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SĒDES  DARBA  KĀRTĪBA 
2012.gada 26.aprīlī                        Nr.5 
Sēde sasaukta pulksten 10.00 
 
Darba kārtība : 

1. Par piedalīšanos projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” un projekta īstenošanai nepieciešamo 
finansējuma apmēru. 

2. Par automašīnas AUDI 100 (valsts reăistrācijas Nr.DD 5450) norakstīšanu. 
3. Par dāvanu Valkas novada 1.klašu skolēniem. 
4. Par galvojuma sniegšanu SIA „Valkas Namsaimnieks”. 
5. Par grozījumiem 2012.gada 26.janvāra Valkas novada domes lēmuma „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2,1.§) 12., 14.un 
25.pielikumā. 

6. Par uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem debitoru parādiem. 
7. Par nekustamo īpašumu – privatizēto dzīvokĜu noĦemšanu no Valkas novada domes bilances. 
8. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „JaunozoliĦi”. 
9. Par nomas līguma laušanu un jauna līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas 

pagastā  „Gaujas iela 22”. 
10. Par platības noteikšanu ēku īpašuma Valkā, VaroĦu ielā 16A uzturēšanai. 
11. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabaliem Kārėu pagastā „Dimzas”, „Davida” un 

„MežmaĜi”. 
12. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „Alieši 39”. 
13. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 45”. 
14. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 70”. 
15. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Priedes”. 
16. Zemnieku saimniecības „Jasmīni” iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu nomu Kārėu pagastā. 
17. Par mazdārziĦa Nr.109, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, DzelzceĜa līnija „valka – 

Igaunijas robeža” 3.posms nomu. 
18. Par  nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Kārėu pagastā „Lejaslīgotnes”. 
19. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Kārėu pagastā „DārziĦi” daĜu „Nr.36”. 
20. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 165”. 
21. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 142”. 
22. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Bērzezers 13”. 
23. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 67A”. 
24. Vinetas Vīksnas iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu nomu Kārėu pagastā. 
25. Par nekustamā īpašuma „Vārpas” Zvārtavas pagastā sadalīšanu. 
26. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 18”. 
27. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 42”. 
28. Par adreses noteikšanu Valdim Šėudītim piederošās ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Sēlijas ielā. 
29. Par adreses noteikšanu Inārai Šliševskai piederošās ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Parka ielā. 
30. Olgas Fokinas iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu nomu Valkas pagastā. 
31. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 178”. 
32. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 80”. 
33. Dževatīno Marjanova iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu nomu Vijciema pagastā. 
34. Par nomas tiesību izsoles rīkošanu uz pašvaldībai piekrītošu, neapbūvētu zemes gabalu nomu 

Vijciema pagastā „Punkules”. 
35. Par saistošo noteikumu „Par notekūdeĦu krājrezervuāru saturu savākšanu un pārvadāšanu Valkas 

novadā” projekta apstiprināšanu. 
36. Par saistošo noteikumu „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību, ekspluatāciju un 

aizsardzību Valkas novadā” projekta apstiprināšanu. 
37. Par sociālā dzīvokĜa Rūjienas ielā 3 – 30 izīrēšanu Vladislavam Fričelam. 
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38. Par saistošo noteikumu „Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” organizēšanu un saĦemšanas 
kārtību Valkas novadā” apstiprināšanu. 

39. DzīvokĜu jautājumu izskatīšana. 
40. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā. 
41. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā. 
42. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā. 
43. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā. 
44. Par pasākumu „Valkas novada svētki” tirdzniecības vietu izcenojumu apstiprināšanu. 
45. Par ziedojumu izlietojumu. 
46. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „KastaĦas”. 
47. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „JauntilgaĜi 5”. 
48. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „JauntilgaĜi 4”. 
49. Par SIA „Jaunlaimītes” iesnieguma izskatīšanu. 
50. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Bērzezers 90”. 
51. Par mazdārziĦa Nr.101, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, „Slaunu pĜavas” nomu. 
52. Par nekustamā īpašuma „Gundegas” Zvārtavas pagastā sadalīšanu. 
53. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Parka iela 25 sadalīšanai. 
54. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkas pagastā „PīriĦi 2”. 
55. Par Valkas novada domes 2011.gada bilances apstiprināšanu. 
56. Par līdzfinansējumu Ērăemes pagasta Neformālās vecāku grupas „Mēs bērnībai” izstrādātajam 

projektam. 
57. Par Ērăemes pilsdrupu kompleksa nodošanu ilgtermiĦa apsaimniekošanā biedrībai „Biedrība 

„Ērăemes bruĦinieku pils””. 
58. Par ikgadējā atvaĜinājuma piešėiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
59. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Stacija”. 
60. Par domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Druskininkai pašvaldību Lietuvā. 
61. Par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru. 

 
 

1.§ 
Par piedalīšanos projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” un  

projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru  
__________________________________________________________________ 

(J.Lapsa ) 
2012.gada 4.aprīlī Valkas novada domē ir saĦemts iesniegums no Valkas pagasta SēĜu ciema „Mājas 

Nr.20” iedzīvotāju grupas par vēlēšanos piedalīšanos biedrības „Lauku partnerība ZiemeĜgauja” sadarbībā ar 
Nīderlandes „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” fondu organizētā 2012.gada projektu konkursā 
„Sabiedrība ar dvēseli”. Projektu konkursa mērėis ir iedzīvotāju piedalīšanās savas dzīves un vides kvalitātes 
uzlabošanā. Viena projekta ietvaros maksimālais saĦemtais finansējums ir 500 EUR. Konkursā var piedalīties 
biedrības un nodibinājumi vai fizisku personu neformālas grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 iedzīvotāji. 
Projekta iesniedzējam papildu jāpiesaista projektam 50 % finansējuma. 

Par projekta līdzekĜiem iedzīvotāju grupa vēlas nomainīt „Mājas Nr. 20” kāpĦu telpu ārdurvis. 
Projekta kopējā summa ir Ls 540.00. Nepieciešamais līdzfinansējums no Valkas novada domes Ls 270.00. 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa 
lēmumu (sēdes protokols Nr.5., 1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Atbalstīt Valkas pagasta SēĜu ciema „Mājas Nr.20” iedzīvotāju grupas izstrādāto projekta  iesniegumu  

biedrības „Lauku partnerība ZiemeĜgauja” projektu konkursam „Sabiedrība ar dvēseli”. Projekta kopējās 
izmaksas ir Ls 540.00 ar PVN. 

2. Pēc projekta atbalstīšanas biedrībā „Lauku partnerība ZiemeĜgauja”, Valkas novada dome piedalīsies ar 
līdzfinansējumu 50% apmērā t .i. Ls 270.00 ar PVN. 

3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Lapsa. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
2.§. 

Par automašīnas AUDI 100 (valsts reăistrācijas Nr. DD 5450) norakstīšanu  
__________________________________________________________________ 

( G.Bašėis) 
 

   Dome izskata Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas vadītājas Ineses Vehi 
2012.gada 3.aprīlī iesniegto iesniegumu par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas uzskaitē esošās 
automašīnas AUDI 100 (valsts reăistrācijas Nr.DD 5450, izlaiduma gads-1988.) norakstīšanu. 
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  Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa 
lēmumu (sēdes protokols Nr.5., 2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 27.punkta un Ħemot vērā Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta rīkojuma Nr.89-v „Par 
pamatlīdzekĜu un materiālo vērtību pieĦemšanas un norakstīšanas kārtību, to pieĦemšanas un norakstīšanas 
komisijām”, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Norakstīt automašīnu AUDI 100 (valsts reăistrācijas Nr. DD5450). 
2. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas vadītāja Inese Vehi. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors Guntis Bašėis. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

3.§. 
Par dāvanu Valkas novada 1.klašu skolēniem  

________________________________________ 
(K.Albergs) 

 
   Valkas novada vispārizglītojošajās skolās 2012./2013.mācību gadā skolas gaitas uzsāks gandrīz 85 (84 

uz 02.04.2012.) pirmklasnieki. Šo bērnu ăimenēm nepieciešami vislielākie izdevumi, lai iegādātos visu 
mācībām nepieciešamo, jo viĦiem pirmo reizi jāpērk skolas somas, penāĜi, rakstāmpiederumi, lineāli, 
zīmēšanas bloki, krāsas u.tml. 

   Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa 
lēmumu (sēdes protokols Nr.5., 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 4.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Izsniegt 2012.gada 1.septembrī katram Valkas novada izglītības iestāžu 1.klases skolēnam dāvanu karti 

kancelejas preču iegādei Ls 10.00 (desmit lati) vērtībā. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
4.§ 

Par galvojuma sniegšanu SIA „Valkas Namsaimnieks”  
________________________________________________________ 

( I.Markova) 
 

   Māju apsaimniekošanai Valkas pilsētā ir izveidots SIA „Valkas Namsaimnieks”, kurā visas kapitāldaĜas 
(100%) pieder Valkas novada domei. 

   SIA „Valkas Namsaimnieks” iesniedza Latvijas investīciju un attīstības aăentūras (turpmāk – LIAA) 
izsludinātam atklātam projektu konkursam projekta iesniegumu „Siltumtīklu savienojumu izbūve 
centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Valkā. Siltumtīklu savienojums 
Valkā starp „Rūjienas” un „RaiĦa” ielas katlumājām, atzars uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksu, 
atzars uz Valkas pamatskolu” Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saĦemšanai darbības programmas 
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas 
enerăētikas veicināšana" 3.5.2.pasākuma "Enerăētika" 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi siltumapgādes sistēmu 
efektivitātes paaugstināšanai", 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 
efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases trešajā kārtā un projekts ir saĦēmis atbalstu, 
projekta iesnieguma identifikācijas numurs PCS/3.5.2.1.1/11/03/002. Kopējās projekta izmaksas 
652676.52 LVL, tai skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma apmērs LVL 180552,39 vai 39% 
no kopējās summas, privātās attiecināmās izmaksas LVL 282402,46, neattiecināmās PVN LVL 189721,67. 
Valkas novada domes līdzfinansējums LVL 76446.52. 

   Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa 
lēmumu (sēdes protokols Nr.5., 4.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 1.punkts un 21.panta 1.daĜas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, 
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, 
M.Treijere, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Sniegt galvojumu SIA „Valkas Namsaimnieks”, kurā pašvaldībai pieder 100% kapitāldaĜas, projekta 

„Siltumtīklu savienojumu izbūve centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Valkā. 
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Siltumtīklu savienojums Valkā starp „Rūjienas” un „RaiĦa” ielas katlumājām, atzars uz Rūjienas ielas Nr.3 
ēku kompleksu, atzars uz Valkas pamatskolu” realizācijai Ls 576230.00 (pieci simti septiĦdesmit seši 
tūkstoši divi simti trīsdesmit lati) uz 20 (divdesmit) gadiem ar atlikto maksājumu 2 (divi)gadi komercbankā 
ar tās noteikto procenta likmi. 

2. Uzdot domes Finanšu nodaĜas vadītājai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizĦēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaĜas vadītāja Iveta Markova. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
 

5.§. 
Par grozījumiem 2012.gada 26.janvāra Valkas novada domes lēmuma  

„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”  
(protokols Nr.2, 1.§) 12., 14.un 25.pielikumā  

__________________________________________________________________ 
(I.Markova, V.Šaicāns, K.Albergs) 

 
2012.gada 26.janvārī Valkas novada dome apstiprināja Valkas novada domes administrācijas un iestāžu 

amatu sarakstu (protokols Nr.2, 1.§).  
1) Valkas novada Sociālās aprūpes nams 2012.gada 18.janvārī sagatavoja un Latvijas Republikas 

Labklājības ministrijā iesniedza iesniegumu reăistrācijai sociālo pakalpojuma sniedzēju reăistrā, jo tuvojās 
reăistrācijas apliecības beigu termiĦš 31.01.2012. Reăistrācija tika atlikta, nosakot termiĦu iestādes 
speciālistu amata vietu sakārtošanai atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumu Nr.291 
„Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 11.punktam, kurā norādīti nepieciešamie speciālisti, bez kuru 
esamības iestādes kā „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas” darbība netiek 
akceptēta. Tie ir: sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, praktizēttiesīgu māsu reăistrā reăistrētas medicīnas 
māsas un aprūpētāji. Ministrijas vēstulē arī atzīmēts, ka speciālistiem jābūt ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 41.pantā noteikto izglītību (sociālais darbinieks ar otrā līmeĦa profesionālo 
augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā) un 42.pantā noteikto izglītību (sociālais aprūpētājs ar 
pirmā līmeĦa profesionālo augstāko vai profesionālo vidējo izglītību sociālās aprūpes jomā).  

Lai nepārtrauktu iestādes darbību un sakarā ar darbības paplašināšanu, nepieciešams : 
a) izveidot jaunas štata vienības: 
 „sociālais aprūpētājs”  0,2 slodzes ar algas likmi Ls  251,25, 
„veĜas pārzinis” 1 slodze ar algas likmi Ls 221.25, 
b) palielināt slodzi medicīnas māsai par 0,25 . 

      2) No Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas ir saĦemts iesniegums par nepieciešamību mainīt 
amata nosaukumu no bērnu rotaĜu laukuma sargs uz bērnu rotaĜu laukuma uzraugs. 

3) No Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaĜas vadītāja ir saĦemts iesniegums ar lūgumu veikt izmaiĦas 
ūdensapgādes un kanalizācijas nodaĜas darba vietu sarakstā, ar 2012.gada 1.jūliju likvidējot trīs attīrīšanas 
iekārtu operatoru darba vietas, jo pēc jaunizbūvēto notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu nodošanas ekspluatācijā 
notekūdeĦu attīrīšanas mehānismi darbosies automātiskā režīmā. 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa 
lēmumu (sēdes protokols Nr.5., 5.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 13.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§) pielikumā Nr.12 „Valkas 
novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas darba vietu saraksts un darba samaksa”, 
izsakot 15.punktā šādā redakcijā: 

 
Nr. 
p.k. 

Amats Darba 
vietu 
skaits 

Algas likme 
(LVL mēnesī/ 
stundas tarifa 
likme (LVL/h) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

(LVL mēnesī/ stundas 
tarifa likme (LVL/h) 

Darba alga 
mēnesī 
(LVL) 

Iespējama
is 

maksimāl
ais darba 

algas 
koeficient

s 
15. Bērnu rotaĜu 

laukuma uzraugs 
1.5 1.189 1.189 Pēc 

nostrādātā 
darba laika 
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2. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes 
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§) pielikumā Nr.14 „Valkas 
novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaĜas darba vietu saraksts un darba samaksa”, likvidējot 
trīs amata vietas „Attīrīšanas iekārtu operators”, tādējādi izsakot 8.punktā šādā redakcijā: 

 
Nr. 
p.k. 

Amats Darba 
vietu 
skaits 

Algas likme 
(LVL mēnesī/ 
stundas tarifa 
likme (LVL/h) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

(LVL mēnesī/ stundas 
tarifa likme (LVL/h) 

Darba alga 
mēnesī 
(LVL) 

Iespējamais 
maksimālais 
darba algas 
koeficients 

8. Attīrīšanas iekārtu 
operators 

2 1.189 1.189 Pēc 
nostrādātā 
darba laika 

1,42 

 
3. Izdarīt šādus grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§) pielikumā Nr.25 „Sociālās 
aprūpes nama darbinieku darba vietu saraksts un darba samaksa”: 

3.1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 
 

Nr. 
p.k. 

Amats Darba 
vietu 

skaits/ 
slodze 

Algas likme 
(LVL mēnesī/ 
stundas tarifa 
likme (LVL/h) 

Darba 
samaksa 

par 
papildus 

darbu 

Algas likme ar 
samazinājumu 
(LVL mēnesī/ 

stundas tarifa likme 
(LVL/h) 

Darba 
samaksa 

par 
papildus 

darbu 

Darba alga  
mēnesī 
(LVL) 

5. Medicīnas 
māsa 

1 295.-  220.50  220.50 

 
3.1. papildināt ar 11.un 12.punktu šādā redakcijā:  

 
Nr. 
p.k. 

Amats Darba 
vietu 

skaits/ 
slodze 

Algas likme 
(LVL mēnesī/ 

stundas 
tarifa likme 

(LVL/h) 

Darba 
samaksa 

par 
papildus 

darbu 

Algas likme ar 
samazinājumu 
(LVL mēnesī/ 
stundas tarifa 
likme (LVL/h) 

Darba 
samaksa 

par 
papildus 

darbu 

Darba alga  
mēnesī 
(LVL) 

11. Sociālais 
aprūpētājs 

0.2 335.-  251.25  50.25 

12. VeĜas 
pārzinis 

1 295.-  221.25  221.25 

 
4. Uzdot Valkas novada Sociālās aprūpes nama vadītājai Eleonorai BērziĦai un izpilddirektoram Guntim 

Bašėim nodrošināt lēmumam atbilstošu darba līgumu sagatavošanu un parakstīšanu. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē priekšsēdētājs Kārlis Albergs. 
6. Lēmuma 1.un 3.punkts stājas spēkā  2012.gada 1.maijā. 
7. Lēmuma 2.punkts stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā. 

 
 

6.§ 
Par uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem debitoru parādiem  

__________________________________________________________________ 
(I.Grandava ) 

 
   ĥemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu (sēdes protokols Nr.5., 

6.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 2.punkta, Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 102.pantu, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, U.OzoliĦa, R.Videmanis, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - 
nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Grāmatvedības uzskaitē veidot uzkrājumus šaubīgajiem debitoru parādiem par kopējo summu LVL 
657822.80 (seši simti piecdesmit septiĦi tūkstoši astoĦi simti divdesmit divi lati un 80 santīmi). 

2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes galvenā grāmatvede Ilze Grandava. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
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7.§. 
Par nekustamo īpašumu - privatizēto dzīvokĜu   
noĦemšanu no Valkas novada domes bilances  

___________________________________________ 
(V.Šaicāns) 

 
      Izskatot Valkas novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2012.gada 29.marta 

lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 2.§.), saskaĦā ar ko ir nolemts lūgt domi noĦemt no pašvaldības 
pamatlīdzekĜu uzskaites dzīvokĜus, kas ir privatizēti un par kuriem ir noslēgti līgumi laika posmā no 2012.gada 
7.februāra līdz 2012.gada 27.februārim, vadoties no Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
1997.gada 9.decembra “Metodiskiem norādījumiem par dzīvojamās mājas vai tās privatizētās daĜas 
izslēgšanu no pašvaldības vai valsts institūcijas (uzĦēmējsabiedrības) bilances pēc privatizācijas”, kas izdoti 
saskaĦā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un 
noslēgtajiem pirkuma līgumiem, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5., 7.§.), atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, U.OzoliĦa, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. NoĦemt no Valkas novada pašvaldības domes bilances privatizētos dzīvokĜus Valkā laika posmā no 

2012.gada 7.februāra līdz 2012.gada 27.februārim, kā arī atbilstošās mājas kopīpašuma domājamās daĜas 
saskaĦā ar lēmuma pielikumā pievienoto sarakstu (pielikums). 

2. Valkas novada domes Centralizētajai grāmatvedībai noĦemt no pamatlīdzekĜu uzskaites (bilances) lēmuma 
1.punktā minētos nekustamos īpašumus. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Centralizētā grāmatvedība (vadītāja – galvenā grāmatvede 
Ilze Grandava). 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

8.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „JaunozoliĦi” 
_______________________________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, 2012.gada 16.marta iesniegumu ar 
lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu „JaunozoliĦi”, kadastra apzīmējums 9488 014 0035, Valkas 
pagastā, Valkas novadā. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4., 1.§.) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daĜas 1.punktu; likuma „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 1.punktu; Ministru kabineta 
noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un nomas 
maksas aprēėināšanas kārtību” 7.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, 
A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, 
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, par zemes gabala Valkas novada, Valkas pagastā „JaunozoliĦi”, kadastra 

apzīmējums 9488 014 0035, platība 0.05 ha nomu. 
[..] 

9.§. 
Par nomas līguma laušanu un jauna līguma noslēgšanu uz zemes gabalu  

Valkas novada Zvārtavas pagastā „Gaujas iela 22” 
_______________________________________________________________ 

( L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valmiera, 2012.gada 10.februāra iesniegumu ar 
lūgumu lauzt nomas līgumu par zemes gabalu „Gaujas iela 22”, kadastra apzīmējums 9496 008 0155, 
Zvārtavas pagastā, norādot iesniegumā faktu, ka ēkas uz minētā zemes gabala nepieder iesniedzējai. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4., 2.§.) un 1993.gada 30.aprīlī noslēgto Vienošanos par dzīvojamās mājas nodošanu, 
2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
7.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
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N O L E M J : 
 
1. Ar 2012.gada 1.maiju lauzt 2009.gada 2.martā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.17-2009, 

ar ***. 
2. Slēgt nomas līgumu ar ***, par zemes gabala Valkas novada, Zvārtavas pagastā „Gaujas iela 22”, 

kadastra apzīmējums 9496 008 0155, platība 0.5 ha nomu. 
[..] 

10.§. 
Par platības noteikšanu ēku īpašuma Valkā, VaroĦu ielā 16A uzturēšanai 

_______________________________________________________________ 
( L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, 2012.gada 26.marta iesniegumu ar 

lūgumu noteikt platību ēku īpašuma Valkā, VaroĦu iela 16A uzturēšanai. [..] 
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 

(sēdes protokols Nr.4., 3.§.) 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” 
12.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Reăistrēt adrešu reăistrā adresi apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0117 un uz 

tā esošajām ēkām un būvēm: VaroĦu iela 16A, Valka, Valkas novads. 
2. Noteikt platību 0.0945 ha, ēku īpašuma Valkā, VaroĦu ielā 16A, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 9401 006 0117, uzturēšanai. 
 

11.§. 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabaliem  

Kārėu pagastā „Dimzas”, „Davida” un „MežmaĜi” 
________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Kārėu pagasts, Valkas novads, 2012.gada 27.martā 
iesniegto iesniegumu ar lūgumu pagarināt nomas līguma termiĦu par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 
9466 006 0264, 9466 006 0090, 9466 006 0263 un 9466 006 0201 nomu, tika konstatēts: [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 4.§.), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā 2010.gada 19.aprīĜa rīkojumu Nr.214 „Par 
Zemes pārvaldības likuma koncepciju”, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.735 
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”; kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 
27.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J :  
1. Slēgt Vienošanos ar ***, personas kods ***-***, par 2011.gada 19.maijā noslēgtā zemes nomas līguma 

Nr.VND/2011/174 termiĦa pagarināšanu līdz 2017.gada 31.maijam. 
2. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
 

12.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „Alieši 39” 
_____________________________________________________________________________ 

( L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 26.marta 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 26.03.2012. Nr.160) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 39” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0232. 
[..] 

  Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4., 5.§.) un vadoties no 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.735 
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkta, 7.2.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
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U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabalu Valkas novada, Valkas pagastā „Alieši 

39”, kadastra apzīmējums 9488 005 0232, platība 741 m2 nomu, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 
2022.gada 31.decembrim 

2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā no Valsts zemes 
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ja aprēėinātā nomas maksa ir mazāka par LVL 
10,00 (desmit lati) gadā, tad minimālā zemes gabala nomas maksa nosakāma LVL 10,00 (desmit lati), bet 
no 2013.gada 1.janvāra minimālā nomas maksa ir 20 lati gadā. 

3. Uzdot Teritorijas plānošanas daĜai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minētā zemes gabala nomas līgumu, 
vadoties no 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu” 7.punkta. 

 
13.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 45” 
 _________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 27.marta 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 27.03.2012. Nr.166) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 45” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0238. 
[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 6.§) un 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 – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J :    
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 3.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.9 termiĦa pagarināšanu 

līdz 2022.gada 31.decembrim. 
 

14.§. 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 70” 
_______________________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo Rūjienas ielā 8-21, Valka, Valkas novads, 2012.gada 
26.marta iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 26.03.2012. Nr.158) ar lūgumu pagarināt 
nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 70” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 
0263.  

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 7.§) un 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 – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J :    
Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 10.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.26 termiĦa pagarināšanu 
līdz 2022.gada 31.decembrim. 
 

 
15.§. 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Priedes” 
_______________________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012.gada 28.marta 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 28.03.2012. Nr.171) ar lūgumu pagarināt nomas 
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līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Priedes” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0065. 
[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 8.§) un 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 – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J :    
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 10.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.17 termiĦu 

pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 
 

16.§. 
Zemnieku saimniecības „Jasmīni” iesnieguma izskatīšana  

par zemes gabalu nomu Kārėu pagastā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Dome izskata zemnieku saimniecības „Jasmīni”, reă.Nr.***, īpašnieka *** dzīvo „***” Kārėu pagasts, Valkas 
novads, 2012.gada 23.marta iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 23.03.2012. 
reă.Nr.154) ar lūgumu noslēgt nomas līgumus uz sekojošiem zemes gabaliem Kārėu pagastā: „Jaunirbītes”, 
kadastra apzīmējums 9466 005 0135, platība 2.0 ha; „PūpoliĦi”, kadastra apzīmējums 9466 006 0250, platība 
0.5 ha; „PūpoliĦi” 9466 005 0291, platība 1.2 ha un daĜu no zemes gabala „Dižupes”, 9466 006 0061, platība 
14.0 ha.[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 9.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜu; Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumus Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izbeigt 2009.gada 16.marta zemes nomas līgumu Nr.355 par zemes gabala Kārėu pagastā „Raudupes”, 

kadastra apzīmējums 9466 006 0262. 
2. Noslēgt ar zemnieku saimniecības „Jasmīni” reă.*** īpašnieku *** zemes nomas līgumu par sekojošu 

Valkas novada domei piekrītošo zemes gabalu Valkas novada Kārėu pagastā nomu bez apbūves 
tiesībām, uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, nomas līguma termiĦš var tikt mainīts uz iznomātāja un 
nomnieka rakstiskas vienošanās pamata: 

2.1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0135, „Jaunirbītes”, platība 2.0ha; 
2.2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 006 0250, „PūpoliĦi”, platība 0.5ha. 

3. Noslēgt ar zemnieku saimniecības „Jasmīni” reă.Nr.***, īpašnieku ***, zemes nomas līgumu par sekojošu 
rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes gabalu Valkas novada Kārėu pagastā nomu bez apbūves 
tiesībām, 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  

3.1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0291, „PūpoliĦi”, platība 1.2ha; 
3.2. daĜa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 006 0061, „Dižupes”, platība 14.0ha. 

4. Noslēgt ar zemnieku saimniecības „Jasmīni” reă.Nr.***, īpašnieku ***, zemes nomas līgumu par reformas 
pabeigšanai ieskaitītu zemes gabalu Kārėu pagasta “Raudupes”, kadastra apzīmējums 9466 006 0262, 
platība 3.8ha, nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2017.gada  31.decembrim, ja līdz nomas līguma 
termiĦa beigām nav pieteicies bijušo īpašuma tiesību atjaunošanas pretendents. Gadījumā ja pirms 
nomas līguma termiĦa beigām piesakās bijušā īpašuma tiesību atjaunošanas pretendents, Valkas novada 
domei ir tiesības vienpersoniski līgumu izbeigt, par to rakstiski brīdinot nomnieku vienu mēnesi iepriekš. 

5. 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. 

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

7. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
 
 

17.§. 
Par mazdārziĦa Nr. 109, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala  

Valkā, DzelzceĜa līnija „Valka – Igaunijas robeža” 3.posms nomu  
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_________________________________________________________ 
( L.Engere) 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 20.marta 
iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, 
DzelzceĜa līnija 3.posms. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 10.§), 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” 2.1.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-*** par zemes gabala Valkā DzelzceĜa līnija „Valka – 

Igaunijas robeža” 3.posms ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0130 daĜas, „MazdārziĦš Nr.109” un 
„MazdārziĦš Nr.109A” ar kopējo platību 760 m2, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam pievienoto nomas gabalu 
izvietojuma shēmu. 

2. Noteikt, ka zemes nomas līgumā noteiktās Nomas attiecības stājas spēkā 2012.gada 1.maijā un ir spēkā 
(darbojas) līdz 2017.gada 31.decembrim.  

3. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu atbilstoši 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.punktu. Nomas maksas maksājumi 
jāveic pēc Valkas novada domes piesūtītā rēėina. 
 

 
18.§. 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Kārėu pagastā „Lejaslīgotnes” 
____________________________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
Dome izskata zemnieku saimniecības „Brieži”, reă.Nr.***, īpašnieka *** dzīvo „***” Kārėu pagasts, Valkas 

novads, 2012.gada 23.marta iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 27.03.2012. 
reă.Nr.164) ar lūgumu noslēgt nomas līgumus uz zemes gabalu Kārėu pagastā „Lejaslīgotnes”, kadastra 
apzīmējums 9466 005 0214, platība 4.0 ha. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 11.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem; Ħemot vērā Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumus Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Pagarināt 2007.gada 23.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.233, par zemes reformas pabeigšanai 

ieskaitītu zemes gabalu Kārėu pagasta “Lejaslīgotnes”, kadastra apzīmējums 9466 005 0214, platība 3.9 
ha, nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, ja līdz nomas līguma termiĦa 
beigām nav pieteicies bijušo īpašuma tiesību atjaunošanas pretendents. Gadījumā ja pirms nomas līguma 
termiĦa beigām piesakās bijušā īpašuma tiesību atjaunošanas pretendents, Valkas novada domei ir 
tiesības vienpersoniski līgumu izbeigt, par to rakstiski brīdinot nomnieku vienu mēnesi iepriekš. 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 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. 

3. Uzdot Teritorijas plānošanas daĜai sagatavot Vienošanos par nomas līguma termiĦa pagarināšanu, 
vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu”. 

4. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
 

19.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Kārėu pagastā “DārziĦi” daĜu „Nr.36” 
_________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Kārėi, Kārėu pagasts, Valkas novads, 2012.gada 
22.marta iesniegumu (saĦemts Valkas novada domē 28.03.2012. reă.Nr.170) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu Kārėu pagastā Nr.36. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 12.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošo noteikumu 
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„Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības 
produkcijas audzēšanai” 21.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, 
A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, 
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par neapbūvēta zemes gabala Valkas novada Kārėu 
pagastā „DārziĦi”, kadastra apzīmējums 9466 005 0323 daĜas, kas apzīmētā kā „Nr.36” 300.8m2 platībā, 
nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām 
nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala 
statusa maiĦu. 

2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu atbilstoši Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, 
kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 21.punktam. Nomas maksas maksājumi jāveic 
pēc Valkas novada domes piesūtītā rēėina. 

 
20.§. 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 165” 
__________________________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 28.marta 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 29.03.2012. Nr.174) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 165” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 
0339. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 13.§) un 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 – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt vienošanos ar *** par 2007.gada 10.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.50  termiĦa 

pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 
 

21.§. 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 142” 
_________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 29.marta 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 29.03.2012. Nr.175) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 142” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 
0318. [..] 
      Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 14.§) un 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 – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 10.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.20 termiĦa 

pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 
 

22.§. 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Bērzezers 13” 
___________________________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 30.marta 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 30.03.2012. Nr.180) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 13” ar kadastra apzīmējumu 9488 003 
0264.  
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Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 15.§) un 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 – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 16.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.46, termiĦa 

pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 
 

23.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 67A” 
___________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, 2012.gada 19.marta iesniegumu ar 
lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkā, „Celtnieks 67A. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 16.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija sēdes lēmuma 
(izraksts Nr.7, 19.§); Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīĜa rīkojuma Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma 
koncepciju”; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību 
zemes nomu” 18.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar *** par zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 67A”, kadastra apzīmējums 9401 008 0769, 

platība 165 m2 nomu, bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim 
2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 1.5 % apmērā no Valsts zemes 

dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.  
3. Uzdot Teritorijas plānošanas daĜai sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala nomas līgumu, 

vadoties no 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu” 7.punkta. 

 
24.§. 

*** iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu nomu 
Kārėu pagastā 

_______________________________________________________________ 
( L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Kārėi, Kārėu pagasts, Valkas novads, 2012.gada 

30.marta iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 30.03.2012. reă.Nr.179) ar lūgumu noslēgt 
nomas līgumus uz sekojošiem zemes gabaliem Kārėu pagastā: „Gravas”, kadastra apzīmējums 9466 005 
0210, platība 1.0 ha; un „Pienenes”, kadastra apzīmējums 9466 005 0297, platība 0.3ha.  

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 17.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem; Ħemot vērā Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumus Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar *** zemes nomas līgumu par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 9466 005 0210, „Gravas”, platība 1.0 ha nomu, bez apbūves tiesībām, 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  

2. Noslēgt ar ***, zemes nomas līgumu par reformas pabeigšanai ieskaitītu zemes gabalu Kārėu pagasta 
“Pienenes”, kadastra apzīmējums 9466 005 0297, platība 0.3 ha, nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku 
līdz 2017.gada 31.decembrim, ja līdz nomas līguma termiĦa beigām nav pieteicies bijušo īpašuma tiesību 
atjaunošanas pretendents. Gadījumā ja pirms nomas līguma termiĦa beigām piesakās bijušā īpašuma 
tiesību atjaunošanas pretendents, Valkas novada domei ir tiesības vienpersoniski līgumu izbeigt, par to 
rakstiski brīdinot nomnieku vienu mēnesi iepriekš. 
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3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 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. 

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

5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
 

25.§. 
Par nekustamā īpašuma „Vārpas” Zvārtavas pagastā sadalīšanu 

________________________________________________________ 
( L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, ***, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 

2012.gada 28.marta iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 29.03.2012. Nr.177) ar lūgumu 
atĜaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vārpas” Zvārtavas pagastā, iesniegumā minēto zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 9488 008 0027, platība 4.3 ha, piešėirot atdalītajam zemes gabalam jaunu nosaukumu 
„VārpiĦas”. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 18.§) 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, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vārpas”, kadastra numurs 9496 008 0027, kas atrodas Valkas novada 

Zvārtavas pagastā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0027, platība 4.3 ha. 
2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9496 

008 0027 piešėirt jaunu nosaukumu: „VārpiĦas”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads (skat. pielikumu), 
saglabājot zemes vienībai reăistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērėi. 

 
26.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 18” 
________________________________________________________________________ 

( L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 2.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 02.04.2012. Nr.181) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 18” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0213. 
[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 19.§) un 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 – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J :    
1. Slēgt vienošanos ar *** par 2007.gada 3.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.11, termiĦa pagarināšanu 

līdz 2022.gada 31.decembrim. 
 

27.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 42” 
________________________________________________________________________ 

( L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 25.marta 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 02.04.2012. Nr.182) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 42” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0235. 
[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 20.§) un 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, 
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atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 10.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.43 termiĦa 

pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim par zemes gabala Valkas pagastā „Alieši 42”, kadastra 
apzīmējums 9488 005 0235, nomu. 

 
28.§ 

Par adreses noteikšanu *** piederošās ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Sēlijas ielā 
________________________________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo Valkā, *** ielā ***, 2012.gada 28.marta iesniegumu (saĦemts un 
reăistrēts Valkas novada domē 28.03.2012. Nr.173) par adreses noteikšanu garāžai, tika konstatēts. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 21.§) 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; Ħemot vērā Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), 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 5/6, jaunu adresi – Mazā Sēlijas iela 5/6, Valka, Valkas novads. 
2. Noteikt *** piederošās ēkas (garāžas) Valkā, Mazā Sēlijas iela 5/6 uzturēšanai platību 100 m2, lai ēku 

īpašumu reăistrētu zemesgrāmatā. 
 

29.§ 
Par adreses noteikšanu *** piederošās ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Parka ielā 

_______________________________________________________________________________ 
( L.Engere) 

 
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo Valkā, *** ielā ***, 2012.gada 27.marta iesniegumu (saĦemts un 

reăistrēts Valkas novada domē 27.03.2012. Nr.169) par adreses noteikšanu garāžai, [..]  
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 

(sēdes protokols Nr.4, 22.§) un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 
13.panta, 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; Ħemot vērā Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešėirt garāžai, kas atrodas uz zemes gabala Valkā, Mazā Parka iela 1A, kadastra apzīmējums (9401 

005 0547), boksa numurs 76, jaunu adresi – Mazā Parka iela 76, Valka, Valkas novads. 
2. Noteikt *** piederošās ēkas (garāžas) Valkā, Mazā Parka iela 76 uzturēšanai platību 100 m2, lai ēku 

īpašumu reăistrētu zemesgrāmatā. 
 

30.§ 
*** iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu nomu 

Valkas pagastā 
____________________________________________________________ 

( L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012.gada 23.marta 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 27.03.2012. reă.Nr.165) ar atteikumu no divu zemes 
gabalu Valkas pagastā ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0337 un 9488 006 0341 nomas par labu ***. [..] 
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Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 23.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā 2007.gada 10.oktobra lauku apvidus zemes 
nomas līgumu Nr.124; 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu„, kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt vienošanos ar *** par grozījumiem 2007.gada 10.oktobrī noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā 

Nr.124, ar 2012.gada 1.maiju izbeidzot nomas attiecības uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 
9488 006 0337, platība 0.7ha un 9488 006 0341, platība 1.5ha un pagarinot minētā nomas līguma termiĦu 
par atlikušo zemes gabalu nomu (ar kadastra apzīmējumiem 9488 006 0303 un 9488 006 0287) līdz 
2022.gada 31.decembrim. 

2. Noslēgt ar ***, personas kods ***-***, nomas līgumu par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 9488 
006 0337, platība 0.7ha un 9488 006 0341, platība 1.5ha, Valkas novada Valkas pagastā „ĀboliĦi” nomu, 
bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, nomas līguma termiĦš var tikt mainīts uz 
iznomātāja un nomnieka rakstiskas vienošanās pamata. 

3. Pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu„ 18.punktu, noteikt, ka nomas maksa par augstāk minēto zemes gabalu nomu ir 
1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

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

5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
 

31.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 178” 
_________________________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 3.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 03.04.2012. Nr.183) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 178” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 
0349. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 24.§) un 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 – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J :    
 
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 3.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.22 par zemes gabalu 

Valkas pagastā „Alieši 178”, termiĦa pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
32.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 80” 
_______________________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 3.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 03.04.2012. Nr.185) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 80” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0272. 
[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 25.§) un 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 – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J :  
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1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 3.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.15 par zemes gabalu 
Valkas pagastā „Alieši 80”, termiĦa pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
33.§ 

*** iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu nomu 
Vijciema pagastā 

____________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Vijciema pagasts, Valkas novads, 2012.gada 8.marta 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 08.03.2012. reă.Nr.131) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumus uz zemes gabaliem Vijciema pagastā ar kadastra apzīmējumiem 9492 007 0136, platība 2.6ha, 9492 
007 0137, platība 0.2ha un 9492 007 0138, platība 1.3ha. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4., 26.§.), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜu; Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumus Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar ***, personas kods ***-***, zemes nomas līgumu par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes 

gabalu Valkas novada Vijciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 9492 007 0137, platība 0.2ha, nomu bez 
apbūves tiesībām, 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.  

2. Atteikt nomas līguma noslēgšanu par zemes gabaliem Vijciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 9492 
007 0136, platība 2.6 ha un 9492 007 0138, platība 1.3 ha, jo uz minēto zemes gabalu nomas tiesībām ir 
rīkojama izsole. 

3. 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. 

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

5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
 

34.§ 
Par nomas tiesību izsoles rīkošanu uz pašvaldībai piekrītošu, 
neapbūvētu zemes gabalu nomu Vijciema pagastā „Punkales” 

_______________________________________________________ 
(L.Engere ) 

 
Dome šā gada martā ir saĦēmusi iesniegumus no divām personām ar lūgumiem noslēgt zemes nomas 

līgumus par vieniem un tiem pašiem, neapbūvētiem zemes gabaliem Vijciema pagastā „Punkales” ar kadastra 
apzīmējumiem 9492 007 0136, platība 2.6ha un 9492 007 0139, platība 1.3ha. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4, 27.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu 
līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 61.panta, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daĜas 3.punkta 
un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
10.punkta, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 
nomu” 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Iznomāt neapbūvētus zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 9492 007 0136, platība 2.6ha un 9492 

007 0138, platība 1.3ha, Valkas novada Vijciema pagastā, rīkojot atklātu, mutisku izsoli.  
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu nomas tiesību Izsoles noteikumus (pielikums Nr.1) 

un noteikt izsoles sākumcenu - LVL 10,63. 
3. Izsoles organizēšanu uzdot rīkot Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai. 
4. Noteikt izsoles laiku – 2012.gada 15.maijs plkst. 9.

30. 
5. Publicēt sludinājumu par izsoli laikrakstā „ZiemeĜlatvija” un Valkas novada domes mājas lapā: 

www.valka.lv. 
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas pilsētas domes izpilddirektoram Guntim Bašėim. 
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35.§ 
Par saistošo noteikumu „Par notekūdeĦu krājrezervuāru saturu 

savākšanu un pārvadāšanu Valkas novadā” projekta apstiprināšanu 
_____________________________________________________________ 

(E.IvĜevs ) 
 

Dome izskata sagatavotos saistošos noteikumus „Par notekūdeĦu krājrezervuāru saturu savākšanu un 
pārvadāšanu Valkas novadā”. 
ĥemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 28.§) un 

vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 1.punkta un 41.panta 1.daĜas 
1.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Atlikt saistošo noteikumu „Par notekūdeĦu krājrezervuāru saturu savākšanu un pārvadāšanu Valkas 

novadā” projekta izskatīšanu līdz maija domes sēdei. 
 

36.§ 
Par saistošo noteikumu  „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību, 

ekspluatāciju un aizsardzību Valkas novadā” projekta apstiprināšanu 
____________________________________________________________________ 

(E.IvĜevs ) 
 

Dome izskata sagatavotos saistošos noteikumus „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību, 
ekspluatāciju un aizsardzību Valkas novadā”. 
ĥemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.aprīĜa lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 29.§) un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1.daĜas 11.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

1. Atlikt saistošo noteikumu „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību, ekspluatāciju un 
aizsardzību Valkas novadā” projekta izskatīšanu līdz maija domes sēdei. 
 

37.§ 
Par sociālā dzīvokĜa *** ielā *** izīrēšanu *** 

______________________________________________________________ 
(N.Dubrovska ) 

 
  1995.gada 10.maijā ar Valkas pilsētas domes lēmumu (protokols Nr.6, §.1) ***, personas kods ***-***, tika 

ievietots *** bērnu namā – patversmē kā bez vecāku gādības palicis bērns. 2012.gada 30.martā *** tika 
izrakstīts no *** bērnu nama „***”, jo ir sasniedzis 21 gada vecumu.  

  Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Sociālo lietu komitejas 2012.gada 11.aprīĜa lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 7.punkta 
un 9.punkta, atklāti balsojot, deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 
1. Piešėirt ***, personas kods ***-***, sociālo dzīvokli *** ielā ***. 
2. Laikā, kamēr *** mācās (bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai), izdevumus, kas jāsedz 

sociālā dzīvokĜa īrniekam pašam, apmaksāt no Valkas novada sociālajiem pabalstiem paredzētajiem 
budžeta līdzekĜiem. 

 
38.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.11  
„Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” organizēšanu un saĦemšanas kārtību Valkas novadā” 

apstiprināšanu 
________________________________________________________________________________ 

( N.Dubrovska) 
 

  2012.gada 23.februārī Valkas novada dome pieĦēma lēmumu „Par Valkas novada Sociālā dienesta 
Sociālo pakalpojumu daĜas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 2.§). Līdz ar to ir jāmaina arī 2009.gada 
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29.oktobra saistošie noteikumi Nr.7 „Kārtība, kādā personas saĦem sociālās aprūpes pakalpojumu 
dzīvesvietā (mājās) Valkas novadā”, jo tie ir novecojuši. 

Lai būtu skaidrāka sociālā pakalpojuma – aprūpe mājās saĦemšanas kārtība un klientu loks, kuriem ir 
tiesības uz šo pakalpojumu, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi „Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” 
organizēšanu un saĦemšanas kārtību Valkas novadā”  

  Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Sociālo lietu komitejas 2012.gada 11.aprīĜa lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3., 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 7.punkta, 
21.panta 1.daĜas 16.punkta un 41.panta 1.daĜas 1.punkta, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
3.panta trešās daĜas, atklāti balsojot, deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” organizēšanu un 

saĦemšanas kārtību Valkas novadā” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.11 „Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” organizēšanu un saĦemšanas 

kārtību Valkas novadā” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus Nr.11 pēc to reăistrēšanas Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijā 
publicēt laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv . 

4. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītāja Gundega Ukre. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors Guntis Bašėis. 

 
39.§ 

DzīvokĜu jautājumu izskatīšana 
______________________________ 

(E.Lībietis ) 

       Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokĜu palīdzības jautājumos, Ħemot vērā  Valkas novada 
domes DzīvokĜu komisijas 2012.gada 13.aprīĜa sēdes lēmumu (protokols Nr.4 ), vadoties no Latvijas 
Republikas likuma  “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 9.punkta, 21.panta 1.daĜas 23.punkta, likuma “Par 
palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daĜas 1.punkta, 14., 15.pantiem,  atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  

       Valkas novada dome  
N O L E M J :  
 
1. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta „***”, Kārėu pagasts, reăistrēta dzīvokĜu palīdzības II kārtas 

reăistrā, 2-istabu dzīvokli mājā Nr.2-4, Kārėu pagastā, 1.stāvs, kopējā platība 41,3 m², dzīvojamā platība 
26,0 m², dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe - daĜēji labiekārtots (malkas apkure). 

 Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Kārėu pagasta pārvaldi. 
2. P i e š ė i r t  ***, deklarēta dzīvesvieta  *** iela ***,Valkā, reăistrēta dzīvokĜu palīdzības II kārtas reăistrā, 

2-istabu dzīvokli Valkā, AusekĜa ielā 26-61, 4.stāvs,  kopējā platība 51,4 m², dzīvojamā platība 33,0 m², 
dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.  

  Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža  *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību  
 ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni tiek 
 aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu. 
3. P i e š ė i r t  ***, pēdējā deklarētā dzīvesvieta  *** iela ***,Valkā, reăistrēts dzīvokĜu palīdzības II kārtas 

reăistrā, 2-istabu dzīvokli Valkā, Tālavas ielā 6-8, 2.stāvs,  kopējā platība 41,7 m², dzīvojamā platība 
30,4 m², dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe - nelabiekārtots.  

  Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža  ***slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību 
 ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni tiek 
 aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu. 

 
 

40.§ 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā 

_______________________________________________________ 
(E.Lībietis ) 

 
Valkas novada dome 2012.gada 21.martā saĦēma dzīvokĜa *** ielā ***, Valkā, īpašnieka *** iesniegumu 

ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu ***(p.k.***-***) ***ielā ***, Valkā, jo minētā persona atrodas ārzemēs un 
šajā dzīvoklī nav dzīvojusi. [..] 

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 – 
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14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, personas kods ***-***,*** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, jo zudis 

tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā dzīvesvietā. 
 

41.§ 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā 

__________________________________________ 
(E.Lībietis ) 

 
Valkas novada dome 2012.gada 23.martā saĦēma nekustamā īpašuma *** ielā ***, Valkā, īpašnieka *** 

iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k.***-***) *** ielā ***, Valkā. Iesniegumā norādīts, ka 
minētajai personai ar īpašnieku nav nekāda sakara un viĦš nav devis piekrišanu *** deklarēties ***ielā ***. [..] 

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 – 
14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, personas kods ***-***, *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, jo 

zudis tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā dzīvesvietā. 
 

42.§ 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā 

_________________________________________________ 
( L.Engere) 

 
Valkas novada dome 2012.gada 12.aprīlī saĦēma SIA „Valkas namsaimnieks” iesniegumu par deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu *** ielā ***, Valkā, ***(p.k.***-***), pamatojoties uz 2012.gada 12.marta Valkas rajona 
tiesas spriedumu civillietā Nr.C38028611/51/12, prasībā pret *** par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no 
dzīvokĜa. [..] 

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 – 
14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, personas kods ***-***, *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, jo zudis 

tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā dzīvesvietā. 
 

43.§ 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā 

____________________________________________________ 
( E.Lībietis) 

 
Valkas novada dome 2012.gada 26.martā saĦēma dzīvokĜa *** ielā ***, Valkā, īpašnieces *** iesniegumu 

ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k.***-***) *** ielā ***, Valkā kā nebijušu un vēsturiski neesošu ar 
deklarācijas iesniegšanas datumu 2011.gada 31.maiju. [..] 

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” 4.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 
14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, personas kods ***-***, *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, ar 
deklarācijas iesniegšanas datumu 31.05.2011., jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētai minētajā 
dzīvesvietā. 
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44.§ 
Par pasākumu „Valkas novada svētki” tirdzniecības vietu izcenojumu apstiprināšanu 
________________________________________________________________________ 

(L.Lāne ) 
 

Dome izskata kultūras darba organizatores Līgas Lānes sagatavoto iesniegumu par izcenojumiem 
tirdzniecības vietām pasākumā „Valkas novada svētki” 2.jūnijā Ērăemes pagasta Turnā. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 14.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt pasākumā „Valkas novada svētki” 2012.gada 2.jūnijā Ērăemes pagasta Turnā, vienas 

tirdzniecības vietas cenu (bez PVN) : 
1.1. tirdzniecībai ar pārtikas precēm (plaša patēriĦa pārtikas preces) – Ls 5,74 par vienu vietu; 
1.2. tirdzniecībai ar zemnieku un individuālo ražotāju pašu ražotas pārtikas precēm - Ls 1.64 par vienu 

vietu; 
1.3. tirdzniecībai ar atspirdzinošiem bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu, cukura vati - Ls 4.92 par 

vienu vietu; 
1.4. tirdzniecībai ar daiĜamatniecības un amatniecības izstrādājumiem - Ls 1,64 par vienu vietu; 
1.5. par dažāda veida atrakciju izvietošanu -  Ls 4,10 par vienu vietu. 

2. Pievienotās vērtības nodokli aprēėināt atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli”. 
3. Nodrošināt piedāvātā pakalpojuma cenas aprēėinu un informācijas pieejamību pakalpojuma pircējiem. 
4. Visu par tirdzniecības vietām iekasēto maksu ieskaitīt Valkas novada domes ziedojumu kontā un izlietot 

Valkas novada svētku organizatorisko pasākumu daĜējai segšanai. 
5. Par lēmumu izpildi atbild kultūras darba organizatore Līga Lāne. 
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis. 
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
45.§ 

Par ziedojumu izlietojumu 
______________________ 

( N.Dubrovska) 
 

Bostonas eveĦăēliski luteriskā Trimdas draudze Valkas novada ziedojumu kontā katru gadu ieskaita 
ziedojumus Valkas novada maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju atbalstam. Pašlaik ziedojuma kontā ir 1035 
lati. 

2012.gada 7.aprīlī Valkas novada 18 trūcīgo ăimeĦu bērni apmeklēja Lieldienu koncertu Rīgā. Transporta 
izdevumi sastāda Ls 115.85. Ēdināšanas pakalpojumi sastāda Ls 36. 

  Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 19.punkta un Valkas novada domes nolikuma „Par finanšu līdzekĜu vai mantas ziedojumu, dāvinājumu 
pieĦemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību” 9.punkta, atklāti balsojot, deputātiem: PAR – 14 deputāti 
(V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. AtĜaut no Valkas novada ziedojumu kontā ieskaitītās naudas izlietot Ls 151.85, lai apmaksātu rēėinus 
par transporta un ēdināšanas pakalpojumiem 18 trūcīgo ăimeĦu bērniem, kuri apmeklēja Lieldienu 
pasākumu Rīgā.  

2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Finanšu nodaĜas vadītāja Iveta Markova. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

46.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „KastaĦas” 
 _________________________________________________________________________ 

( L.Engere) 
 

Dome izskata *** p.k.***-***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012. gada 3.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 04.04.2012. Nr.189) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „KastaĦas” ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0067. 
[..] 

    Pamatojoties uz augstāk minēto un 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 27.punkta, atklāti 
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balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 6.augustā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 107 par zemes 
gabala Valkas pagastā „KastaĦas” ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0067, platība 1.0ha, termiĦu 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
47.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „JauntilgaĜi 5” 
____________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012.gada 10.aprīĜa 
iesniegumu ar lūgumu pagarināt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „JauntilgaĜi 
5” ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0215. [..] 

    Pamatojoties uz augstāk minēto un 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 27.punkta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 10.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.52 par zemes gabala 

Valkas pagastā „JauntilgaĜi 5” ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0205, platība 0.1ha, termiĦu 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
48.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „JauntilgaĜi 4” 
____________________________________________________________________________ 

( L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012.gada 10.aprīĜa 
iesniegumu ar lūgumu pagarināt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „JauntilgaĜi 
4” ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0116. [..] 

    Pamatojoties uz augstāk minēto un 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 27.punkta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 3.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.6 par zemes gabala 

Valkas pagastā „JauntilgaĜi 4” ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0116, platība 0.1ha, termiĦu 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
 

 
49.§ 

Par SIA „Jaunlaimītes” iesnieguma izskatīšanu 
_______________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Dome izskata SIA „***”, reă.Nr.***, juridiskā adrese „***”, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 
2012.gada 3.aprīĜa iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 10.04.2012. Nr.382) ar lūgumu 
slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Lejassilmājas” ar kadastra 
apzīmējumu 9488 006 0206 un 2012.gada 10.aprīĜa iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 
10.04.2012. Nr.393) ar lūgumu slēgt nomas līgumu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Jēkabi 1”, kadastra 
apzīmējums 9488 006 0134. [..] 

    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daĜas, Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīĜa 
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rīkojuma Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju”; 2007.gada 18.septembra Zemes nomas līguma 
Nr.119; 2012.gada 18.janvāra Zemes nomas līguma Nr.VND/2012/62; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    

1. Atteikt nodot nomā zemes gabalus Valkas pagastā, „Lejassilmājas”, kadastra apzīmējums 9488 006 
0206, platība 9.35ha un „Jēkabi 1”, kadastra apzīmējums 9488 006 0134, platība 5.9ha, jo zemes gabali ir 
nodoti nomā fiziskām personām.  

 

50.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Bērzezers 90” 
___________________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 10.aprīĜa iesniegumu 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 10.04.2012. reă.Nr.197) ar lūgumu noslēgt nomas līgumu uz 
zemes gabalu Valkas pagastā Bērzezers 90, kadastra apzīmējums 9488 003 0367. [..] 

 ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas; Ministru kabineta 
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu; kā arī 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar ***, zemes nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 90”, 

platība 0.06ha nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, nomas līguma 
termiĦš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas vienošanās pamata. 

 
51.§ 

Par mazdārziĦa Nr. 101, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, „Slaunu pĜavas” nomu  
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.230139-12263, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 17.aprīĜa 
iesniegumu ar lūgumu  noslēgt nomas līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, 
„Slaunu pĜavas”. [..] 

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” 2.3.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkts, 
kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziĦā, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k. ***-*** par zemes gabala Valkā, „Slaunu pĜavas” ar kadastra 
apzīmējumu 9401 008 0314 daĜas, „MazdārziĦš Nr.101” ar kopējo platību 10000m2, nomu, saskaĦā 
ar šim lēmumam pievienoto nomas gabalu izvietojuma shēmu. 

 
52.§ 

Par  nekustamā īpašuma „Gundegas” Zvārtavas pagastā sadalīšanu  
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k. ***-***, dzīvo „***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2012.gada 19.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 19.04.2012. Nr.222) ar lūgumu  atĜaut atdalīt no 
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nekustamā īpašuma „Gundegas”  Zvārtavas pagastā, iesniegumā minēto  zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 9496 006 0110, piešėirot atdalītajam zemes gabalam jaunu nosaukumu „Vētras 1”. [..] 
ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Likuma „Zemes ierīcības likums” 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 18.punkta,  atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „Gundegas”, kadastra numurs 9496 006 0009, kas atrodas Valkas 
novada Zvārtavas pagastā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0110, 
platība 2.4ha. 

 

53.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Parka iela 25 sadalīšanai 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Valkas novada dome izskatot atbilstoši likuma „Zemes ierīcības likums” 20.pantam iesniegto nekustamā 

īpašuma Valkā, Parka iela 25, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0215 zemes ierīcības projektu 
konstatē: [..] 
ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Ministru Kabineta 2011gada 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; 
2002.gada 22.maija Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sesto daĜu, 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 23.februāra sēdes lēmumu, ar kuru tika atĜauts izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam Valkā, Parka iela 25 un apstiprināts darba uzdevums; likuma „Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta 2. daĜu un 15.panta 1.daĜu; 2009.gada 3.novembra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.4.punktu, 11. punktu un 29.punktu; 
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.punktu, kas nosaka, lietošanas 
mērėi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daĜa, atklāti balsojot deputātiem: PAR 
– 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu un piekrist nekustamā īpašuma Valkā, Parka iela 25 zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0215 sadalīšanai. 
 

54.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkas pagastā „PīriĦi 2” 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

Valkas novada dome izskatot atbilstoši likuma „Zemes ierīcības likums” 20.pantam iesniegto Valkas novada   

Valkas pagasta nekustamā īpašuma „PīriĦi 2” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 014 0023 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; 2002.gada 22.maija Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sesto daĜu, 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 29.marta sēdes lēmumu, ar kuru tika atĜauts izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam „PīriĦi 2” Valkas pagasts Valkas novads un apstiprināts darba uzdevums; likuma 
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta 2. daĜu un 15.panta 1.daĜu; 2009.gada 
3.novembra ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8.punktu, 12. punktu un 
29.punktu; 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.punktu, kas 
nosaka, lietošanas mērėi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daĜa, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
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Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu un piekrist Valkas novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma 
„PīriĦi 2” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 014 0023 sadalīšanai. 

 
55.§ 

Par Valkas novada domes 2011.gada bilances apstiprināšanu 
_______________________________________________ 

(I.Grandava) 
 

Dome izskata Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes sagatavoto 
Valkas novada domes 2011.gada bilanci un informāciju par 2011.gada bilances posteĦiem. 

Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Apstiprināt Valkas novada domes 2011.gada bilanci (pielikumā). 
2. Apstiprināt Valkas novada domes finanšu pārskatu ar bilances kopsummu pēc stāvokĜa uz 2011.gada 

31.decembri – LVL 25 185 567 (divdesmit pieci milj. Viens simts astoĦdesmit pieci tūkstoši pieci simti 
sešdesmit septiĦi lati) un pārskata gada budžeta izpildi LVL – 832675 (astoĦi simti trīsdesmit divi 
tūkstoši seši simti septiĦdesmit pieci lati). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

56.§ 
Par līdzfinansējumu Ērăemes pagasta Neformālās vecāku grupas „Mēs bērnībai” izstrādātajam 

projektam  

__________________________________________________________________________ 
(G.Smane) 

 
  Ir saĦemts iesniegums no Ērăemes pagasta Neformālās vecāku grupas „Mēs bērnībai” ar lūgumu 

līdzfinansēt projekta ietvaros plānotā Ērăemes pamatskolas grupas rotaĜlaukuma labiekārtošanu EUR 500 
apmērā. Neformālā vecāku grupa ir izstrādājusi projekta pieteikumu iesniegšanai “Sabiedrība ar dvēseli” 
2012. gada projektu konkursam, kuru organizē biedrība “Lauku partnerība ZiemeĜgauja”, sadarbībā ar 
Nīderlandes “Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” fondu. Konkursa atbalstāmā teritorija ietver 
Burtnieku novada Ēveles pagastu, Beverīnas novada Trikātas, Kauguru un BrenguĜu pagastus, Strenču 
novada PlāĦu un Jērcēnu pagastus un Sedas un Strenču pilsētas, Valkas novada Valkas pilsētu, Valkas, 
Zvārtavas, Ērăemes un Vijciema pagastus, Smiltenes novada Grundzāles pagastu. 
Konkursa mērėis ir veicināt iedzīvotāju piedalīšanos savas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā. Viena 
projekta ietvaros maksimālais saĦemamais finansējums ir EUR 500., projekta pieteicējs nodrošina 
līdzfinansējumu 50% apmērā no kopējās projekta summas 

Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir svarīga un aktuāla vietējai 
sabiedrībai vai kādai tās daĜai. Projektu tematika, īstenošanas veids (aktivitātes) un mērėauditorija netiek 
ierobežota. Pieteikumu iesniegšanas termiĦš ir 2012. gada 30. aprīlis 

  Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 7.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Līdzfinansēt Ērăemes pagasta Neformālās vecāku grupas „Mēs bērnībai” izstrādāto projekta iesnieguma 

ietvaros plānoto Ērăemes pamatskolas pirmsskolas grupu rotaĜu laukuma esošo koka un metāla 
konstrukciju atjaunošanu un rotaĜu vilciena, atsperu šūpoĜu un līdzsvara baĜėa uzstādīšanu 500 EUR 
apjomā, ja  projekts tiks atbalstīts “Sabiedrība ar dvēseli” 2012. gada projektu konkursa ietvaros, kuru 
organizē biedrība “Lauku partnerība ZiemeĜgauja”, sadarbībā ar Nīderlandes “Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij” fondu. Projekta kopējais finansējums 1000 EUR. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

57.§ 
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„Par Ērăemes pilsdrupu kompleksa nodošanu ilgtermiĦa apsaimniekošanā biedrībai „Biedrība 
„Ērăemes bruĦinieku pils”” 

_____________________________________________________________ 
(E.IvĜevs, J.Krams) 

 
Dome izskata biedrības „Biedrība „Ērăemes bruĦinieku pils”” iesniegumu par Ērăemes pilsdrupu 

nodošanu tai ilgtermiĦa apsaimniekošanā.  
Biedrība „Biedrība „Ērăemes bruĦinieku pils”” piesaistot starptautisko fondu finanšu līdzekĜus plāno 

pilsdrupu konservācijas, renovācijas, pieguĜošo teritoriju labiekārtošanas darbus. Apzināt, apkopot un publicēt 
informāciju par vietējiem kultūrvēsturiskiem objektiem, tā  nodrošinot  sabiedrības informēšanu un izglītošanu 
par vietējiem kultūrvēsturiskiem objektiem un to vēsturi. Attīstīt starp pieminekĜu infrastruktūru, kas veicinātu 
velotūrisma attīstību un popularizēšanu sabiedrībā. Atbalstīt un attīstīt vietējo amatnieku darba aroda prasmju 
attīstību, un veicināt radīto izstrādājumu tirdzniecību tūristiem. Veicināt sadarbību ar tuvāko novadu (un 
Igaunijas) kultūrvēsturisko pieminekĜu apsaimniekotājiem, kas radītu specifiskus tūrisma produktus. Veicinot 
un veidojot sadarbību ar kaimiĦvalstu kultūras veicināšanas organizācijām, ar tām veidojot tematiskus  
pasākumus, tā veicinot Valkas novada un Ērăemes pagasta popularizēšanu.  

Lai biedrība „Biedrība „Ērăemes bruĦinieku pils”” varētu piesaistīt starptautisko fondu finanšu līdzekĜus, 
tai ir nepieciešams atbalsts no Valkas novada domes, kas ir Ērăemes pilsdrupu kompleksa īpašnieks. Ja 
Valkas novada dome atbalstīs Ērăemes pilsdrupu kompleksa nodošanu biedrībai „Biedrība „Ērăemes 
bruĦinieku pils” ilgtermiĦa apsaimniekošanā, tad būs nepieciešams noslēgt kopīgu līgumu ar Valkas novada 
domi, kas apliecinātu, ka biedrība „Biedrība „Ērăemes bruĦinieku pils”” Ērăemes pilsdrupu kompleksa teritorijā 
var īstenot savas ieceres un mērėus, iepriekš tos saskaĦojot ar Valkas novada domi, Valsts kultūras 
pieminekĜu aizsardzības inspekciju un citām iesaistītām institūcijām. Valsts ieĦēmumu dienests biedrībai 
„Biedrība „Ērăemes bruĦinieku pils”” piešėīra sabiedriskā labuma organizācijas statusu (05.04.2012. lēmums 
Nr.8.14-6/27984). 

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

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt zemes patapinājuma līgumu ar biedrību „Biedrība „Ērăemes bruĦinieku pils”” par zemesgabala  
”Ērăemes pils”, kas atrodas  Ērăemes pagastā, Valkas novadā, 4.87 ha kopplatībā ar kadastra Nr. 
9452 008 0360., nodošanu bezmaksas lietošanā t.i. pilsdrupu konservācijas, renovācijas, pieguĜošo 
teritoriju labiekārtošanas darbu veikšanai un tematisko pasākumu organizēšanai uz 31.12.2032. 

2. Par lēmuma izpildi atbild valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja G.Smane. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors G.Bašėis. 

 
58.§ 

Par ikgadējā atvaĜinājuma piešėiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam  
_____________________________________________________________________ 

(V.ZariĦš) 
 

Novada domes priekšsēdētājs K.Albergs lēmuma apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja KārĜa Alberga 2012.gada 24.aprīĜa 

iesniegumu ar lūgumu piešėirt ikgadējo atvaĜinājumu no 2012.gada 27.aprīĜa. 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 

pirmo daĜu un Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma (apstiprināts ar 
Valkas novada domes 2010.gada 24.marta lēmumu (protokols Nr.4, 8.§) 2.2.punktu, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešėirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Kārlim Albergam ikgadējo atvaĜinājumu no 2012.gada 

27.aprīĜa līdz 2012.gada 12.maijam (ieskaitot) par laika periodu no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 
31.martam. 

2. Izmaksāt K.Albergam atvaĜinājuma pabalstu saskaĦā ar 2010.gada 24.marta nolikuma Nr.6 „Valkas 
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” 2.8.punktu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

59.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Stacija” 
_______________________________________________________________ 

  (L.Engere) 
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Dome izskata zemnieka saimniecības „***”, vienotais reăistrācijas numurs ***, juridiskā adrese: „***”, Kārėu 
pagasts, Valkas novads, īpašnieka ***, 2012. gada 25.aprīĜa iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas 
novada domē 25.04.2012. reă.Nr.454) ar atteikumu no turpmākās zemes gabala Valkas pagastā „Stacija” 
nomas par labu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „***”, vienotais reăistrācijas numurs ***, juridiskā adrese: 
*** iela ***, Valka, Valkas novads.  [..] 

 ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu; Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
18.punktu; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti 
(V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Ar 24.05.2012. izbeigt pirms termiĦa 2009.gada 11.novembrī noslēgto zemesgabala nomas līgumu ar 
Zemnieku saimniecību „***”, vienotais reăistrācijas numurs *** par zemi Valkas pagastā „Stacija”, 
kadastra apzīmējums 9488 009 0055, platība 0.54ha. 

2. Noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „***”, vienotais reăistrācijas numurs ***, zemes nomas 
līgumu par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Stacija”, platība 0.54ha nomu, nosakot, ka 
zemes gabals tiks izmantots tikai apkopju servisa būvniecībai un zemes izmantošanai kā ražošanas 
objektam, uz laiku līdz 2026.gada 31.decembrim, nomas līguma termiĦš var tikt mainīts uz iznomātāja 
un nomnieka rakstiskas vienošanās pamata. 

3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 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. 

 
60.§ 

Par domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Druskininkai pašvaldību Lietuvā 
_____________________________________________________________ 

(V.ZariĦš) 
 

        Domes priekšsēdētājs lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja KārĜa Alberga 2012.gada 26.aprīĜa iesniegumu par 

komandēšanu mācību braucienā uz Druskininkai pašvaldību Lietuvā no 2012.gada 15.maija līdz 17.maijam. 
Tikšanās laikā notiks diskusijas par attīstības jautājumiem, administratīvo reformu, ES fondu pieejamību 
Baltijas valstīs.  

Vadoties no 2010.gada 12.oktobra MK noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem 
saistītie izdevumi”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 
13 deputāti (V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Kārli Albergu uz Druskininku pašvaldību Lietuvā no 
2012.gada 15.maija līdz 2012.gada 17.maijam (ieskaitot). 

2. Apmaksāt dienas naudu par 3 komandējuma dienām un viesnīcas izdevumus. 
3. Domes priekšsēdētājam Kārlim Albergam pēc komandējuma iesniegt komandējuma atskaiti 

Centralizētajā grāmatvedībā. 
61.§ 

Par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru 
____________________________________________________________________ 

(G.Smane ) 
 

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” ir izsludinājusi LEADER atklāta projektu iesniegumu konkursa 
pieĦemšanu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 413.pasākumam "Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā" laikā no 
2012.gada 19.aprīĜa līdz 19.maijam. 

Kārėu pagasta pārvalde ir uzsākusi izstrādāt projekta iesniegumu „Gaišāk, ērtāk, skanīgāk” 
iesniegšanai 413.pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā" 4132.aktivitātē "Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloăiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem". 

 Paredzētais projekta kopējais budžets 20799,66 LVL (tai skaitā PVN). Plānots iegādāties gaismu un 
skaĦu aparatūru, skatuves pakāpienu komplektu un datu projektoru. 

Pamatojoties uz augstākminēto  un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta 2. un 5.punkta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
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U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,   
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu „Gaišāk, ērtāk, skanīgāk” Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam 413.pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā". 

2. Kopējās projekta izmaksas 20799,66 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas 17048,90 LVL, tai skaitā 
Eiropas Savienības līdzfinansējums 15344,01 LVL vai 90% no projekta attiecināmām izmaksām, 
Valkas novada domes līdzfinansējums 1704,89 LVL vai 10 % un 22 %PVN 3750,76 LVL.  

3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja Gunta Smane. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs            (personiskais paraksts)           K.Albergs 
 


