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SĒDES  DARBA  KĀRTĪBA 
2013.gada 27.jūnijā                            Nr. 10 
Sēde sasaukta pulksten 10.00 
 
Darba kārtība : 

1. Par līdzekĜu piešėiršanu Ērăemes pagasta Līvānu ciemata apgaismojuma tīklu izbūvei. 
2. Par līdzekĜu piešėiršanu biedrībai „Valkas novada apvienībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

„Kastanis”. 
3. Par ēdināšanas pakalpojumu cenu apstiprināšanu PII „PasaciĦa”. 
4. Par atĜauju SIA „Valkas pilsētas tirgus” organizēt ielu un izbraukuma tirdzniecību. 
5. DzīvokĜu jautājumu izskatīšana. 
6. Par dalību konferencē. 
7. Par dalību projektā „Brīvprātīgais sociālais darbs kā pamats labākai dzīves kvalitātei”. 
8. Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā, 2.kārtā” īstenošanu un līdzfinansējuma piešėiršanu. 
9. Par nekustamā īpašuma „***” Vijciema pagastā sadalīšanu. 
10. Par nomas līguma izbeigšanu un grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta sēdes 

lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabaliem un zemes gabalu turpmāko 
piekritību” (protokols Nr.10,35.§). 

11. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Ērăemes pagastā, „***”. 
12. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā, „Alieši ***”. 
13. Par zemes gabala „Celtnieks ***”, Valkā nodošanu nomā. 
14. Par zemes gabala „Celtnieks ***”, Valkā nodošanu nomā. 
15. Par zemes gabala „***”, Kārėu pagastā nodošanu nomā. 
16. Par nekustamā īpašuma „***” Valkas pagastā sadalīšanu. 
17. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Kārėu pagastā „***” un atsavināšanas 

procesa uzsākšanu. 
18. Par nomas līguma noslēgšanu uz daĜu no zemes gabala Valkas novada Valkas pagasta „***”. 
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā 

īpašuma Valkas novada Ērăemes pagastā „***”, zemes gabala sadalīšanai. 
20. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, 

Valkā. 
21. Par mazdārziĦu Nr.*** un Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā, nomu. 
22. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Pilsētas mežs, 

Valkā. 
23. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Poruka iela 8, 

Valkā. 
24. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, 

Tīruma ielā 2. 
25. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, 

Valkā. 
26. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
27. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – apbūvēta zemes gabala „***”, 

Ērăeme, Ērăemes pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. 
28. Par platības noteikšanu ēku īpašuma Valkas novada Vijciema pagastā „***” uzturēšanai. 
29. Par nomas līguma noslēgšanu uz daĜu no zemes gabala „***”. 
30. Par vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Stendera ielā ***. 
31. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „Bērzezers ***”, Valkas pagastā. 
32. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Alieši ***”, Valkas pagastā. 
33. Par nomas līgumu noslēgšanu uz zemes gabaliem „***” un „***”, Ērăemes pagastā. 
34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rūjienas ielā 3, Valkā. 
35. Par Iepirkumu komisijas ievēlēšanu. 



36. Par konkursu „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2013”. 
37. Par V.Ābeles atbrīvošanu no Kārėu pamatskolas direktores pienākumu pildīšanas. 
38. Par Dz.Švartes atbrīvošanu no Ozolu pamatskolas direktores pienākumu pildīšanas. 
39. Valkas novada deputāta Gunta Bašėa iesnieguma par deputāta pilnvaru nolikšana. 
40. Valkas novada deputāta Aivara Cekula iesnieguma par deputāta pilnvaru nolikšanu izskatīšana. 

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

1.§ 
Par līdzekĜu piešėiršanu Ērăemes pagasta Līvānu ciemata  

apgaismojuma tīklu izbūvei 
__________________________________________________________________ 

(I.Markova) 
 

Valkas novada dome ir saĦēmusi iesniegumu no Ērăemes pagasta pārvaldes par nepieciešamību veikt 
apgaismojuma tīkla izbūvi Ērăemes pagasta Līvānu ciematā, nepieciešams finansējums Ls 11777,08. 

Valkas novada dome plāno dalību KPFI projektā „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 
rekonstrukcija Valkas novadā”, kas tiks iesniegts Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijā līdz 
2013.gada 3.jūlijam un kura ietvaros paredzēts veikt arī Ērăemes pagasta Līvānu ciema apgaismojuma tīkla 
izbūvi. Projekta atbalstīšanas gadījumā Valkas novada domei būtu jālīdzfinansē tikai 30% no izmaksām. Līdz 
ar to finansējuma piešėiršana pilnā apjomā - Ls 11777,08, būs nepieciešama tikai projekta neatbalstīšanas 
gadījumā. 
ĥemot vērā augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 

2.punkta un 21.panta 1.daĜas 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, 
I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Gadījumā, ja Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija neatbalstīs Valkas novada domes 

projektu „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā”, piešėirt 
apgaismojuma tīkla izbūvei Ērăemes pagasta Līvānu ciematā Ls 11777,08. 

2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Finanšu nodaĜas vadītāja. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
4. Lēmums stājas spēkā ar pieĦemšanas brīdi. 
 

2.§ 
Par līdzekĜu piešėiršanu biedrībai „Valkas novada apvienībai cilvēkiem ar 

Īpašām vajadzībām „Kastanis”” 
__________________________________________________________________ 

(I.Markova) 
 

Valkas novada dome ir saĦēmusi iesniegumu no biedrības „Valkas novada apvienība cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām „Kastanis””, reă. Nr. ***, par iespēju atbalstīt ar finansējumu Ls 100 apmērā biedrības 
rīkoto ekskursiju biedrības biedriem uz Dobeles P.Upīša ceriĦu dārzu un Rundāles pili. Ekskursija notika 
2013.gada 30.maijā un izmaksāja Ls 300 (autobusa noma). Ls 200 tika segti no biedrības līdzekĜiem. 
Ekskursijā piedalījās 30 biedrības biedri, tajā skaitā viens biedrs, kas pārvietojas ratiĦkrēslā. Daudziem no 
biedriem šī bija pirmā ekskursija daudzu gadu garumā, jo veselības stāvoklis un ierobežotie finanšu līdzekĜi ir 
būtisks šėērslis doties ārpus ierastās vides. 
ĥemot vērā augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 

7.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 
1. Piešėirt finansējumu Ls 100,-  biedrības „Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

„Kastanis””, reă. Nr. ***, rīkotajai ekskursijai uz Dobeles P.Upīša ceriĦu dārzu un Rundāles pili. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Finanšu nodaĜas vadītāja. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
4. Lēmums stājas spēkā ar pieĦemšanas brīdi. 
 

3.§ 
Par ēdināšanas pakalpojumu cenu apstiprināšanu  

PII „PasaciĦa” 
_________________________________________________ 



(I.Markova) 
 

Valkas novada dome ir saĦēmusi iesniegumu no PII „PasaciĦa” par nepieciešamību apstiprināt 
ēdināšanas pakalpojumu cenas. Cenas ir aprēėinātas Ħemot vērā izsludinātā iepirkuma „Ēdināšanas 
pakalpojumu nodrošināšana Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „PasaciĦa” audzēkĦiem” 
rezultātus. Ēdināšanas pakalpojumus arī turpmāk sniegs SIA „Pedelīte”, reă.44103013226. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 14.punkta g) apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt PII „PasaciĦa” ēdināšanas pakalpojumu cenas bez PVN: 

1.1. 1,6 – 3 gadu vecums: 
1.1.1. Brokastis – Ls 0,32; 
1.1.2. Pusdienas – Ls 0,54; 
1.1.3. Launags – Ls 0,32; 
1.1.4. KOPĀ – Ls 1,18. 
 
1.2. 4 – 7 gadu vecums: 
1.2.1. Brokastis – Ls 0,35; 
1.2.2. Pusdienas – Ls 0,60; 
1.2.3. Launags – Ls 0,35; 
1.2.4. KOPĀ – Ls 1,30. 

2. Apstiprinātajām cenām piemērot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokĜa 
likumam. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes galvenā grāmatvede. 
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 
5. Lēmums stājas spēkā ar pieĦemšanas brīdi.  
 

4.§ 
Par atĜauju SIA „Valkas pilsētas tirgus” organizēt ielu un izbraukuma tirdzniecību     

__________________________________________________________________ 
(Sk.Pavlova, A.Simulis) 

 
     Dome izskata Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas pilsētas tirgus”, reă. Nr.***, juridiskās adrese: 

Rīgas iela 7A, Valka, 2013.gada 4.jūnija iesniegumu par atĜaujas izsniegšanu ielu un izbraukuma tirdzniecības 
organizēšanai 2013.gada jūlija – decembra mēnešos. SIA „Valkas pilsētas tirgus” valdes priekšsēdētāja 
Skaidrīte Pavlova lūdz atĜaut organizēt ielu un izbraukuma tirdzniecību Rīgas ielā 7A un Sēlijas ielā no Rīgas 
ielas līdz Smilšu ielai. 

     Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 
12.maija noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaĦojami ar pašvaldību, un 
tirdzniecības organizēšanas kārtību”, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 11.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, 
G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. AtĜaut SIA „Valkas pilsētas tirgus” organizēt ielu un izbraukuma tirdzniecību katru tirgus dienu. 
2. AtĜaut SIA „Valkas pilsētas tirgus” organizēt ielu un izbraukuma tirdzniecību 2013.gadā Valkā, Rīgas ielā 7A 

un Sēlijas ielā no Rīgas ielas līdz Smilšu ielai sekojošos datumos: 
- jūlijā – 25., 26., 27.; 
- augustā – 22., 23., 24.; 
- septembrī - 26., 27., 28.; 
- oktobrī – 24., 25., 26.; 
- novembrī – 21., 22., 23.; 
- decembrī – 19., 20., 21. 

3. Izsniegt SIA „Valkas pilsētas tirgus” atĜauju ielu un izbraukuma tirdzniecības organizēšanai Valkā, Rīgas 
ielā 7A un Sēlijas ielā no Rīgas ielas līdz Smilšu ielai, un pilnvarot SIA „Valkas pilsētas tirgus” valdes 
priekšsēdētāju Skaidrīti Pavlovu izsniegt atĜaujas tirdzniecībai un iekasēt maksu par ielu un izbraukuma 
tirdzniecības vietām. 

4. Pirms lēmuma 1.punkta izpildes, saskaĦot un informēt par ielu un izbraukuma tirdzniecību rīkošanu 
Vidzemes reăiona pārvaldes Valkas policijas iecirkni, autoostu, Siltumapgādes nodaĜu, Ūdensapgādes un 
kanalizācijas nodaĜu, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜu, SIA „Valkas Namsaimnieks” un VUGD 
Vidzemes reăiona brigādes Valkas daĜu. 



5. SIA „Valkas pilsētas tirgus” valdes priekšsēdētājai tirdzniecības vietu izvietojumu saskaĦot ar novada 
domes izpilddirektoru. 

6. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas pilsētas tirgus” valdes priekšsēdētāja. 
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

5.§ 
DzīvokĜu jautājumu izskatīšana 

_________________________________ 
                                                             (E.Lībietis) 
 

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokĜu palīdzības jautājumos, Ħemot vērā  Valkas novada 
domes DzīvokĜu komisijas 2013.gada 18.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.7), 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 vārdiski 
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, 
G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome  
N O L E M J:  
 
1. P i e š ė i r t  ***, deklarēta dzīvesvieta *** ielā *** , reăistrēts  dzīvokĜu palīdzības I kārtas reăistrā, 2-istabu 

dzīvokli VaroĦu ielā 36-1,Valkā , 1.stāvs, kopējā platība 51,9 m², dzīvojamā platība 35,4 m², dzīvokĜa 
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots. 

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

2. P i e š ė i r t  *** , deklarēta dzīvesvieta  „***”, Valkas pagasts, reăistrēts  dzīvokĜu palīdzības II kārtas 
reăistrā, 2-istabu dzīvokli AusekĜa  ielā 26-64, 5.stāvs,  kopējā platība 51,3 m²,  dzīvojamā platība 33,3 m², 
dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe –  labiekārtots. 

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

3. A t Ĝ a u t  pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim AusekĜa ielā ***, Valkā, uz  dzīvoklī deklarētā *** vārda, jo ***, ar 
kuru noslēgts īres līgums, no dzīvokĜa  izdeklarējusies. 
 

6.§ 
Par dalību konferencē 
_________________ 

( G. Smane ) 
 

Valkas novada dome ir saĦēmusi uzaicinājumu no Kobilnicas (Polija) pašvaldības piedalīties Twin Town 
konferencē, kas notiks 2013.gadā no 31.jūlija līdz 4.augustam. 

Pasākumā ir aicināti piedalīties 3 pašvaldības pārstāvji un 4 jaunieši no 10 pilsētām. Pasākums tiek 
organizēts saskaĦā ar iepriekš noslēgto līgumu pašvaldību sadraudzības tīkla ietvaros un tradicionāli reizi 
gadā notiek pašvaldību pārstāvju un jauniešu tikšanās par konkrētu tematu. Valkas novada pārstāvji piedalījās 
šādos pasākumos 2009.gadā - Zviedrijā, 2010.gadā - Vācijā, 2011.gadā - Slovākijā, 2012.gadā -Somijā. 

Pasākuma tēma: "Vēja enerăija, saules enerăija, slānekĜa gāze vai varbūt atoms? Mūsu enerăētikas 
nākotne vai drauds?". 

Konferencē ir jāsniedz iepriekš sagatavotas prezentācijas jauniešiem un pašvaldības speciālistiem. 
Jauniešiem jāsagatavo prezentācija par tēmu: Izteikt savu viedokli un dalīties pieredzē par enerăijas tēmu. 

Vai Jūs domājat, ka atjaunojamā enerăija ir mūsu nākotne un inovatīvie enerăijas avoti pilnībā apmierinātu 
mūsu ikdienas vajadzības, vai, gluži pretēji: mums nevajag atjaunojamo enerăiju, jo neatjaunojamie avoti, 
piemēram, ogles vai nafta pietiks? Kādi ir plusi un mīnusi, izmantojot inovatīvas metodes, iegūstot 
atjaunojamo enerăiju? Vai jūs varat iedomāties savu dzīvi bez enerăijas, bez mūsdienu augsto tehnoloăiju 
multivides ierīcēm, piemēram, viedtālrunis vai klēpjdators? 

Prezentācijas tēma pašvaldību administrācijas pārstāvjiem: Kā Jūs kā pašvaldības pārstāvis vērtējat 
enerăētikas situāciju Jūsu reăionā / valstī? Kuras metodes atjaunojamās enerăijas iegūšanā tiek izmantotas 
jūsu reăionā / valstī un kādi ir redzami rezultāti no tā (gan pozitīvi, gan negatīvi)? Vai ir kādi atjaunojamās 
enerăijas veidi, kas tika izmantoti Jūsu reăionā / valstī agrāk un kurus vairs nelieto, kāpēc (norādīt 
pamatojumu)? Kā Jūs redzat nākotni Jūsu reăionā / valstī, ja pašreizējie atjaunojamās enerăijas veidi tiks 
saglabāti, kādi ir ieguvumi no tā, un kādi ir draudi? 

Pasākums tiek finansiāli atbalstīts no Eiropas Kopienas programmas „Town Twinning”, uzturēšanās 
izdevumus Polijā apmaksā konferences rīkotāji. Pašiem dalībniekiem ir jāsedz transporta izdevumi līdz 
Kobilnicai. Plānots doties ar Valkas novada domes transportu. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem 
Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 



M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Pamatojoties uz Kobilnicas (Polija) pašvaldības uzaicinājumu, piedalīties DvīĦu pilsētu (Twin Town) 

konferencē Kobilnicas pašvaldībā laikā no 2013.gada 30.jūlija līdz 4.augustam.  
2. Komandēt trīs Valkas novada domes pārstāvjus un četrus novada jauniešus (saraksts pielikumā). 
3. Segt transporta izdevumus braucienam uz Kobilnicu no novada domes budžeta līdzekĜiem. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 
 

Pielikums 
Valkas novada domes 

2013.gada 27.jūnija sēdes lēmumam 
(protokols Nr.10,6.§) 

 
 
Jaunieši - Valkas ăimnāzijas skolēni: 
 

1. Līva KrastiĦa, 
2. Germans Jakubs, 
3. Žanete Burkēvica, 
4. Ruslans Hodorkins. 

 
 
Novada domes pārstāvji: 
 

1. Gunta Smane,  Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja – delegācijas vadītāja, 
2. Ernests Lībietis, Attīstības un plānošanas nodaĜas Attīstības un projektu daĜas vadītājs, 
3. Eduards IvĜevs, Attīstības un plānošanas nodaĜas Attīstības un projektu daĜas projektu vadītājs. 

 
 

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

7.§ 
Par dalību projektā „Brīvprātīgais sociālais darbs kā  

pamats labākai dzīves kvalitātei” 
_____________________________________________ 

( G. Smane ) 
 

Valkas novada domē ir saĦemts iesniegums no Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas izpilddirektores 
GaĜinas Sokolovas ar lūgumu izskatīt jautājumu par līdzfinansējumu projektam „Brīvprātīgais sociālais 
darbs kā pamats labākai dzīves kvalitātei”, kuru Sabiedrības Integrācijas fonds (SIF) ir izvērtējis un SIF 
projektu vērtēšanas un uzraudzības komisija ir pieĦēmusi lēmumu virzīt šo projekta iesniegumu uz otro kārtu 
un uzaicina iesniegt projekta iesnieguma II daĜu. 

Projektā tiks iesaistīti bērni un jaunieši, seniori un invalīdi. Projekta mērėis - veicināt labklājības izaugsmi, 
stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Projekta ietvaros plānots pārĦemt 
Norvēăijas Sarkanā Krusta pieredzi sociālā brīvprātīgā darba attīstībā.  

Projekta partneri - Valkas un Cēsu pašvaldības. Projektu realizēs Latvijas Sarkanā Krusta Valkas un Cēsu 
komitejas. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas Ls 39044,45. Valkas novada domes kopējais projekta 
budžets 12000 LVL, nepieciešams līdzfinansējums – Ls 1952,22. 

Pielikumā projektā plānotās aktivitātes. 
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 7.punktu,  

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, 
V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piedalīties kā partnerim EEZ finanšu instrumenta „NVO projektu  programmas” meco - projekta 

līdzfinansētā projektā „Brīvprātīgais sociālais darbs kā pamats labākai dzīves kvalitātei”, kurš tiks 
iesniegts Sabiedrības Integrācijas fondam. 

2. Piedalīties ar līdzfinansējumu 1952,22 LVL apmērā, ja projekts tiks atbalstīts no EEZ finanšu instrumenta 
„NVO projektu programmas”. 



3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

8.§ 
Par projekta „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā” 

īstenošanu un līdzfinansējuma piešėiršanu 
__________________________________________________________________ 

( G.Smane ) 
 

Izskatot Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītājas Guntas Smanes 
iesniegumu par domes līdzfinansējuma iespējām KPFI atklātā konkursa „Publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā”, dome konstatēja: 

Projekta vispārējais mērėis ir oglekĜa dioksīda emisiju samazināšana Valkas pilsētas publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloăijas un videi draudzīgus paĦēmienus, kas Ĝauj 
samazināt esošo elektroenerăijas patēriĦu. Projekta kopējās izmaksas ir 145 200,00 LVL, no kurām  
42 888,00 LVL ir pašvaldības līdzfinansējums. 

Projektā paredzēta esošo ielu apgaismojuma gaismekĜu un stabu demontāža, jaunu ielu apgaismojuma 
balstu un pamatĦu uzstādīšana, apgaismojuma armatūras LED 65W montāža balstā, jaunu kabeĜu 
ieguldīšana ar gultnes izveidošanu un aizsardzības automātikas uzstādīšana. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt Valkas novada domes dalību projektā „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 

rekonstrukcija Valkas novadā”, kas tiks iesniegts SIA „Vides investīciju fonds” līdz 2013.gada 3.jūlijam. 
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 30% apmērā no kopējām 

projekta attiecināmajām izmaksām. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaĜa. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

9.§ 
Par  nekustamā īpašuma „***” Vijciema pagastā sadalīšanu  

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata *** pilnvarotā pārstāvja (rīkojas uz 2013.gada 14.marta Pilnvaras pamata) Zvērināta 

advokāta Matīsa Dāvja KukaiĦa, prakses vieta ZAB „Spīgulis, Kukainis & Azanda”, 2013.gada 30.maija 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 31.05.2013. Nr.567) ar lūgumu atĜaut sadalīt 
nekustamo īpašumu „***”, Vijciema pagastā, atdalot no tā trīs zemes gabalus, kuriem pēc atdalīšanas piešėirt 
jaunus nosaukumus.[..] 

  ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta, Ministru kabineta 
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2012.gada 
10.aprīĜa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 
47.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

1. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs ***, kas atrodas Valkas novada Vijciema pagastā, 
atdalot no tā sekojošas zemes vienības un saglabājot zemes vienībām reăistrētos nekustamā īpašuma 
lietošanas mērėus: 

1.1.  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, platība 4.06ha, piešėirot jaunu nosaukumu: “***”, 
Vijciema pagasts, Valkas novads; 

1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, platība 4.59ha, piešėirot jaunu nosaukumu: “***”, 
Vijciema pagasts, Valkas novads; 

1.3. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, platība 9.41ha, piešėirot jaunu nosaukumu: “***”, 
Vijciema pagasts, Valkas novads. 

10.§ 
Par nomas līguma izbeigšanu un grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta sēdes 

lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabaliem un zemes gabalu turpmāko 
piekritību” 



(protokols Nr.10, 35.§)  
_____________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
Dome izskata ***, p.k. ***, dzīvo „***”, Ērăemes pagasts, Valkas novads, 2013.gada 28.maija iesniegumu 

(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 28.05.2013. ar Nr.283) ar lūgumu  izbeigt nomas līgumu par 
zemes gabalu Ērăemes pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***.[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto un Ħemot vērā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daĜas 4.punktu, 2.daĜu un 2.1daĜu; 
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 3.pantu un 4.panta 3.daĜu, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, 
A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izbeigt 2012.gada 7.decembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. VND/2012/*** ar *** par zemes gabala 

Ērăemes pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 10.5ha, nomu. 
 

 

11.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Ērăemes pagastā, „***” 
__________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k. ***, dzīvo ***, Cēsis, 2013.gada 27.maija (saĦemts un reăistrēts Valkas novada 
domē 27.05.2013., Nr.280) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabalu Ērăemes pagastā 
„***”, kadastra apzīmējums ***.[..] 

   Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daĜas; likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 1.punkta; Ministru 
kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un 
nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 7.punkta,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, 
I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar *** par zemes gabala „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 4.8ha, kas atrodas 

Valkas novada Ērăemes pagastā, nomu, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 31.12.2023. 
 

12.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā, „Alieši ***” 

__________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k. ***, dzīvo *** iela ***, Valka, 2013.gada 29.maija (saĦemts un reăistrēts Valkas 

novada domē 29.05.2013. Nr.286) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas 
pagastā „Alieši ***”, kadastra apzīmējums ***.[..] 

 Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daĜas; likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 1.punkta; Ministru 
kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un 
nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 7.punkta,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, 
I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Slēgt nomas līgumu ar *** par zemes gabala „Alieši ***”, kadastra apzīmējums ***, platība 0.0803ha, kas 
atrodas Valkas novada Valkas pagastā, nomu, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 31.12.2023. 
 

 

13.§ 
Par zemes gabala „Celtnieks ***”, Valkā nodošanu nomā 

________________________________________________________ 
(L.Engere) 

   



Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 24.maija iesniegumu 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 24.05.2013., reă.Nr.279) ar lūgumu noslēgt nomas līgumu uz 
zemes gabalu Valkā, „Celtnieks ***”, kadastra apzīmējums: ***. [..] 
ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī, lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu 

tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜu; Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜu; kā arī likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar *** par  neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ***, „Celtnieks ***”, 

platība 0.06ha, (skat Pielikumu)  Valkas novada Valkā, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas 
līguma termiĦu līdz 2018.gada 31.decembrim.  
 

 

14.§ 
Par zemes gabala „Celtnieks ***”, Valkā nodošanu nomā 

______________________________________________________ 
(L.Engere) 

   
Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013. gada 29.maija iesniegumu 

(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 29.05.2013. reă.Nr.284) ar lūgumu noslēgt nomas līgumu uz 
zemes gabalu Valkā, „Celtnieks ***”, kadastra apzīmējums: ***. [..] 

 ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī, lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, pamatojoties uz likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜu; Ministru kabineta 
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜu; kā arī 
likuma  “Par pašvaldībām”  21.panta 1.daĜas 14.punkta  a)  apakšpunkta,  atklāti  vārdiski  balsojot: PAR – 13  
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar *** par  neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ***, „Celtnieks ***”, 

platība 0.06ha, (skat Pielikumu)  Valkas novada Valkā, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas 
līguma termiĦu līdz 2018.gada 31.decembrim. 

 
15.§ 

Par zemes gabala „***”, Kārėu pagastā nodošanu nomā 
__________________________________________________________ 

(L.Engere) 
   

Dome izskata Zemnieku saimniecības „***”, reă.Nr.***, juridiskā adrese: „***”, Kārėu pagasts, Valkas 
novads, 2013.gada 21.maija iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 22.05.2013. reă.Nr.543) 
ar lūgumu noslēgt nomas līgumu uz zemes gabalu Kārėu pagastā „***”, kadastra apzīmējums: ***. [..] 

 ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī, lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, pamatojoties uz likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜu; Ministru kabineta 
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜu; kā arī 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar zemnieku saimniecību “***”, reăistrācijas Nr.*** par  neapbūvēta zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu ***, „***”, platība 3.53ha, (skat Pielikumu)  Valkas novada Valkā, nomu bez 
apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2018.gada 31.decembrim. Nomas Līgums nedod 
tiesības uz zemes gabala teritorijā esošā meža saimniecisko izmantošanu.  
 

 
16.§ 

Par  nekustamā īpašuma „***” Valkas pagastā sadalīšanu  
_______________________________________________________________ 



(L.Engere) 
Dome izskata ***, p.k. ***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads 2013.gada 5.jūnija iesniegumu 

(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 06.06.2013. Nr.299) ar lūgumu  atĜaut atdalīt no nekustamā 
īpašuma „***”, Valkas pagastā, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, platība 16.8ha, piešėirot 
atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „***”.[..] 
ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta, Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2012.gada 
10.aprīĜa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 
47.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs ***, kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā, 

atdalot no tā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, platība 16.8ha. 
 

17.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Kārėu pagastā „***” un 

atsavināšanas procesa uzsākšanu 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Izskatot ***, p.k.***, dzīvo „***”, Kārėu pagasts, Valkas novads 2013.gada 2.maija iesniegumu par 
zemes gabalu Valkas novada Kārėu pagastā „***”, kadastra apzīmējumi *** un *** nomas līguma noslēgšanu, 
kā arī izskatīt iespējas minētos zemes gabalus nodot atsavināšanai, [..] 
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

4.daĜas 8.punktu; 5.panta 4.daĜu, 37.panta 4.daĜu un 44.pantu; likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 
27.panta 1.daĜu, 28.panta 1.daĜu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 1. un 2.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 
noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 
1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir 
patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – 
kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 12.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17 punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 
13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, 
A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Atzīt, ka sakarā ar *** nāvi (***), tiek izbeigts 2009.gada 15.jūnijā noslēgtais zemes nomas līgums Nr.***, 

par zemes gabalu Valkas novada Kārėu pagastā „***”, kadastra apzīmējumiem: ***, platība 4.3ha un ***, 
platība 2.3ha, nomu. 

2. Noslēgt Nomas līgumu ar *** par zemes gabaliem Kārėu pagastā: „***”, ar kadastra apzīmējumiem: ***, 
platība 4.3ha un ***, platība 2.3ha, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2023.gada 31.decembrim. 

3. Pēc Nomas līguma parakstīšanas, uzsākt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „***”, ar kadastra 
apzīmējumiem: ***, platība 4.3ha un ***, platība 2.3ha, kas atrodas Valkas novada Kārėu pagastā, 
atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 
 

18.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz daĜu no zemes gabala Valkas novada Valkas pagasta „***”,  

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo „Māja *** , SēĜi, Valkas pagasts, Valkas novads, 2013. gada 3.jūnija 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 03.06.2013. Nr.294) ar lūgumu slēgt nomas līgumu 
par daĜu no zemes gabala „***”, Valkas pagastā, ar mērėi uz nomātā zemes gabala daĜas celt malkas 
nojumi.[..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem 
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 
14.punkta a) apakšpunkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziĦā, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 



 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***,  par daĜas no zemes gabala „***”, SēĜi, Valkas pagastā, kadastra 

apzīmējums ***, platība 50m2, nomu, atĜaujot malkas nojumes būvniecību un nosakot nomas līguma 
termiĦu 10 gadi. 
 

19.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā 

īpašuma Valkas novada Ērăemes pagastā „***”, zemes gabala sadalīšanai 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Valkas novada dome, izskatot ***, p.k. ***, dzīvo “***”, Ērăemes pagasts, Valkas novads, 2013.gada 
3.jūnija iesniegumu ar lūgumu atĜaut sadalīt Valkas novada Ērăemes pagasta teritorijā esošo nekustamo 
īpašumu „***”, atdalot no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu *** daĜu [..] 
ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma 5.panta, 8.panta 1.daĜas 3.punkta; 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
9.2.punkta, 12.punkta, 13.punkta un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, 
G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. AtĜaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Valkas novada Ērăemes pagastā 
„***”, kadastra numurs ***, ievērojot Darba uzdevumā (pielikumā) ietvertos nosacījumus. 
 

20.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala  

Rūjienas ielā 34A, Valkā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 21.maija (saĦemts un 
reăistrēts Valkas novada domē 21.05.2013. Nr.275) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par 
mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) 
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k. ***, par zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A, ar kadastra apzīmējumu *** 
daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 515m2, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam pievienoto nomas 
gabala izvietojuma shēmu. 
 

21.§ 
Par mazdārziĦu Nr.*** un Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala  

Rūjienas ielā 34A, Valkā, nomu 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 31.maija (saĦemts un 

reăistrēts Valkas novada domē 31.05.2013. Nr.290) iesniegumu ar lūgumu izbeigt nomas līgumu uz 
MazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) 
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 



 
1. Slēgt Vienošanos ar ***, p.k. ***, par grozījumiem 2012.gada 11.septembrī noslēgtajā MazdārziĦa nomas 

līgumā Nr. VND/2012/***, grozot līguma 1.1.punktu, izslēdzot no tā MazdārziĦa Nr.*** nomu [..] 
 

22.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala  

Pilsētas mežs, Valkā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 21.maija (saĦemts un 
reăistrēts Valkas novada domē 21.05.2013. Nr.274) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par 
mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Pilsētas mežs. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) 
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k. ***, par zemes gabala Valkā, Pilsētas mežs, ar kadastra apzīmējumu *** 

daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 460m2, nomu [..] 
 

23.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala  

Poruka iela 8, Valkā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 15.maija (saĦemts un 
reăistrēts Valkas novada domē 27.05.2013. Nr.281) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par 
mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Poruka iela 8. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, 
G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k. ***, par zemes gabala Valkā, „Poruka iela 8” ar kadastra apzīmējumu *** 

daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 300m2, nomu. [..] 
 

24.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz MazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, 

Tīruma ielā 2  
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 
Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo „***”, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, 2013.gada 6.jūnija (saĦemts 

uz reăistrēts Valkas novada domē 06.06.2013.Nr.301) iesniegumu ar lūgumu slēgt nomas līgumu par daĜu no 
zemes gabala Valkas pilsētā, Tīruma iela 2. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) 
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 



1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***, par daĜu, 9410m2 platībā, no zemes gabala Valkā, Tīruma iela 2, 
kadastra apzīmējums ***, kas apzīmēts ar Nr.***, nomu bez apbūves tiesībām, ar tiesībām nomas termiĦu 
pagarināt līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

 
25.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala  
Rūjienas ielā 34A, Valkā 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 

Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 7.jūnija (saĦemts un 
reăistrēts Valkas novada domē 07.06.2013. Nr.275) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par 
mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) 
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k. ***, par zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A, ar kadastra apzīmējumu *** 

daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 150m2, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam pievienoto nomas 
gabala izvietojuma shēmu. 
 

26.§ 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

________________________________________ 
(L.Engere) 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 28.marta Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.4,1.§), ar kuru 
tika apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Valkas novada Ērăemes pagastā „Pauguržēguri” 
izsoles noteikumi (turpmāk tekstā Izsoles noteikumi), kas noteica nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē un 
norēėiniem par atsavināmo objektu pieĦemt 100% latus, kā arī apstiprināt izsoles objekta nosacīto cenu, 
2013.gada 28.maijā plkst 13:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole. 
 Kopumā tika izsolītas nekustamā īpašuma „Pauguržēguri” sastāvā esošās piecas zemes vienības:  

1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 007 0069, platība 38ha, nosacītā cena Ls 34 000.00; 
2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 007 0070, platība 28.2ha, nosacītā cena Ls 34 500.00; 
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 007 0071, platība 9.7ha,  nosacītā cena Ls 3 500.00; 
4) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0125, platība 22.6ha,  nosacītā cena Ls 17 500.00; 
5) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0131, platība 4.1ha,  nosacītā cena Ls 2 500.00. 
Izsole notika par katru zemes vienību atsevišėi. Katrs pretendents varēja pieteikties uz vienu vai vairākām 

zemes vienībām. 
Sludinājumi par nekustamā īpašuma Valkas novada Ērăemes pagastā „Pauguržēguri” izsoles noteikumu 

apstiprināšanu tika publicēti laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” (12.04.2013. laidienā Nr.71 (4877) un 
„ZiemeĜlatvija” (12.04.2013).  

Šā gada 28.maijā Valkā, Semināra ielā 9, Valkas novada domes ēkā, notika nekustamā īpašuma Valkas 
novada Ērăemes pagastā „Pauguržēguri” izsole, kuras gaita tika protokolēta, noformējot izsoles protokolus 
atsevišėi par katru zemes vienību. 

SaskaĦā ar Izsoles protokolu Nr.1, par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 007 0069, augstākā 
nosolītā cena ir 75 000 LVL, kuru piedāvāja SIA „Oši V”. SIA „Strenču mežrūpniecības saimniecība” apstājās 
pie solījuma iegādāties īpašumu par 74 500LVL, un parakstījās izsoles protokolā pie savas nosolītās cenas. 
Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda Ls 9 200.00 (kura tika iemaksāta par 
dalību izsolē uz visiem zemes gabaliem). Pircējam sava piedāvātā augstākā summa, atrēėinot iemaksāto 
nodrošinājuma naudu, jāiemaksā trīs mēnešu laikā no Izsoles dienas, tas ir līdz 2013.gada 28.augustam. Par 
šo faktu Pircējam tika sagatavota un izsniegta IzziĦa norēėinam par izsolē iegūto īpašumu. 

SaskaĦā ar Izsoles protokolu Nr.4, par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0125, augstākā 
nosolītā cena ir 25 000 LVL, kuru piedāvāja SIA „Oši V”.  SIA „ Vārpas 1” apstājās pie solījuma iegādāties 
īpašumu par 24 000LVL, un parakstījās izsoles protokolā pie savas nosolītās cenas. Pircējam sava piedāvātā 
augstākā summa jāiemaksā trīs mēnešu laikā no Izsoles dienas, tas ir līdz 2013.gada 28.augustam. Par šo 
faktu Pircējam tika sagatavota un izsniegta IzziĦa norēėinam par izsolē iegūto īpašumu. 

SaskaĦā ar Izsoles protokolu Nr.5, par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0131, augstākā 
nosolītā cena ir 4 500 LVL, kuru piedāvāja SIA „Oši V”. SIA „ Vārpas 1” apstājās pie solījuma iegādāties 
īpašumu par 4 400LVL, un parakstījās izsoles protokolā pie savas nosolītās cenas. Pircējam sava piedāvātā 



augstākā summa, jāiemaksā trīs mēnešu laikā no Izsoles dienas, tas ir līdz 2013.gada 28.augustam. Par šo 
faktu Pircējam tika sagatavota un izsniegta IzziĦa norēėinam par izsolē iegūto īpašumu. 

ĥemot vērā Izsoles noteikumu 13.1.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Valkas novada dome 30 dienu 
laikā pēc tam, kad nosolītājs samaksājis nosolīto cenu. 

Valkas novada domē 2013.gada 6.jūnijā ir saĦemts SIA „OŠI V” iesniegums ar lūgumu atdalīt no 
nekustamā īpašuma „Pauguržēguri” izsolē nosolītos zemes gabalus un piešėirt tiem jaunus nosaukumus, un 
maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka SIA „OŠI V” ir veikuši pilnu apmaksu par izsolē nosolītajiem 
objektiem saskaĦā ar 2013.gada 28.maija Izsoles protokolu Nr.1, Nr.4 un Nr.5. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Ħemot vērā 2013.gada 28.maijā 
notikušās izsoles rezultātus (protokols Nr.1; Nr.4 un Nr.5), kā arī to, ka SIA „OŠI V” saskaĦā ar 2013.gada 
28.maija izziĦām norēėiniem par izsolē iegūtajiem īpašumiem ir veicis maksājumu par objekta pirkumu Ls 
95 300 (deviĦdesmit pieci tūkstoši trīs simti latu) apmērā, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ērăemes pagastā „Pauguržēguri” izsoles rezultātus par zemes gabaliem ar 
kadastra apzīmējumiem: 9452 009 0125, platība 22.6ha, 9452 009 0131, platība 4.1ha un 9452 007 0069, 
platība 38.0ha, nosakot par izsoles uzvarētāju attiecībā uz minētajiem zemes gabaliem - SIA „OŠI V”, 
reăistrācijas Nr. 44103031768, kas izsolē nosolījuši augstāko cenu, attiecīgi: 

1.1. par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 007 0069,  -  75 000 LVL (septiĦdesmit pieci 
tūkstoši latu); 

1.2. par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0125, -  25 000 LVL (divdesmit pieci tūkstoši 
latu); 

1.3. par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0131, - 4 500 LVL (četri tūkstoši pieci simti 
latu). 

2. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „OŠI V” par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem: 9452 009 0125, 
platība 22.6ha, 9452 009 0131, platība 4.1ha un 9452 007 0069, platība 38.0ha, kas tiks atdalīti no 
nekustamā īpašuma „Pauguržēguri”, Ērăemes pagastā. 

3. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot šī lēmuma 2.punktā minēto zemes gabalu pirkuma līgumu. 
4. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pauguržēguri”, Ērăemes pagastā, kadastra numurs 9452 009 0125 

sekojošus zemes gabalus, saglabājot tiem noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas mērėus un piešėirot 
jaunus nosaukumus: 

4.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 007 0069, platība 38.0ha: “Smēdītes”, Ērăemes 
pagasts, Valkas novads; 

4.2. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0125, platība 22.6ha: “MežiĦi”, Ērăemes 
pagasts, Valkas novads; 

4.3. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0131, platība 4.1ha: „MežiĦi”, Ērăemes pagasts, 
Valkas novads. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi un saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.    un 
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā 
(Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201). 

 
27.§ 

Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – apbūvēta zemes gabala 
„***”, Ērăeme, Ērăemes pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu 

____________________________________________________________________________ 
(L.ENGERE) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 5.panta 4.daĜu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika 
konstatēts, ka:  

1. 2012.gada 31.oktobrī tika saĦemts ***, p.k.***, iesniegums par zemes gabala Valkas novada Ērăemes 
pagastā „***”, kadastra apzīmējums *** atsavināšanu; 

[..] 
ĥemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 

5.daĜas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daĜas, 37.panta ceturtās daĜas un 44.panta septītās daĜas; 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 
1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; Publiskas personas 
finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daĜas 2.punkta un 7.panta pirmā 
daĜas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, 
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 



 
1. Nodot atsavināšanai apbūvētu zemes gabalu Valkas novada Ērăemes pagasta, Ērăemē „***”, kadastra 

apzīmējums ***, platība 0.2195ha; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu 
cenu. 
 

28.§ 
Par platības noteikšanu ēku īpašuma Valkas novada Vijciema pagasta “***”uzturēšanai 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo „***”, Vijciema pagasts, Valkas novads, 2013.gada 7.jūnija (saĦemts un 

reăistrēts Valkas novada domē 07.06.2013. Nr.305) iesniegumu ar lūgumu noteikt platību ēku īpašuma 
uzturēšanai. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 
zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada 
Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs 
nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā 
patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 12.punktu, kā arī vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, 
V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Reăistrēt adrešu reăistrā nosaukumu apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu *** uz tās 

esošajām ēkām un būvēm: „***”, Vijciema pagasts, Valkas novads. 
2. [..] 
 

29.§ 
Par nomas līguma nosleăšanu uz daĜu no zemes gabala  „***” 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo „***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2013.gada 31.maija (saĦemts 

un reăistrēts Valkas novada domē 04.06.2013. Nr.296) iesniegumu ar lūgumu samazināt ēku uzturēšanai 
noteikto platību un par to noslēgt zemes nomas līgumu. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto un Ħemot vērā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta  41.daĜu, likuma „Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 3.daĜu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas 
kārtību”  2.punkta un 7.punkta, un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, 
A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J :  
 
1. Noslēgt nomas līgumu ar ***, p.k. ***, par daĜu no zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagastā „***”, 

0.5ha platībā, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2023.gada 31.decembrim. 
2. [..] 
 

30.§ 
Par vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Stendera ielā *** 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Izskatot ***, p.k.***, dzīvo *** ielā ***, Valka, 2013.gada 17.maijā iesniegto iesniegumu ar lūgumu 

atsavināt pašvaldībai piederošu zemes gabalu Valkā, Stendera ielā ***, proporcionāli dzīvokĜa domājamai 
daĜai [..] 

 Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no  likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju" 75.panta 1., 4., 7., un 8.daĜas, kas nosaka, likuma piemērošanu attiecībā uz privatizētajiem 
kooperatīvajiem dzīvokĜiem, kā arī par pajām privatizētajiem dzīvokĜiem un dzīvojamām mājām, likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 



 
1. Slēgt vienošanos ar ***, p.k. ***, par zemes gabala Valkā, Stendera iela ***  

kadastra apzīmējums ***, ar kopējo platību 1389m2, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši 
privatizācijas objekta  (dzīvokĜa īpašums Nr.***), kopīpašuma domājamai daĜai -  494/5566 domājamās 
daĜas. 

2. [..] 
31.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „Bērzezers ***”, Valkas pagastā 
__________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013. gada 7.jūnija (saĦemts un 
reăistrēts Valkas novada domē 13.06.2013. Nr.309) iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma 
termiĦu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā, „Bērzezers ***” ar kadastra apzīmējumu ***. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daĜas, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 21.punkta, Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 
nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 13.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. ***, par zemes gabalu 

Valkas pagastā „Bērzezers ***”, ar kadastra apzīmējumu ***, platība 0.06ha, termiĦa pagarināšanu līdz 
2023.gada 31.decembrim. 

2. [..] 
 

32.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu 

„Alieši ***”, Valkas pagastā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo: „***”, SēĜi, Valkas pagasts, 2013.gada 12.jūnijā saĦemto (reăistrēts 
Valkas novada domē 12.06.2013. Nr.308) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabalu 
„Alieši ***”, ar kadastra apzīmējumu ***, platība 0.1106ha, kā arī iesniegto Zemesgrāmatu apliecību (no 
03.06.2013.). [..] 

   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 1.daĜas 14.punkta a) 
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar *** par zemes gabala „Alieši ***”, Valkas pagastā, kadastra apzīmējums ***, platība 

0.1106ha, nomu. 
2. [..] 
 

33.§ 
Par nomas līgumu noslēgšanu uz zemes gabaliem „***” un „***”, Ērăemes pagastā 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

   
Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo: „***”, Ērăeme, Ērăemes pagasts, Valkas novads, 2013.gada 13.jūnija 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 13.06.2013. reă.Nr.310) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu uz ½ domājamāsdaĜas no zemes gabala „***” un uz visu zemes gabalu „***”, Ērăemes pagastā. [..] 
ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 

vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daĜas 14.punkta a) apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, 



A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, 
I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar *** par ½ domājamās daĜas no  apbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

***, „***”, platība 0.5ha, (skat Pielikumu)  Ērăemes pagastā, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas 
līguma termiĦu līdz 2018.gada 31.decembrim. 

2. Slēgt nomas līgumus par daĜu no neapbūvēta zemes gabala Valkas novada Ērăemes pagastā „***”, 
kadastra apzīmējums ***, ar platību 1.0ha,  nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu 
līdz 2018.gada 31.decembrim, [..] 

 
34.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rūjienas ielā 3, Valkā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Valkas novada dome izskatot atbilstoši Zemes ierīcības likuma 20.pantam iesniegto nekustamā 
īpašuma Rūjienas iela 3, Valka, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0553 zemes ierīcības 
projektu, konstatē: 

SaskaĦā ar Zemes ierīcības likuma 20.pantu zemes ierīcības projekta izstrādātājs – SIA „Vidzemes 
mērnieks”, sertifikāts Zemes ierīcības darbu veikšanai Nr.AA0000000021 (derīgs no 30.11.2009. līdz 
29.11.2014.), iesniedz pašvaldībai apstiprināšanai projektu nekustamā īpašuma Valkā, Rūjienas iela 3, 
sastāvā esoša zemes gabala sadalīšanai. 

Valkas novada dome no projekta izstrādātāja ir saĦēmusi zemes ierīcības projektu vajadzīgajā skaitā 
eksemplāru ar pievienotu grafisko daĜu, kas izstrādāta vektordatu formā Latvijas ăeodēziskajā koordinātu 
sistēmā LKS-92 (dgn datĦu formātā). 

SaskaĦā ar ierakstu zemesgrāmatā (Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0018 5020) 
nekustamā īpašuma Valkā, Rūjienas iela 3, īpašnieks ir SIA „Vidzemes slimnīca”. Nekustamais īpašums  
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0553, platība 22917m2. Uz zemes gabala 
atrodas sekojošas ēkas un būves: ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0553 001 – slimnīca, 9401 008 0553 
003 – piebūve, 9401 008 0553 004 – katlu māja, 9401 008 0553 006 – morgs, 9401 008 0553 007 – noliktava, 
9401 008 0553 008 – sūkĦu māja, un 9401 008 0553 009 – garāža.  

SaskaĦā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Valkas novada teritorijas plānojuma 
grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas noteikumi” (apstiprināts ar Valkas novada domes 2011.gada 26.maija 
sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 6.§), publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 09.06.2011.) zemes gabals ar 
kadastra apzīmējumu 9401 008 0553, atrodas publiskās apbūves teritorijā.  Zemes vienība neatrodas 
teritorijā, kurai ir izstrādājams detālplānojums. 

SaskaĦā ar Valkas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, no 
jauna veidojamās minimālās zemes vienību platības nav noteiktas. Šādos gadījumos zemes gabala 
sadalījumu un zemes gabala minimālo platību vērtē un nosaka būvvalde. ĥemot vērā, ka zemes ierīcības 
projekta grafiskā daĜa ir saskaĦota Valkas novada būvvaldē (saskaĦots 03.05.2013. paraksts S. 
Spuldzeniece), ir secināms, ka zemes gabala sadalījums ir atbilstošs teritorijas plānojumam. 

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 9401 008 0553 divos atsevišėos zemes gabalos, izveidojot divus zemes gabalus – Rūjienas iela 
3 (projektā Nr.2)  un atdalāmā zemes gabala daĜa (projektā Nr.1), uz kuras atrodas arī ēkas – 9401 008 0553 
004  un 9401 008 0553 006. 

Zemes vienība - projektā kā Nr.2 tiek projektēta 16325m2 kopplatībā, zemes lietošanas mērėis: 
ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902). 

Zemes vienība - projektā Nr.1 tiek projektēta 1685m2 kopplatībā, un pēc sadalīšanas tai ir nosakāms 
zemes lietošanas mērėis: ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902). 

Zemes gabala sadalījums nav pretrunā ar  augstāk minētā Valkas novada teritorijas plānojuma 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.  

Izskatāmajā zemes ierīcības projektā ir sniegts risinājums piekĜūšanas iespēju nodrošināšanai pie  
sadalītajiem zemes gabaliem.  

Uz projekta grafiskās daĜas ir Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas 2013.gada 15.maija 
spiedoga atzīme  - saskaĦojums par to, ka nekustamā īpašuma robežas atbilst Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas datiem un objekta apgrūtinājumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām datu 
sagatavošanas tehniskajām prasībām. 

Izpētot zemes ierīcības projekta lietā iekĜautos dokumentus var konstatēt, ka lietā ir iekĜauti visi Ministru 
kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 32.punktā 
norādītie dokumenti, kā arī ir saĦemti darba uzdevumā norādītie saskaĦojumi. 

Zemes gabala sadalījums atbilst zemes ierīcības projekta darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Valkas 
novada domes 2013.gada 31.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 65.§), tāpēc zemes ierīcības projekta 
Valkas novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 3, Valkā, zemes gabalam ar kadastra 
apzīmējumu 9401 008 0553 pilnveidošana vai noraidīšana nav nepieciešama. 



SaskaĦā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
31.punktu, vietējā pašvaldība apstiprinot projektu pieĦem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērėu 
noteikšanu vai maiĦu. 
ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30.punkta, kas nosaka, ka projektu apstiprina vietējā 
pašvaldībā, pieĦemot administratīvo aktu un uz projekta grafiskās daĜas izdrukas izdara attiecīgu spiedoga 
atzīmi; Valkas novada domes 2013.gada 31.janvāra sēdes lēmumu, ar kuru tika atĜauts izstrādāt zemes 
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Valkā, Rūjienas iela 3 un apstiprināts darba uzdevums; 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 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, ka 
lietošanas mērėi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daĜa, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, 
G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu un piekrist nekustamā īpašuma Valkā, Rūjienas iela 3, zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0553 sadalīšanai. 
2. Saglabāt nekustamā īpašuma Valkā, Rūjienas iela 3, parcelei (projektā apzīmēts ar Nr.2.) un uz tās 

esošajām ēkām un būvēm, platība 16325m2, adresi: Rūjienas iela 3, Valka, Valkas novads (skat. 
Pielikumu), nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērėi: ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve (kods 0902). 

3. Piešėirt no nekustamā īpašuma atdalāmajai parcelei, platība 1685m2 (zemes ierīcības projektā norādīta 
parcele Nr.2) un uz tās esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0553 004 un 9401 008 0553 
006, jaunu adresi: Rūjienas iela 3G, Valka, Valkas novads, (skat. Pielikumu), nosakot nekustamā 
īpašuma lietošanas mērėi: ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902). 

4. Lēmums par nekustamā īpašuma Valkā, Rūjienas iela 3, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 
008 0553, sadali īstenojams četru (4) gadu laikā. Ja zemes ierīcības projekts nav īstenots, ieinteresētā 
persona ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja 
projektētie zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reăistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā, saskaĦā ar Zemes ierīcības likuma 22.pantu. 

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

6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saĦēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaĦā ar Administratīvā 
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Brieža ielā 13a, Valmierā, LV 4201). 

 
35.§ 

Par Iepirkumu komisijas ievēlēšanu 
_______________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 

Publisko iepirkumu likuma 22.panta pirmā daĜa paredz, ka iepirkuma procedūru veikšanai pasūtītājs 
izveido iepirkuma komisiju. Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišėi vai uz noteiktu laikposmu, 
vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju. 

Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 2.daĜa nosaka, ka iepirkumu veikšanai pasūtītājs izveido iepirkumu 
komisiju vismaz triju locekĜu sastāvā, nodrošinot, ka šī komisija ir kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru 
slēdz iepirkuma līgumu. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. 

SaskaĦā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada 
pašvaldības nolikums” 12.5.apakšpunktu, Iepirkumu komisija ir izveidota 6 locekĜu sastāvā 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 24.punktu, Publisko iepirkumu likuma 
8.1panta otrās daĜas, 22.panta pirmās daĜas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, 
I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome   
N O L E M J: 
 
1. Iepirkumu komisijā ievēlēt: 

Komisijas priekšsēdētāju 
1.1. Viesturu ZariĦu – Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieku juridiskajos un sociālā darba 

jautājumos; 
 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieku 
1.2. Aivaru Cekulu – Kārėu pagasta pārvaldes vadītāju; 

 



Komisijas locekĜus: 
1.3. Ivaru Noviku - Valkas novada domes deputātu; 
1.4. Ventu Armandu Kraukli – Valkas novada domes priekšsēdētāju; 
1.5. Agri Simuli - Valkas novada domes deputātu; 
1.6. Māri Zālīti - Valkas novada domes būvinženieri. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2009.gada 14.jūlija lēmumu „Par Valkas novada 
pastāvīgās Iepirkumu komisijas izveidošanu” (protokols Nr.3, §.10.). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.  
 

36.§ 
Par konkursu „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2013”   

__________________________________________________________________ 
(V.A.Krauklis) 

 
Aivars Cekuls lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Lai turpinātu ikgadējo tradīciju katru vasaru novērtēt novada sakoptākās dzīves vietas un darba vietas, 

novada dome izskata konkursa „Sakoptākā dzīves un darba vieta Valkas novadā 2013” nolikumu. 
Konkursa mērėis: veicināt, novērtēt un popularizēt Valkas novada iedzīvotāju aktivitātes apkārtējās vides 

sakopšanā un labiekārtošanā. 
2013.gada 30.maija domes sēdē tika pieĦemts lēmums apstiprināt nolikumu Nr.2  „Sakoptākā dzīves vieta 

un darba vieta Valkas novadā 2013”. Ir ieteikums mainīt žurijas komisijas sastāvu un Gunta Bašėa vietā par 
žurijas komisijas priekšsēdētāju iecelt Aivaru Cekulu. 

Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punkta un 41.panta 2.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, 
A.Sula, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – 1 deputāts (G.Bašėis), ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Izdarīt 2013.gada 30.maija nolikumā Nr.2 „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2013” 
šādu grozījumu: 
1.1. izteikt 5.1.punktu šādā redakcijā: 
 „5.1. Aivars Cekuls, žūrijas komisijas priekšsēdētājs” 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

37.§. 
Par Vallijas Ābeles atbrīvošanu no Kārėu pamatskolas  

direktora amata 
_______________________________________________ 

(V.A.Krauklis) 
 

Valkas novada domē 2013.gada 4.jūnijā tika saĦemts Kārėu pamatskolas direktores Vallijas Ābeles 
iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Kārėu pamatskolas direktores pienākumiem ar 2013.gada 31.jūliju, Ħemot 
vērā to, ka veselības stāvoklis neĜauj veikt darba pienākumus līdzšinējā apjomā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no 
amata pašvaldību iestāžu vadītājus. 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma Pārejas noteikumu 8.8 punkta 
b) apakšpunkts nosaka, ka 2013.gadā, lai ierobežotu ar atlīdzību saistītos izdevumus, valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonām (darbiniekiem) atlaišanas vai atvaĜināšanas pabalsts izmaksājams šādā apmērā: 
divu mēnešu vidējās izpeĜĦas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) pie attiecīgā darba devēja bijusi 
nodarbināta piecus gadus un vairāk. 

 Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 9.punkta un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma Pārejas 
noteikumu 8.8 punkta b) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbrīvot no Kārėu pamatskolas direktora amata Valliju Ābeli ar 2013.gada 31.jūliju, pusēm savstarpēji 

vienojoties. 
2. Aprēėināt un izmaksāt Vallijai Ābelei atlaišanas pabalstu divu mēnešu vidējās izpeĜĦas apmērā. 
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Valkas novada domes centralizētā grāmatvedība. 
4. Uzdot priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim izveidot komisiju direktora amata pretendentu 

izvērtēšanai. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

38.§. 



Par Dzidras Švartes atbrīvošanu no Ozolu pamatskolas  
direktora amata 

_______________________________________________ 
(V.A.Krauklis) 

 
Valkas novada domē 2013.gada 4.jūnijā tika saĦemts Ozolu pamatskolas direktores Dzidras Švartes 

iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Ozolu pamatskolas direktores pienākumiem ar 2013.gada 31.jūliju, Ħemot 
vērā to, ka veselības stāvoklis neĜauj veikt darba pienākumus līdzšinējā apjomā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no 
amata pašvaldību iestāžu vadītājus. 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma Pārejas noteikumu 8.8 punkta 
b) apakšpunkts nosaka, ka 2013.gadā, lai ierobežotu ar atlīdzību saistītos izdevumus, valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonām (darbiniekiem) atlaišanas vai atvaĜināšanas pabalsts izmaksājams šādā apmērā: 
divu mēnešu vidējās izpeĜĦas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) pie attiecīgā darba devēja bijusi 
nodarbināta piecus gadus un vairāk. 

 Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 9.punkta un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma Pārejas 
noteikumu 8.8 punkta b) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, G.Bašėis, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, 
V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbrīvot no Ozolu pamatskolas direktora amata Dzidru Švarti ar 2013.gada 31.jūliju, pusēm savstarpēji 

vienojoties. 
2. Aprēėināt un izmaksāt Dzidrai Švartei atlaišanas pabalstu divu mēnešu vidējās izpeĜĦas apmērā. 
3. Uzdot priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim izveidot komisiju direktora amata pretendentu 

izvērtēšanai. 
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Valkas novada domes centralizētā grāmatvedība. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
39.§ 

Valkas novada deputāta Gunta Bašėa iesnieguma 
par deputāta pilnvaru nolikšanu izskatīšana 

_____________________________________________ 
( V.A.Krauklis ) 

 
Deputāts Guntis Bašėis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Valkas novada dome izskata novada domes deputāta Gunta Bašėa 2013. gada 26.jūnija iesniegumu par 

deputāta pilnvaru nolikšanu. Atbilstoši likumam lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiĦa 
sakarā ar viĦa iesniegumu ir jāpieĦem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saĦēmis 
deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieĦem, 
attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 
statusa likuma 3. panta pirmās daĜas 1. punkta, ceturtās daĜas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daĜas 27.punkta,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Cekuls, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS 
- nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
  
1. Izbeigt Valkas novada deputāta Gunta Bašėa deputāta pilnvaras pirms termiĦa. 
2. Lēmumu pēc tā parakstīšanas iesniegt Valkas novada Vēlēšanu komisijai. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
40.§ 

Valkas novada deputāta Aivara Cekula iesnieguma 
par deputāta pilnvaru nolikšanu izskatīšana 

_____________________________________________ 
(V.A.Krauklis ) 

 
Deputāts Aivars Cekuls lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Valkas novada dome izskata novada domes deputāta Aivara Cekula 2013. gada 25.jūnija iesniegumu par 

deputāta pilnvaru nolikšanu. Atbilstoši likumam lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiĦa 
sakarā ar viĦa iesniegumu ir jāpieĦem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saĦēmis 
deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieĦem, 
attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai. 



Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 
statusa likuma 3. panta pirmās daĜas 1. punkta, ceturtās daĜas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daĜas 27.punkta,  atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
  
1. Izbeigt Valkas novada deputāta Aivara Cekula deputāta pilnvaras pirms termiĦa. 
2. Lēmumu pēc tā parakstīšanas iesniegt Valkas novada Vēlēšanu komisijai. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis 
 
 
 


