvijas Republikas 
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti 
(V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, 
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt nomas līgumu ar *** ***, p.k. ***-***,  par zemes gabala Valkas novada Valkā, „Celtnieks 98”, 
kadastra apzīmējums 9401 008 0718, platība 0.06ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas 
līguma termiĦu līdz 31.12.2017. 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts 
publiskas personas zemes nomu” III daĜas noteikumus par neapbūvēta zemesgabala nomas līguma 
noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēėināšanas kārtība” 18.3.punktu, noteikt, ka nomas maksa 
par augstāk minēto zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

 
44.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „Vālodzes”, Ērăemes pagastā 
__________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Mārupe, Mārupes novads, 2012. gada 12.oktobra 
iesniegumu ar lūgumu  pagarināt zemes nomas līguma termiĦu par zemes gabalu Valkas novada Ērăemes 
pagastā, „Vālodzes” ar kadastra apzīmējumu 9452 005 0107. [..] 

    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1.daĜas, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 2.punktu, Ministru kabineta 
2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas  27.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, 
K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt Vienošanos ar *** *** par 2007.gada 17.septembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 474 par 

zemes gabala Ērăemes pagastā „Vālodzes”, ar kadastra apzīmējumu 9452 005 0107, platība 1.0ha, 
termiĦa pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
45.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu 
nekustamā īpašuma „Kannītes”, Vijciema pagastā zemes gabala sadalīšanai 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Valkas novada dome, izskatot *** ***, p.k. ***-***, dzīvo „***”, Vijciema pagasts, Valkas novads, 

2012.gada 17.oktobra iesniegumu ar lūgumu atĜaut sadalīt Vijciema pagasta teritorijā esošo nekustamā 
īpašuma „Kannītes”, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9492 007 0024. [.. ] 

 ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Zemes ierīcības likum 5.panta, 8.panta 1.daĜas 3.punktu; 
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
9.2.punkta, 12.punkta, 13.punkta un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta,  atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, 



A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. AtĜaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam  īpašumam „Kannītes”, Vijciema 
pagastā, kadastra numurs 9492 007 0024, ievērojot Darba uzdevumā (Pielikumā) ietvertos 
nosacījumus. 

2. Zemes ierīcības projektu, tā apstiprināšanai pašvaldībā, iesniegt atbilstoši Zemes ierīcības likuma 
19. un 20.pantiem un šim lēmumam pievienotajam darba uzdevumam (skat. Pielikums). 

 

46.§ 
Par *** *** iesnieguma izskatīšanu 

____________________________________________ 
( V.ZariĦš) 

 
2012.gada 2.oktobrī Valkas novada domē ir saĦemts iesniegums no *** ***, personas kods ***-***, dzīvo 

*** iela ***, Valka, Valkas novads, ar kuru viĦš apstrīd Valkas novada Sociālā dienesta 2012.gada 
12.septembra lēmumu Nr.1317 ar kuru ir atteikts piešėirt *** *** trūcīgas personas (ăimenes) statusu. 
Iesniegumā norādīts, ka iesniedzējs uzskata, ka minētais lēmums ir nepareizs un ir atceĜams. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, vadoties no 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par 
ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2. un 19.punkta un Administratīvā procesa 
likuma 81.panta 2.daĜas 1.punkta, kas nosaka, ka iestāde ar savu lēmumu var atstāt administratīvo aktu 
negrozītu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atstāt negrozītu 2012.gada 30.augusta Valkas novada Sociālā dienesta lēmumu Nr.1317. 
 
 

47.§ 
Valkas novada Ăimenes atbalsta centra „Saulīte” 

Krīzes centra nolikuma apstiprināšana 
____________________________________________ 

(L.Veinberga ) 
 
 2012.gada 27.septembrī Valkas novada dome saistībā ar sociālā pakalpojuma sniegšanas 
paplašināšanu, kas sevī ietver sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus krīzes situācijā nonākušām 
ăimenēm ar bērniem, pieĦēma lēmumu „Par Valkas novada bērnu nama „Saulīte” reorganizēšanu par Valkas 
novada Ăimenes atbalsta centru „Saulīte” (sēdes protokols Nr.11,21.§). Tika apstiprināts arī iestādes 
Nolikums abiem pakalpojuma veidiem – ilgstošā sociālā aprūpe un rehabilitācijas un krīzes situācijas aprūpe. 
 Lai reăistrētu sociālo pakalpojumu, Labklājības ministrija vēlas divus atsevišėus nolikumus: kopīgo 
ăimenes atbalsta centra nolikumu, kas jau ir apstiprināts, un atsevišėu nolikumu krīzes centram. 

 Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā 2012.gada 27.septembra lēmumu (sēdes protokols 
Nr.11,21.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 5.punkta un 41.panta 1.daĜas 2.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, 
A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Apstiprināt Nolikumu Nr.11 „Valkas novada Ăimenes atbalsta centra „Saulīte” krīzes centra nolikums” 
(pielikumā). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
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N O L I K U M S 
Valkā 

2012.gada 25.oktobrī                                      Nr.11 
          

APSTIPRINĀTS 
 ar Valkas novada domes 

2012.gada 25.oktobra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.12,47.§) 

 

 

Valkas novada Ăimenes atbalsta centra „Saulīte” 

krīzes centra  

NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

    Valkas novada Ăimenes atbalsta centra „Saulīte” krīzes centrs (turpmāk tekstā – krīzes centrs) ir Valkas 
novada domes institūcija, kas sniedz atbalstu krīzes situācijā nonākušām ăimenēm ar bērniem. 
 

2. Krīzes centra uzdevumi 
 

2.1. Krīzes centra uzdevums ir nodrošināt krīzes situācijā nonākušu ăimeĦu ar bērniem īslaicīgu (līdz 6 
mēnešiem) sociālo, medicīnisko un psiholoăisko palīdzību un atbalstu. 

2.2. Krīzes centrs, atbilstoši savām iespējām, nodrošina iestādē ievietoto bērnu audzināšanu, vispusīgu 
attīstību un rehabilitāciju, psiholoăisko, sociālo un medicīnisko aprūpi. Šajā nolūkā krīzes centrā: 
2.2.1. nodrošina bērnus un pieaugušos ar dzīvojamo platību, sadzīvei nepieciešamo aprīkojumu atbilstoši 

bērna vajadzībām; 
2.2.2. apgādā bērnus ar veĜu, apăērbu, apaviem, skolas piederumiem; 
2.2.3. organizē bērnu ēdināšanu, ievērojot viĦu vecumu un veselības stāvokli; 
2.2.4. nodrošina bērnu sociālo un psiholoăisko  rehabilitāciju; 
2.2.5. iesaista bērnus un pieaugušos viĦu problēmas risināšanā; 
2.2.6. informē bērnus un pieaugušos par visām viĦa problēmas risināšanas iespējām; 
2.2.7. nodrošina audzināšanas un pedagoăisko darbu ar katru bērnu vai grupās, atbilstoši bērna 

individuālai attīstībai; 
2.2.8. nodrošina bērnu medicīnisko rehabilitāciju un profilaktiskos pasākumus ārstniecības iestādēs 

atbilstoši bērnu vajadzībām; 
2.2.9. sadarbībā ar pašvaldību, bāriĦtiesām un sociālajiem dienestiem, policiju un izglītības iestādēm, 

nodrošina krīzes centrā uzĦemto bērnu un pieaugušo dokumentu juridiski pareizu noformēšanu, 
bērnu tiesību aizsardzību un izglītību; 

2.2.10. izskaidro krīzes centrā dzīvojošām personām viĦu tiesības un pienākumus. 
 

3. UzĦemšanas, uzturēšanas un izrakstīšanas noteikumi 
 
3.1. Krīzes centrā bērnus un pieaugušos uzĦem saskaĦā ar Valkas novada domes apstiprināto nolikumu “Par 

kārtību personu ievietošanai Valkas novada sociālās aprūpes iestādēs” (turpmāk tekstā – Ievietošanas 
kārtība), pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem: 
3.1.1. sociālā dienesta lēmumu;  
3.1.2. policijas protokolu;  
3.1.3. vecāku vai bērna iesniegumu.  

3.2. Krīzes centrā ievieto: 
3.2.1. krīzes situācijā nonākušus bērnus;  
3.2.2. krīzes situācijā nonākušas ăimenes ar bērniem; 



3.2.3. Valkas novada teritorijā pamestus bērnus, kuru pēdējā dzīves vieta nav zināma; 
3.2.4. atsevišėos gadījumos krīzes situācijā nonākušus bērnus no citiem novadiem.  

3.3. Katram krīzes centrā uzĦemtajam bērnam un pieaugušajam iekārto personas lietu atbilstoši 
normatīvajiem aktiem. 

3.4. Bērnu un pieaugušo uzĦem un izraksta no krīzes centra ar iestādes direktora rīkojumu. Pieaugušais 
uzĦemšanas brīdī noslēdz ar direktoru līgumu par iestādes kārtības noteikumu ievērošanu. 

3.5.  Bērna un pieaugušā uzĦemšana tiek reăistrēta bērnu reăistrā, kura lappuses ir numurētas un cauršūtas. 
Reăistrs tiek zīmogots ar iestādes zīmogu un apstiprināts ar direktora parakstu. Reăistrs glabājas Valkas 
novada ăimenes atbalsta centra „Saulīte”  arhīvā pastāvīgi. 

3.6. Izrakstot bērnu, juridiski noformētam bērna aprūpētājam vienlaikus tiek nodota bērna personīgā lieta, 
medicīniskie dokumenti un bērnam piederošā manta. 

3.7. Sadarbojoties ar Sociālo dienestu, direktors var atĜaut krīzes centrā dzīvojošajiem bērniem iestādes 
teritorijā  tikties ar vecākiem vai citiem radiniekiem.  

3.8. Bērnu izraksta no krīzes centra, izdarot atzīmi bērnu reăistrā, sekojošos gadījumos: 
3.8.1. pēc rehabilitācijas kursa pabeigšanas un pēc krīzes situācijas normalizēšanās, pamatojoties uz 

sociālā dienesta atzinumu;  
3.8.2. bērns tiek nodots audzināšanā ăimenē (aizbildnim) saskaĦā ar spēkā esošo likumdošanu. 

 
4. Krīzes centra vadība 

 
4.1. Krīzes  centru vada ar Valkas novada domes lēmumu iecelts Valkas novada ăimenes atbalsta centra 

„Saulīte” direktors. 
4.2. Direktors: 

4.2.1. organizē un vada krīzes centra darbu un nodrošina tā darbības nepārtrauktību; 
4.2.2. apstiprina iekšējos normatīvos aktus, pieĦem un atbrīvo no amata darbiniekus, nosaka viĦu 

pienākumus un atbild par darbinieku kvalifikācijas un profesionālā līmeĦa paaugstināšanu; 
4.2.3. nodrošina tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, bērnu tiesību aizsardzības, 

darba aizsardzības, veselības aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības u.c. jomās; 
4.2.4. sagatavo un iesniedz Labklājības ministrijā gada darba atskaiti atbilstoši Valsts statistiskas 

pārskata formai; 
4.2.5.   pēc nepieciešamības sagatavo priekšlikumus izmaiĦām šajā nolikumā un iesniedz apstiprināšanai 

Valkas novada domē. 
 

5. Krīzes centra reorganizācija un likvidācija 
 
      Krīzes centru reorganizē vai likvidē ar Valkas novada domes lēmumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                   K.Albergs 
 

 
48.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ērăemes pagastā „Lāčplēši” 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Valkas novada dome, izskatot atbilstoši  Zemes ierīcības likuma 20.pantam iesniegto Valkas novada   Ērăemes 
pagasta nekustamā īpašuma „Lāčplēši” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0148 zemes ierīcības 
projektu, konstatē: [..] 

    ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30.punktu, kas nosaka, ka projektu apstiprina vietējā 
pašvaldībā, pieĦemot administratīvo aktu un uz projekta grafiskās daĜas izdrukas izdara attiecīgu spiedoga 
atzīmi; Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daĜas, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība attiecībā uz 
teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas: vada, uzrauga un nodrošina attiecīgās vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu; Valkas novada domes 
2012.gada 28.jūnija sēdes lēmumu, ar kuru tika atĜauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam „Lāčplēši” Ērăemes pagasts Valkas novads un apstiprināts darba uzdevums; Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2. daĜas un 15.panta 1.daĜas; 2009.gada 3.novembra ministru 
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8.punkta, 12. punkta un 29.punkta; 
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu  Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 16.1.punkta, kas paredz noteikt 
lietošanas mērėi, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daĜa, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 



1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu un piekrist Valkas novada Ērăemes pagasta nekustamā īpašuma 
„Lāčplēši” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0148 sadalīšanai. 

2. Saglabāt nekustamā īpašuma „Lāčplēši” parcelei (projektā apzīmēts ar Nr.1.), platība 1.41ha un parcelei 
(projektā apzīmēts ar Nr.3), platība 1.90ha, nosaukumu: „Lāčplēši”, Ērăemes pagasts, Valkas novads 
(skat.pielikumu). Parcelei Nr. 1, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101), savukārt parcelei Nr.3, nosakot zemes 
lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Piešėirt no nekustamā īpašuma „Lāčplēši” atdalāmajai parcelei, platība 5.96ha (zemes ierīcības projektā 
norādīta parcele Nr.2) jaunu nosaukumu: „Spīdolas”, Ērăemes pagasts, Valkas novads, (skat.pielikumu), 
kā arī noteikt   nekustamā īpašuma lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

4. Lēmums par Valkas novada Ērăemes pagasta nekustamā īpašuma „Lāčplēši” zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 9452 011 0148, sadali īstenojams četru (4) gadu laikā. Ja zemes ierīcības projekts nav 
īstenots, ieinteresētā persona ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi. Zemes ierīcības projekts ir 
īstenots, ja projektētie zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reăistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā, saskaĦā ar LR likuma „Zemes ierīcības likums” 
22.pantu. 

5. Zemes gabali izmantojami ievērojot Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.14 „Valkas novada 
teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas noteikumi” prasības. 

 
49.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz mazdārziĦu Smilšu ielā 19A 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, (saĦemts un reăistrēts Valkas 
novada domē 24.08.2012. Nr.461) iesniegumu ar lūgumu  pagarināt nomas līguma Nr.VND/2011/315 termiĦu 
par mazdārziĦu Valkā, Smilšu ielā 19A nomu. ViĦa arī lūdz izvērtēt iespēju paplašināt mazdārziĦa teritoriju. 
[..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Valkas novada domes 
2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada 
pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 27.punkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziĦā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Slēgt Vienošanos ar *** ***, p.k.***-***, par  grozījumiem 2011.gada 25.augustā noslēgtajā nomas 
līgumā Nr.VND/2011/315: 

1.1. pagarinot nomas līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim; 
1.2. nosakot mazdārziĦa platību 300m2. 

 
50.§ 

Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerăijas cenu Valkas pilsētā 
laika periodam no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada 30.septembrim 
___________________________________________________________ 

(G.Spiridonova, A.Sjademe) 
 

2012.gada oktobrī SIA „ENEFIT POWER & HEAT Valka” nodeva ekspluatācijā koăenerācijas staciju 
Rūjienas ielā 5d, Valkā. SaskaĦā ar noslēgto līgumu SIA „ENEFIT POWER & HEAT Valka” piegādās Valkas 
novada domei siltumenerăiju par 27,00 Ls/MWh. Ar Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumu 
„Par cenu sliekšĦu apstiprināšanu siltumenerăijas iepirkumam no SIA „Valkas Bioenergo Kompānija” pēc 
koăenerācijas stacijas pieĦemšanas ekspluatācijā un par siltumtrases izbūvi” saražotās siltumenerăijas 
iepirkuma cena apstiprināta 28,00 Ls/MWh.   

Iepazīstoties ar sagatavotajiem dokumentiem, novada dome konstatē, ka šāda faktora ietekmē 
2012./2013.gada apkures periodā samazināsies siltumenerăijas ražošanas, pārvades un sadales zudumu 
izmaksas. 

Izvērtējot sagatavoto lēmuma projektu un tam pievienotos dokumentus, uzklausot speciālistu viedokli, 
dome uzskata, ka sagatavotais lēmuma projekts ir atbalstāms.  

   Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 1.punkta, 
21.panta 1.daĜas 14.punkta d)apakšpunkta un atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, 



K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Apstiprināt 2011./2012.gada apkures periodā faktiski saražotās vienas megavatstundas cenu 30.85 
Ls/MWh bez PVN, pārvadei – 6.11 Ls/MWh bez PVN un realizācijai – 0.18 Ls/MWh bez PVN. Vienas 
MWh siltumenerăijas pārdošanas cena – 37.14 Ls/MWh bez PVN. 

2. Apstiprināt 2012./2013.gada apkures periodā vienas saražotās MWh cenu iedzīvotājiem dzīvojamās 
ēkās, kuru ievados uz piederības robežas uzstādīti siltummezgli un karstā ūdens skaitītāji – 26,96 
Ls/MWh bez PVN, pārvadei – 6.16 Ls/MWh bez PVN, tirdzniecībai – 0.15 Ls/MWh bez PVN. Vienas MWh 
siltumenerăijas pārdošanas cena iedzīvotājiem – 33,27 Ls/MWh bez PVN (pielikums).  

3. Apstiprināt siltumenerăijas patēriĦu viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai apkures periodā – 0.12064 
MWh/m3, vasaras periodā – 0.14780 MWh/m3. 

4. Apstiprināt maksu par viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerăiju apkures periodā – 
4.014 Ls/m3 bez PVN, vasaras periodā – 4,917 Ls/m3 bez PVN.   

5. Noteikt, ka maksa par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerăiju vienam cilvēkam mēnesī, ja 
dzīvokĜos nav uzstādīti karstā ūdens patēriĦa skaitītāji, bet mājas ievadā ir uzstādīts karstā ūdens 
patēriĦa skaitītājs un karsto ūdeni padod visu diennakti, aprēėināma kā starpība, Ħemot vērā kopējā 
karstā ūdens patēriĦa rādījumu un patērēto karstā ūdens rādījumu dzīvokĜos ar skaitītājiem. Maksimālais 
karstā ūdens patēriĦš mēnesī, par ko tiek aprēėināta maksa vienam cilvēkam dzīvokĜos bez karstā ūdens 
skaitītājiem, ja mājas ievadā uzstādīts karstā ūdens skaitītājs - 4 m3/cilvēkam.    

6. Ja apkures sezonā mēnesī aprēėinu gaitā kopējais ūdens uzsildīšanai patērētais siltumenerăijas 
daudzums pārsniedz atsevišėu patērētāju grupu ūdens uzsildīšanai aprēėināto siltumenerăiju, 
pārsniegums tiek iekĜauts siltumenerăijas patēriĦā apkurei.       

7. Apstiprināt maksu par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerăiju vienam cilvēkam dienā 
apkures sezonā – 0.34 Ls/cilvēkam bez PVN , vasaras periodā – 0.42 Ls/cilvēkam bez PVN, ja karstais 
ūdens tiek padots atsevišėas dienas nedēĜā un dzīvokĜos nav uzstādīti karstā ūdens patēriĦa skaitītāji.      

8. Noteikt sekojošu karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai dzīvojamo māju telpu iekšējos tīklos 
vasaras periodā (ūdens sildītājā, dvieĜu žāvētājos un no ūdens atdzišanas stāvvados un sadales sistēmā) 
dzīvojamās mājās, kurās māju ievados uzstādīti siltumenerăijas un karstā ūdens skaitītāji: maksājumu 
starpību par dzīvojamās ēkas patērēto siltumu, kas rodas starp ēkas siltummezgla skaitītāja rādījumu un 
pēc dzīvokĜu karstā ūdens skaitītāju rādījumiem (vai dzīvoklim pēc normatīviem aprēėinātā karstā ūdens 
patēriĦu, ja karstā ūdens skaitītājs nav uzstādīts) summas sadalīt proporcionāli dzīvokĜu skaitam 
dzīvojamā mājā, bet ne vairāk kā Ls 2.00 no dzīvokĜa mēnesī un uzrādīt dzīvokĜu īpašniekiem un 
īrniekiem nosūtāmajos rēėinos ar atsevišėu ierakstu. 

9. Apstiprināt atlaidi 30 % apmērā no maksas par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerăiju 
iedzīvotājiem dzīvojamās mājās, kurās nav recirkulācijas līnijas: RaiĦa 12a; Rīgas 5; Rīgas 6a; Rīgas 6b; 
Semināra 6; Tirgus 14, VaroĦu 30; VaroĦu 36; VaroĦu 38; VaroĦu 39a. Siltumenerăijas starpība tiek 
iekĜauta siltumenerăijas patēriĦā apkurei. 

10. Apstiprināt 2012./2013.gada apkures periodā siltumenerăijas pārdošanas cenu juridiskām personām – 
33.27 Ls/MWh bez PVN. 

11. Apstiprināt juridiskām personām un Valkas pilsētas domes institūcijām apkures sezonā maksu par viena 
m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanu patērēto siltumenerăiju – 4.014 Ls/m3 bez PVN un 4.917 Ls/m3 vasaras 
periodā.       

12. Apstiprināt dzīvojamās mājas Valkā, Rīgas ielā 5 nedzīvojamo telpu nomniekiem un īpašniekiem 
paaugstinošo koeficientu par patērēto siltumenerăiju apkurei – 1,3. 

13. Noteikt maksu juridiskām personām mēnesī par uzstādīto siltummezglu apkalpošanu Ls 2.00 mēnesī bez 
PVN. 

14. Noteikt dzīvoklī tekošā mēnesī ūdens patēriĦu kā vidējo ūdens patēriĦu pēdējos trijos mēnešos, ja 
dzīvokĜa īpašnieks vai īrnieks līdz tekošā mēneša 26.datumam neiesniedz informāciju par ūdens skaitītāju 
rādījumiem. 

15. Uzdot SIA ’’Valkas Namsaimnieks’’ (valdes priekšsēdētājs Ivo MeĜėis) brīdināt dzīvokĜu īpašniekus un 
īrniekus un siltumapgādes nodaĜai (vadītāja pienākumu izpildītājs Dzintars Rudzītis) - telpu nomniekus un 
īpašniekus, kuri saĦem no pašvaldības minētos pakalpojumus, par apkures un karstā ūdens 
sagatavošanas cenām. 

16. Pievienotās vērtības nodokli aprēėināt atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli”.  
17. Analizēt siltumenerăijas patēriĦu karstā ūdens sagatavošanai, ieskaitot siltumenerăijas cirkulācijas kā arī 

karstā ūdens temperatūras zudumus sistēmā un iesniegt priekšlikumus par siltuma patēriĦa aprēėinu 
cirkulācijas sistēmas uzturēšanai līdz 2012.gada decembra mēnesim. 

18. Par lēmuma 17.punkta izpildi atbild finanšu analītiėe GeĦa Spiridonova. 
19. Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 26.jūlija Valkas novada domes lēmumu „Par centralizētā tīklā 

piegādātās siltumenerăijas cenu Valkas pilsētā laika periodam no 2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 
30.septembrim”. 

20. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.novembrī un ir spēkā līdz 2013.gada 30.septembrim.  
 
 



51.§ 
 *** ***  iesniegums par galvojumu studiju   

 kredītam AS „SEB Bankā”  
___________________________________________________ 

( I.Markova) 
 

Dome izskata *** *** , dzīvo *** iela ***,Valkā, Valkas novads, 2012.gada 19.oktobrī iesniegto iesniegumu ar 
lūgumu galvot studiju kredītiem, lai būtu iespējas studēt Liepājas  Universitātes studiju programmā „Jauno 
mediju māksla”. 

Vadoties no Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 
aizĦēmumiem un galvojumiem” 13.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, 
K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Galvot *** *** , dzīvo ***  iela ***,Valkā, Valkas novads, studiju  kredītam AS„SEB Banka”, lai 
nodrošinātu studijas Liepājas  Universitātes studiju programmā „Jauno mediju māksla”, galvojuma 
apmērs – studiju kredītam EUR 4269,00 (četri  tūkstoši divi simti sešdesmit deviĦi eiro) - atbilstoši 
Latvijas bankas valūtas kursam Ls/0,702804 EUR - Ls 3000,27 (trīs tūkstoši latu un 29 santīmi), 
paredzētais apmaksas termiĦš – 10 gadu laikā no aizdevuma atmaksas uzsākšanas. 

 
52.§ 

Par dalību DvīĦu pilsētu asociācijas rīkotā DvīĦu pilsētu konferencē, DvīĦu pilsētu asociācijas 
ikgadējā sanāksmē un piedalīšanos DvīĦu pilsētu asociācijas koncertos „Transvokale” 

_____________________________________________________________ 
(G.Smane) 

 
         Dome izskata Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītājas Guntas Smanes 
iesniegumu par dalību DvīĦu pilsētu asociācijas rīkotajā DvīĦu pilsētu konferencē, DvīĦu pilsētu asociācijas 
ikgadējā sanāksmē un piedalīšanos DvīĦu pilsētu asociācijas koncertos „Transvokale” kopā ar kaimiĦu un 
partnerpilsētu pārstāvjiem. Šie pasākumi tiek finansēti no Eiropas Komisijas apstiprinātās programmas 
„Eiropa priekš pilsoĦiem” (Europe for Citizens).  
      Aktivitāte norisināsies no 15.11.2012. līdz 17.11.2012 Frankfurtē (Odera) – Slubicā (ierašānās 
14.11.2012., promdošanās18.11.2012.). Galvenās aktivitātes noritēs abās robežpilsētās Frankfurtē (Odera) – 
Slubicā. 
      Valkas pašvaldības pārstāvji piedalīsies vairāku dienu konferencē, kurā tiks apspriesta un izvērtēta 
līdzšinējā DvīĦu pilsētu asociācijas darbība un kādas ir iespējas izmantot Eiropas pilsoĦu programmu 
turpmākam DvīĦu pilsētu asociācijas institucionālam atbalstam. 17.11.2012. paredzēta dalība DvīĦu pilsētu 
asociācijas ikgadējā sanāksmē, kurā notiks jauna DvīĦu pilsētu asociācijas priekšsēdētāja, sekretāra, 
protokola pārbaudītāju ievēlēšana. Augšminētos pasākumos kopumā piedalīsies 6 Valkas pārstāvji, trīs no 
tiem būs pašvaldības pārstāvji (Ernests Lībietis, Sandra Pilskalne, Eduards IvĜevs) un trīs deju grupas „Joy” 
dalībnieki (Aigars Nīlenders, Pāvels Semjonovs, Sabīne Metus), kas uzstāsies ar kolēăiem no dvīĦu pilsētām 
kopīgos koncertos „Transvokale”. 
       Izmitināšanas, ēdināšanas, programmas izmaksas sedz no piešėirtā programmas budžeta. Sākotnēji 
ceĜa izdevumus sedz pašvaldība, bet pēc projekta aktivitātes īstenošanas izdevumi tiks atmaksāti pilnībā vai 
daĜēji, atkarībā no kopējiem ceĜa izdevumiem un atvēlētiem programmas budžeta līdzekĜiem.  

Vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 19.punkta, atklāti balsojot: PAR 
– 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Apstiprināt pašvaldības dalību DvīĦu pilsētu asociācijas rīkotajā konferencē Frankfurtē (Odera) – 
Slubicā laikā no 2012.gada 14.novembra līdz 2012.gada 18.novembrim, ikgadējā sanāksmē un 
koncertos „Transvokale” sešu dalībnieku sastāvā. 

2. Pilnvarot Ernestu Lībieti veikt balsojumu DvīĦu pilsētu asociācijas ikgadējā sanāksmē DvīĦu pilsētu 
asociācijas priekšsēdētāja, sekretāra, protokola pārbaudītāju ievēlēšanā. 

3. Segt ceĜa izdevumus. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja Gunta Smane. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors G.Bašėis. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
53.§ 

Par Valkas novada Atzinības raksta piešėiršanu 
_________________________________________ 

( K.Albergs) 



Deputāts MārtiĦš Kreilis lēmuma apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Dome izskata un izvērtē iesniegtos iesniegumus kandidātu izvirzīšanai apbalvošanai ar Valkas novada 

Atzinības rakstu. 
Finanšu un attīstības lietu komiteja iesniedza lēmuma projektu ar ieteikumu apbalvot 12 kandidātus ar 

Atzinības rakstu. SaskaĦā ar Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra Nolikuma Nr.16 „Par Valkas 
novada domes apbalvojumiem” 3.5.punktu, kalendārajā gadā var pasniegt ne vairāk kā 10 (desmit) Atzinības 
rakstus. 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.oktobra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 12.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra 
nolikuma Nr.16 „Par Valkas novada domes apbalvojumiem” 3.3.punkta, deputāti aizklāti balsojot par lēmuma 
1.1.punktu: PAR – 12 balsis, PRET – nav, ATTURAS – nav; par lēmuma 1.2., 1.3., 1.4. un 1.5.punktu: PAR – 
11 balsis, PRET – nav, ATTURAS – nav; par lēmuma 1.6., 1.7., 1.8. un 1.9.punktu: PAR – 10 balsis, PRET – 
nav, ATTURAS – nav; par lēmuma 1.10. punktu: PAR – 9 balsis, PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apbalvot ar Valkas novada domes Atzinības rakstu : 
 

1.0. Sandru Aleksejevu, BMX riteĦbraucēju, Londonas Olimpisko spēĜu dalībnieci – par lieliskiem 
sasniegumiem sportā; 

1.1. Valvi ĀboliĦu, Ērăemes pagasta OmuĜu bibliotēkas vadītāju - par mērėtiecīgu, radošu veikumu 
bibliotekārajā darbā un Ērăemes pagasta apdzīvotās vietas „OmuĜi” nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanā; 

1.2. Dzidru Švarti, Ozolu pamatskolas direktori – par ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā un 
audzināšanā, par izglītības un kultūras vides saglabāšanu novadā; 

1.3. Pēteri Cābuli, cilvēks, kas Kārėu skolā skolēniem māca biškopības iemaĦas un aprūpē skolas bišu 
dravu – par ieguldījumu darbā ar Kārėu pamatskolas skolēniem mācot biškopības 
iemaĦas un kopjot skolas bišu dravu; 

1.4. Dairi Studentu, Ērăemes pagasta autobusa vadītāju – par labu, apzinīgu darbu; 
1.5. MārtiĦu Kreili, Ērăemes pagasta z/s „Dambīši” vadītāju, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 

sabiedrības „Ērăeme” valdes priekšsēdētāju - par veiksmīgu saimniekošanu Ērăemes 
pagastā; 

1.6. Ivaru Zalužinski, SIA „Vārpas 1” valdes priekšsēdētāju – par ieguldījumu Valkas novada attīstībā; 
1.7. Imantu Šteinu, SIA „PEPI RER” valdes priekšsēdētāju – par ieguldījumu Valkas novada attīstībā; 
1.8. Jāni Biezo, SIA „Valkas Meliorācija” valdes priekšsēdētāju – par ieguldījumu Valkas novada 

attīstībā; 
1.9. Vitu Bošu, Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvedi - par profesionālu darba 

pienākumu veikšanu. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
 
Sēde slēgta 2012.gada 27.septembrī plkst.14.30 
 
Valkas novada domes  priekšsēdētājs              (personiskais paraksts)          Kārlis Albergs              


