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SĒDES  DARBA  KĀRTĪBA 
2011.gada 28.aprīlī                    Nr.5 
Sēde sasaukta pulksten 10.00 
 
Darba kārtība : 
1. Par maksas pakalpojumiem Valkas novada kapsētās.  
2. Par  traktora MTZ 80 norakstīšanu. 
3. Par šķūņa Puškina ielā 10, Valkā norakstīšanu. 
4. Par projekta ideju Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai. 
5. Par dalību konferencē.  
6. Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§.).   
7. Par dotāciju mācību literatūras iegādei.    
8. Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā (sēdes protokols Nr.1, 52.§.) 

Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Valkas pagasta 
Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” un „Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība” ieviešanai.     

9. Ērģemes pamatskolas direktores iesnieguma izskatīšana. 
10. *** *** iesnieguma izskatīšana. 
11. Par metu konkursu „Valkas novada reklāmas un afišu stenda skiču projekts”. 
12. Latvijas Savienības „Černobiļa” iesnieguma izskatīšana.   
13.   Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Jaunzemes 2”.   
14. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „Aizupes”.    
15. *** *** iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu „Celtnieks 118” Valkas novada Valkā.  
16. Par nekustamā īpašuma „Oši” Zvārtavas pagastā sadalīšanu.    
17. Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Lielā Jaunā ielā 222.  
18. Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Lielā Jaunā ielā 95.  
19. Par *** *** iesnieguma izskatīšanu.   
20. Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitīto zemes vienību izvērtēšanu.   
21. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.   
22. Par neprivatizēto dzīvojamo māju pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 
23. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnē „Pentsils”.    
24. Noteikumu „Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes darbības noteikumi” 

apstiprināšana.  
25. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana. 
26.  *** *** iesnieguma izskatīšana.  
27. Par Valkas novada pašvaldības 2010.gada bilances apstiprināšanu. 
28. Par Valkas novada pašvaldības policijas nolikumu.   
29. Par projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.  
30. Par datu sakārtošanu nekustamā īpāsuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā.  
31. *** *** iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu „Celtnieks 153” Valkas novada Valkā. 
32. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 188” Valka, Valkas novads.  
33. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 132” Valka, Valkas novads.  
34. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 226” Valka, Valkas novads.  
35. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Bērzezers 66” Valkas pagasts, Valkas novads.  
36. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 78” Valka, Valkas novads.  
37. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 66” Valka, Valkas novads.  
38. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu.    
39. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „I/U Tīne DUS” Ērģemes pagasts, Valkas novads  
40. *** *** iesnieguma izskatīšana. 



41. Par nomas līguma noslēgšanu. 
42. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Bērzezers 127” Valkas pagasts, Valkas novads. 
43. Par  nekustamā īpašuma „***” Ērģemes pagastā sadalīšanu.  
44. *** *** iesnieguma izskatīšana par  zemes gabalu nomu Kārķu pagastā.   
45. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 57” Valka, Valkas novads. 
46. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Lejasnaglas” Kārķu pagasts, Valkas novads.  
47. Par  nekustamā īpašuma „Birzmaļi” Valkas pagastā sadalīšanu.   
48. Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Rūjienas ielā 1A.  
49. Par grozījumiem nomas līgumā uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Indras”.  
50. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem „Vecšodi” Zvārtavas pagasts, Valkas novads.  
51. Par  nekustamā īpašuma „Dzilnas” Zvārtavas pagastā sadalīšanu.  
52. Par zemes gabala Valkā, Rūjienas 31 daļas nomu.  
53. Valkas novada pašvaldības Valkas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana. 
54. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Valkas novadā. 
55. maksas noteikšana par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Valkas pilsētas PII „Pasaciņa”. 
56.Par domes priekšsēdētāja komandēšanu uz biedrības Eiroreģions „Pleskava, Livonija” rīkoto   

sanāksmi Pleskavā. 
57. Par SIA „Valkas TV-5” valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu. 
58. Par SIA „Valkas TV-5”darbības izbeigšanu. 

1.§. 
Par maksas pakalpojumiem Valkas novada kapsētās   

__________________________________________________________________ 
( I.Vehi, ) 

 
Ņemot vērā 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas 

noteikumi” pašvaldības tiesības sniegt maksas pakalpojumus, nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu 
cenas Valkas novada kapsētās.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa 
lēmumu (sēdes protokols Nr.4.,1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, 
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 vienreizēju nomas maksu par jaunu kapavietu (1.pielikums). 
2. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenas Valkas pilsētas kapsētās (2.pielikums). 
3. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja  un Valkas, Ērģemes, 

Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītāji. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

1.pielikums 
Valkas novada domes 

 2011.gada  28.aprīļa sēdes lēmumam 
(sēdes protokols Nr.5,1.§.) 

 
 
 

Vienreizēja nomas maksa par jaunu kapavietu (bez PVN).  

Kapavieta 
Laukums  

(m
2
) 

Maksa par kapavietu  
Cimzes kapos 

Maksa par 
kapavietu(Ls) 
Meža, Ebreju 

kapos 

Maksa par kapavietu (Ls) 
Stoķu, Ērģemes, 

Vijciema, 
Aumeisteru kapos 

Vienvietīga 5.25 30.00 20.00 5.00 

Divvietīga 9 40.00 30.00 10.00 

Trīsvietīga 12 50.00 40.00 15.00 

Četrvietīga 15 60.00 50.00 20.00 



2.pielikums 
Valkas novada domes 

 2011.gada 28.aprīļa sēdes lēmumam 
(sēdes protokols Nr.5,1.§.) 

 
 
 

Maksas pakalpojumi Valkas novada kapsētās 

(bez PVN) 

  

 
 
Ar Valkas novada domes Sociālā dienesta akceptu  bez  maksas var apglabāt  bez iztikas līdzekļiem 
esošos Valkas novada iedzīvotājus, kā arī  sociālā aprūpes centra „Valka” iemītniekus. 
 
 

2.§. 
Par  traktora MTZ 80 norakstīšanu   

_________________________________ 
( I.Vehi, K.Albergs, A.Sjademe) 

 
Dome izskata Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Ineses 

Vehi 2011.gada 7.aprīlī iesniegto iesniegumu par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas uzskaitē 
esošā traktora MTZ 80 (valsts reģistrācijas Nr.T3058 LB, izlaiduma gads-1985.) norakstīšanu. 

Traktora MTZ 80 bilances vērtība ir Ls 0.00. Tas ir nolietojies, tālākai ekspluatācijai nav derīgs. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa 

lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 1.§.) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra 
rīkojuma Nr.89-v „Par pamatlīdzekļu un materiālo vērtību pieņemšanas un norakstīšanas kārtību, to 
pieņemšanas un norakstīšanas komisijām” un Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Noņemt no pamatlīdzekļu uzskaites un norakstīt nolietojušos traktoru MTZ 80 (valsts reģistrācijas 

Nr.T3058 LB), atbilstoši noformējot norakstīšanas dokumentus. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Inese Vehi. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3.§. 
Par šķūņa Puškina ielā 10, Valkā norakstīšanu   

_______________________________________________ 
( D.Dubska ) 

 
Dome izskata Valkas pilsētas SPII „Pumpuriņš” saimniecības daļas vadītājas Diānas Dubskas 

2011.gada 7.aprīlī iesniegto iesniegumu ar lūgumu atļaut norakstīt šķūni Puškina ielā 10, Valkā. Šķūnis  
nodots  ekspluatācijā 1961.gadā un tālākai ekspluatācijai nav derīgs. 

 
Pakalpojumu veids 

 
Mērvienība 

 
Cimzes, Meža, 
Ebreja kapos 

 

 
Stoķu, Ērģemes, 

Aumeisteru kapos 

 
Vijciema kapos 

 

Kapličas iznomāšana   diennakts 2.00 1.00 - 

Kapličas noma bēru 
ceremonijas laikā 

vienreizēja 5.00 2.50 - 

Sēru zvana izmantošana 
bēru ceremonijā (Meža un 
Aumeisteru kapos) 

vienreizēja 2.00 1.00 - 

Apbedījuma vietas ierādīšana 
esošā vietā 

vienreizēja 5.00 2.50 2.50 

Dēļu iznomāšana kapu malu 
nostiprināšanai 

vienreizēja 3.00 1.50 - 



Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa 
lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 3.§.) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra 
rīkojuma Nr.89-v „Par pamatlīdzekļu un materiālo vērtību pieņemšanas un norakstīšanas kārtību, to 
pieņemšanas un norakstīšanas komisijām” un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, 
A.Vējiņš, 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. Noņemt no pamatlīdzekļu uzskaites un norakstīt šķūni Puškina ielā 10, Valkā (kadastra apzīmējums 

Nr.94010010938004). 
2. Par lēmuma izpildi atbild SPII „Pumpuriņš” saimniecības daļas vadītāja Diāna Dubska. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē SPII „Pumpuriņš” vadītāja Mirdza Miķelsone. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
4.§. 

Par projekta ideju Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai   
__________________________________________________________________ 

 ( K.Albergs ) 

Valkas novada domei ir jāiesniedz projekta ideja Koordinācijas padomei Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), pēc kuras aizstāvēšanas koordinācijas padomes sēdē, VARAM 
uzaicinās Valkas novada domi iesniegt projekta iesniegumu. 2011.gada 1.aprīlī koordinācijas padomē 
prezentējām Valkas novada attīstības programmu. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un 
pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"” 
(14.09.2010) nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 
papildinājuma 3.6.prioritātes "Policentriska attīstība" 3.6.2.pasākuma "Komplekss atbalsts novadu 
pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai". 

Aktivitātes mērķis ir veicināt iedzīvotāju skaita ziņā lielāko novadu attīstības centru (tiem jāiekļaujas 
kopējā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru tīklā un jāpapildina tas) konkurētspējas 
nostiprināšanu un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības centriem un tiem piegulošajām teritorijām 
saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības 
infrastruktūras (dabas un fiziskās vides) sakārtošanai, kā arī sabiedrisko pakalpojumu pieejamības un 
iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai. 

Projektu atlases veids - ierobežota projektu iesniegumu atlase. Maksimāli pieejamais Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma apmērs Valkas novada domei ir 380 015 latu. 

ERAF līdzfinansējums nepārsniedz 85 % un projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 15 
% vai LVL 67061,47 no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Kopējās projekta attiecināmās 
izmaksas LVL 447076,47. 

Izvērtējot programmas prioritātes un atbalstāmās aktivitātes, projekta ietvaros par Valkas novadam 
paredzēto naudu varētu veikt Beverīnas ielas un Tālavas ielas no Rīgas ielai līdz Varoņu ielai (ieskaitot 
tiltu un krustojumu) rekonstrukciju un Fr.Roziņa ielas rekonstrukciju (ja Beverīnas un Tālavas ielu 
rekonstrukcijas izmaksas nepārsniegs finanšu iespējas). Jau ir izstrādāts tehniskais projekts Beverīnas 
ielas posmam no Rīgas līdz Raiņa ielai, kā arī veikta tilta Tālavas ielā ekspertīze.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa 
lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 4.§.) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. un 
5.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, 
R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā projekta ideju „Ielu 

rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā”.  
2. Par projekta idejas dokumentu iesniegšanu Vides Aizsardzības un Reģionālas Attīstības Ministrijai 

atbildīga Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
5.§. 

Par dalību konferencē   
__________________________________ 

( K.Albergs  ) 

Valkas novada dome ir saņēmusi uzaicinājumu no Tvrdošínas (Slovākija) pašvaldības piedalīties 
Twin Town konferencē, kas notiks 2011.gadā no 6. – 10.jūlijam. 



Pasākumā ir aicināti piedalīties 5 pašvaldības pārstāvji un 5 jaunieši no 8 valstīm. Pasākums tiek 
organizēts saskaņā 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 un 2010.gadā Vācijā. 

Pasākuma tēma: "Katras dalībvalsts kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas nozīme un 
aizsardzība vienotā Eiropas Savienībā“. 

Konferencē ir jāsniedz iepriekš sagatavotas prezentācijas jauniešiem un pašvaldības speciālistiem. 
Jauniešiem jāsagatavo prezentācija par tēmu: „Kultūras mantojums manā pilsētā, reģionā, valstī, 

nekustamais kultūras mantojums, kas ir tipisks manai valstij (robeža, nacionālie ēdieni, tautas tērpi, 
mūzikas instrumenti, amatniecība, pasakas), diskusija un praktiski piemēri par šo tēmu”. 

Prezentācijā jāiekļauj informācija par kultūras mantojumu pilsētā, reģionā vai valstī - pilis, tautas 
arhitektūra, baznīcas, arheoloģiskie pieminekļi, vēsturiskais dabas mantojums - parki, vēsturiskās mašīnas 
zinātnes un tehnoloģiju jomā, mākslas darbi u.t.t.  

Prezentācijas tēma pašvaldību administrācijas pārstāvjiem: „Īpaši aizsargājamais dabas mantojums”.  
Pašvaldības pārstāvjiem jāsagatavo prezentācija, kurā jāietver informācija par dabas mantojumu savā 

pilsētā, reģionā, valstī – aizsargājamie ainavu apvidi, nacionālie parki, dabas rezervāti, aizsargājamie koki, 
dzīvnieki u.t.t. un jāsniedz skaidrojums, ko dara aizsardzības jomā, lai saglabātu dabas mantojumu 
nākošām paaudzēm.  

Pasākums tiek finansiāli atbalstīts no Eiropas Kopienas programmas „Town Twinning”, un dalībnieki 
saņem daļu finansējuma transporta izdevumiem. Uzturēšanās izdevumus Slovākijā apmaksā konferences 
rīkotāji. Pašiem dalībniekiem ir jāsedz transporta izdevumi līdz pasākuma norises vietai. Uz pasākumu 
dosies arī Valgas pašvaldības 10 pārstāvji, ir uzsāktas sarunas par iespēju doties kopā ar autobusu.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa 
lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 5.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns), PRET - nav, 
ATTURAS – 1 deputāts (M.Magone), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Pamatojoties uz Tvrdošinas pašvaldības uzaicinājumu, piedalīties Dvīņu pilsētu (Twin Town) konferencē 

Tvrdošínas (Slovākija) pašvaldībā laikā no 2011.gada 6. - 10.jūlijam.  
2. Komandēt piecus novada domes pārstāvjus, lai piedalītos lēmuma 1.punktā minētajā konferencē:  

2.1. Kārli Albergu – novada domes priekšsēdētāju; 
2.2. Guntu Smani – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju; 
2.3. Rominu Meļņiku – BJC „Mice” ārpusstundu darba organizatori; 
2.4. Maritu Treijeri – novada domes deputāti; 
2.5. Sandru Pilskalni – novada domes deputāti. 

3. Uzaicināt piecus novada jauniešus piedalīties lēmuma 1.punktā minētajā konferencē. 
4. Segt transporta izdevumus braucienam uz Tvrdošinu no novada domes budžeta līdzekļiem. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
6.§. 

Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes 
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§.) 

__________________________________________________________________ 
( I.Markova ) 

 
2011.gada 27.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§.). 
Valkas novada dome ir saņēmusi Valkas novada sociālā dienesta iesniegumu par nepieciešamību 

izveidot divas jaunas  amata vietas – aprūpētājs ar darba samaksu  par vienu stundu Ls 1.615.  
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa 

lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 6.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere,  V.Šaicāns, M.Magone), PRET - 
nav, ATTURAS – 1 deputāts (M.Kreilis), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§), papildinot pielikumu 
Nr.10 ar 19. un 20.punktu sekojošā redakcijā: 

 
Nr.p.

k. 
Amats Darba 

vietu 
Algas likme (LVL 
mēnesī) /stundas 

Algas likme ar 
samazinājumu 

Darba alga 
mēnesī LVL 



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

likme (Ls/h) 
19. Aprūpētājs 1 1,90 1,615 Pēc nostrādātā 

darba laika 
20. Aprūpētājs 1 1,90 1,615 Pēc nostrādātā 

laika 
 
2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus finansēt no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem. 
3. Uzdot Valkas novada Sociālā dienesta vadītājai nodrošināt lēmumam atbilstošu darba līgumu 

sagatavošanu un parakstīšanu. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

7.§. 
Par dotāciju mācību literatūras iegādei   

__________________________________________ 
(Dz.Auzāne) 

 
Dome izskata Izglītības pārvaldes vadītājas Dzintras Auzānes 2011.gada 8.aprīlī iesniegto iesniegumu 

par valsts dotāciju mācību grāmatu iegādei 2011.gadā. 
2011.gadā, saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2011.gada 4.februāra vēstuli Nr.1-14/675, 

Valkas novadam piešķirts LVL 683,00 mācību literatūras iegādei no valsts budžeta līdzekļiem. 
Izglītības pārvalde ir veikusi naudas summas LVL 683,- sadali proporcionāli izglītojamo skaitam sešās 

Valkas novada vispārizglītojošajās mācību iestādēs.  
Par šiem līdzekļiem drīkst iegādāties tikai IZM apstiprināto mācību literatūru vispārējās izglītības 

programmu apguvei. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa 

lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 7.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 LVL 683,00 (seši simti astoņdesmit trīs lati) mācību literatūras iegādei no valsts budžeta 

līdzekļiem. 
2. Iekļaut katras skolas budžeta tāmē atsevišķu sadaļu (rindu) mācību literatūras iegādei no valsts 

budžeta līdzekļiem:  
- Valkas ģimnāzija - LVL 200,00 (divi simti lati), 
- Valkas pamatskola - LVL 325,00 (trīs simti divdesmit pieci lati),  
- Ērģemes pamatskola - LVL 39,00 (trīsdesmit deviņi lati),  
- Kārķu pamatskola LVL 41,00 (četrdesmit viens lats),  
- Ozolu pamatskola LVL 38,00 (trīsdesmit astoņi lati), 
- Vijciema pamatskola - LVL 40,00 (četrdesmit lati).  

3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne un Finanšu nodaļas vadītāja Iveta 
Markova. 

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

8.§. 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā (sēdes protokols Nr.1, 52.§.)  

„Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto 
projektu „Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” un  
„Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ieviešanai”   

__________________________________________________________________ 
( I.Markova) 

 
Dome izskata Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja Eduarda Ivļeva iesniegumu par 

nepieciešamajiem grozījumiem aizņēmuma summas ņemšanai projektu „Valkas pagasta Sēļu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” un „Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ieviešanai. 

2009./2010.g. tika realizēti augšminēto projektu tehniskie projekti. Pēc nepieciešamo iepirkuma 
procedūru veikšanas un līgumu slēgšanas radās finanšu ietaupījums. Tika pieņemts lēmums finanšu 



ietaupījumu izmantot atsevišķu projektu ilgtermiņa komponenšu īstenošanai. Šajā sakarā tika veikti 
projektu tehniski ekonomiskā pamatojuma papildinājumi, saņemts papildināts Vides ministrijas 
Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas tehniski ekonomiskā pamatojuma 
akcepts, izstrādāti tehniskie projekti un veiktas iepirkumu procedūras par būvdarbu veikšanu. Uzsākot 
projekta realizāciju Valsts kase neļāva ņemt aizņēmumu par pilnu projekta izmaksu segšanu, bet tikai par 
summu, ko sastādīja noslēgto līgumu līgumsummas. Iepirkumu procedūras rezultātā (VND 2010/4-
S/ERAF) uzvarēja uzņēmums, kura finanšu piedāvājums ir lielāks nekā paredzētā līguma summa, kas 
rada sadārdzinājumu projekta īstenošanai. Tādēļ, lai varētu izmantot radušos finanšu ietaupījumu 
augšminēto projektu realizācijai, ir nepieciešams ņemt vēlreiz aizņēmumu no Valsts kases, jo projektu 
pasākumu ieviešanu pašvaldībai ir jāpriekšfinansē un tikai par paveiktajiem darbiem pēc apmaksātiem 
rēķiniem var pieprasīt apmaksu. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa 
lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 8.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, 
U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 2010.gada 28.janvāra lēmumā (sēdes protokols Nr.1, 52.§.) 

„Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Valkas pagasta 
Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” un „Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība”” ieviešanai”  izsakot 1. un 2.punktu šādā redakcijā: 

„...1. Lai nodrošinātu ERAF projekta „Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
ieviešanu, ņemt aizņēmumu LVL 299 200.08 (divi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši divi simti lati 8 
santīmi) vai ekvivalentu summu EUR no Latvijas Republikas Valsts kases ar atlikto aizņēmuma 
maksājumu. 
2. Lai nodrošinātu ERAF projekta „Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
ieviešanu, ņemt aizņēmumu LVL 327156.93 (trīs simti divdesmit septiņi tūkstoši viens simts 
piecdesmit seši lati 93 santīmi) vai ekvivalentu summu EUR no Latvijas Republikas Valsts kases ar 
atlikto aizņēmuma maksājumu.” 

2. Lēmuma 1.un 2.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt 22 gadu laikā no aizņēmuma 
saņemšanas brīža ar atlikto maksājumu 2 gadi, maksājot LR Valsts kases noteiktos procentus par 
aizņēmuma lietošanu. 

3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 
4. Pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi pēc 

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma 
saņemšanas. 

5. Uzdot Finanšu nodaļas vadītājai Ivetai Markovai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

9.§. 
Ērģemes pamatskolas direktores iesnieguma izskatīšana   

_________________________________________________________ 
(I.Markova) 

 
2011.gada 27.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§). 
Valkas novada dome ir saņēmusi Ērģemes pamatskolas direktores Olitas Šaujas iesniegumu veikt 

izmaiņas darbinieku darba samaksā – pāriet uz darba samaksu ar vienas stunda likmi Ls 1,189 par stundu.  
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa 

lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 9.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Atstāt spēkā Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§.) pielikuma Nr.27, 6. un 
7.apakšpunktu par pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu darba samaksu. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja Iveta Markova un Ērģemes pamatskolas direktore 
Olita Šauja. 

3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 



10.§. 
*** *** iesnieguma izskatīšana  

____________________________________  
 ( V.Zariņš ) 

Dome izskata *** ***, dzīvo „***”, *** pagasts, *** novads, 2011.gada 12.aprīlī iesniegto iesniegumu ar 
lūgumu Valkas novada domei būt par galvotāju mācību kredītam. *** *** mācās Rīgas Stradiņu 
Universitātes Rehabilitācijas fakultātes Pilna laika klātienes nodaļas studiju programmā „Sociālais darbs”. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa 
lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 10.§.) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 24.marta 
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums studiju 
kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, 
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 *** ***, adrese: „***”, *** pagasts, *** novads, Valkas novada domes galvojumu studiju kredītam. 
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

11.§. 
Par metu konkursu „Valkas novada reklāmas un afišu stenda skiču projekts”   
__________________________________________________________________ 

( A.Jurjāne ) 
 

Dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu 
publiskās vietās Valkas novadā”, tāpēc nepieciešams sakārtot stendus, uz kuriem tiks izvietota reklāma un 
sludinājumi. Vēlams, lai visā novadā būtu vienota stila oriģināla risinājuma īslaicīgās reklāmas izvietošanas 
objekti, kurus vislabāk izvēlēties rīkojot metu konkursu. Konkursā savus priekšlikumus iesniegt tiks aicināti 
visi interesenti, bet metu izvēlē varēs piedalīties novada iedzīvotāji, balsojot domes mājas lapā.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa 
lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 11.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 metu konkursa „Valkas novada reklāmas un afišu stenda skiču projekts” nolikumu 

(pielikumā). 
2. Apstiprināt konkursa komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - Valkas novada domes izpilddirektors  Guntis Bašķis, 
komisijas locekļi: 
1) Valkas novada būvvaldes vadītāja - galvenā arhitekte Sarmīte Spuldzeniece; 
2) Valkas mākslas skolas direktore Maruta Stabulniece; 
3) Valkas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Inese Vehi; 
4) Valkas pilsētas kultūras nama interjera un reklāmas dizaina speciāliste Maija Kaimiņa. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors Guntis Bašķis.    
4. Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs.  
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
Pielikums 

Valkas novada domes 
2011.gada 28.aprīļa lēmumam 

(sēdes protokols Nr.5,11.§.) 
 

Metu konkursa „Valkas novada reklāmas un afišu stenda skiču projekts”  
NOLIKUMS 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Konkursu „Valkas novada reklāmas un afišu stenda skiču projekts” (turpmāk – Konkurss) divās 
kārtās rīko Valkas novada dome, reģ. Nr.90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, 



LV-4701, tālrunis: 64781201, 64722250, e-pasts: novads@valka.lv, turpmāk tekstā – (turpmāk – 
Rīkotājs) 

1.2. Konkursa mērķis: izvēlēties atbilstošāko metu (vizualizāciju) mākslinieciski un funkcionāli 
kvalitatīviem vienota stila reklāmas un afišu stendiem, kurus paredzēts izvietot Valkas pilsētā un 
novada pagastu centros. 

1.3. Konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa (turpmāk tekstā – Pretendents), kas 
iesniegusi metu piedāvājumu Konkursam (turpmāk – Piedāvājums) atbilstoši konkursa nolikuma  
noteikumiem. 

1.4.  Konkursa priekšmets 
1.4.1. Konkursa priekšmets ir stacionāra reklāmas un afišu stenda mets (vizualizācija) kas 
atspoguļo risinājumu visā novadā izvietot vienota stila reklāmas un afišu stendus, kas atbilst 
šādām prasībām: 
1.4.2. novadam raksturīgi; 
1.4.3. saderīgi ar apkārtējo vidi; 
1.4.4. vienkāršas konstrukcijas;  
1.4.5. izgatavojami no izturīgiem, dabiskiem, pieejamiem materiāliem; 
1.4.6. ērti lietojami ekspozīcijas nomaiņai; 
1.4.7. ar atsevišķi nodalītu zonu mazformāta (līdz A5) sludinājumiem.      

1.5. Pretendents ir atbildīgs par to, lai Piedāvājums  atbilstu Autortiesību likumā noteiktajām normām 
attiecībā uz vizuālās mākslas oriģināldarbu. 

1.6. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā. Elektroniski 
konkursa nolikums pieejams internetā www.valka.lv, kā arī saņemams, sūtot pieprasījumu uz 
adresi: novads@valka.lv. 

1.7. Rīkotājs trīs darba dienu laikā sniedz atbildi uz Pretendenta rakstiski iesniegtu jautājumu, kas 
saņemts ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas termiņa. 

 
2. Piedāvājums 

2.1. Pretendents Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai pa pastu līdz 2011.gada 15.jūnijam novada 
domē (Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV- 4701). 

2.2. Piedāvājuma sastāvs: 
2.2.1. pieteikums (ar autora vārdu vai nosaukumu, rekvizītiem un kontaktinformāciju, kā arī 

devīzes atšifrējumu);   
2.2.2. mets (vizualizācija), uzrādot mērogu, izmērus, izmantojamos materiālus;  
2.2.3. devīze. 

2.3. Lai nodrošinātu Pretendenta anonimitāti, Piedāvājumu iesniedz slēgtā veidā, apzīmētu ar devīzi. 
Ar devīzi saprot burtu un vārdu kopu, kas neidentificē Pretendentu un ko lieto anonimitātes 
nodrošināšanai. 

2.4.  Piedāvājumam jābūt iesaiņotam aizlīmētā iepakojumā, ar norādi „Reklāmas stends”, devīze 
„_______”. Iepakojuma kreisajā augšējā stūrī jānorāda konkursa nosaukums „Valkas novada 
reklāmas un afišu stenda skiču projekts”. 

2.5. Pieteikums iesaiņojams atsevišķā aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu: „Pieteikums”. 
2.6.  Piedāvājumi, kas saņemti pēc Nolikumā norādītā termiņa, netiek izskatīti.  
2.7.  Līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var grozīt vai atsaukt savu 

Piedāvājumu. 
2.8.  Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 
 
 

3. Piedāvājumu izvērtēšana 
3.1. Iesniegtos Piedāvājumus izvērtē ar domes 2010.gada 28.aprīļa lēmumu izveidota komisija.  
3.2.  Visi Nolikumā noteiktajā kārtībā iesniegtie darbi konkursa pirmajā kārtā tiek izskatīti konkursa 

komisijas sēdē 7 dienu laikā pēc nolikuma 2.1.punktā noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa. 

3.3. Komisijas sēdē tiek noteikti un atlasīti ne vairāk kā 3 labākie Piedāvājumi, kurus publicē domes 
mājas lapā: www.valka.lv  publiskam balsojumam. 

3.4.  Piedāvājumi tiks vērtēti anonīmi, nosaucot devīzi.  
3.5.  Konkursa uzvarētājs konkursa otrajā kārtā tiek noteikts ar konkursa izvērtēšanas komisijas 

lēmumu, ņemot vērā publisko balsojumu. 
3.6.  Komisijai ir tiesības: 

3.6.1. pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām, 
3.6.2. nevērtēt Piedāvājumus, kas neatbilst konkursa Nolikuma prasībām, 
3.6.3. pieprasīt papildus informāciju no Pretendentiem. 

3.7. Komisijas pienākumi: 
3.7.1. izskatīt Pretendentu iesniegtos Piedāvājumus, 
3.7.2. noteikt Pretendentus publiskajam balsojumam un noteikt otrās kārtas uzvarētāju. 

3.8.  Konkursa komisijas locekļi nevar būt konkursa dalībnieki. 
3.9. Konkursa komisijas lēmumu ieraksta protokolā, ko paraksta visi komisijas locekļi. 



3.10. Konkursa komisijas lēmumu apstiprina dome.  
3.11. Konkursa balvu fonds ir Ls 100,00 (viens simts lati).  
3.12. Konkursa komisija ir tiesīga noteikt vairākus uzvarētājus, šajā gadījumā katrs uzvarētājs saņem  
proporcionālu balvu fonda daļu. 
 
 

 
12.§. 

Latvijas Savienības „Černobiļa” iesnieguma izskatīšana   
_____________________________________________________ 

( K.Albergs ) 
 

Dome izskata Latvijas Savienības „Černobiļa”, reģ. Nr.40008000085, juridiskā adrese: Merķeļa iela 11 
– 403, Rīga, LV-1050, 2011.gada 12.aprīlī iesniegto iesniegumu ar lūgumu sniegt finansiālo atbalstu atmiņu 
grāmatas „Černobiļa, arvien mūsu atmiņā” izdošanā. Grāmatā tiks apkopotas Latvijā dzīvojošu ČAES 
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atmiņas un fotogrāfijas, piedaloties avārijas seku likvidēšanas darbos. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa 
lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 12.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Piešķirt Ls 50,00 (piecdesmit lati) no domes uzturēšanas izdevumiem Latvijas Savienības „Černobiļa”, 

reģ. Nr.40008000085, juridiskā adrese: Merķeļa iela 11 – 403, Rīga, LV-1050, atmiņu grāmatas 
„Černobiļa, arvien mūsu atmiņā” izdošanai. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Centralizētā grāmatvedība (vadītāja Ilze Ārgale). 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs. 
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

 

13.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***”   

__________________________________________________________________ 
( L.Engere ) 

 
Dome izskata *** ***, dzīvo „***” Valkas pagasts, Valkas novads, 2011.gada 10.martā iesniegto 

iesniegumu ar atteikumu no zemes gabala Valka novada Valkas pagastā „***” un ***  „***”, reģ. Nr.***, 
juridiskā adrese: *** iela *** dz.***, ***, Valkas novads, 2011.gada 28.marta iesniegumu ar lūgumu noslēgt 
nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***”.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4., 1.§.), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu 
tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, pamatojoties uz Nomas Līguma 7.3.punktu, kas 
nodrošina personas tiesības nodot zemesgabala lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar Iznomātāja 
rakstisku piekrišanu; Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļu; 25.panta 21.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu; 2009.gada 30.jūnija lauku 
apvidus zemes nomas līgumu; 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi 
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”; kā arī 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, 
A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 2008.gada 16.jūnijā noslēgtā nomas līguma Nr.98 „par zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 9488 009 0192 nomu” izbeigšanu pirms termiņa ar 2011.gada 1.aprīli.  
2. Noslēgt ar ***  „***”, reģ. Nr.***, juridiskā adrese: *** iela *** dz.***, ***, Valkas novads, zemes nomas 

līgumu par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „***” nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 



2021.gada 31.decembrim, nomas līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas 
vienošanās pamata. 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās 
lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, noteikt, 
ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. 

3. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot nomas līgumu, vadoties 2005.gada 30.augusta Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. 

4. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

14.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „***”   

__________________________________________________________________ 
( L.Engere) 

 
Dome izskata *** ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2011.gada 

29.marta iesniegumu ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***” 
ar kadastra apzīmējumu 9488 004 0028 nomu.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa 
lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 2.§.) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļas; likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas; Ministru 
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 27.punkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, 
R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 pagasta 

„***”, kadastra apzīmējums 9488 004 0028, platība 8.8 ha nomu, nosakot nomas līguma termiņu uz 10 
gadiem. 

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

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

15.§. 
*** *** iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu  

„Celtnieks 118” Valkas novada Valkā   
__________________________________________________________________ 

( L.Engere ) 
 

Dome izskata *** ***, dzīvo *** iela ***-***, ***, 2011.gada 30.martā iesniegto iesniegumu ar lūgumu 
noslēgt nomas līgumu uz zemes gabalu „Celtnieks 118”.  

Atbilstoši LR Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
26.panta 1.daļas 1.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2006.gada 
31.augustam vai 2007.gada 30.novembrim nav iesnieguši zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai 
tas nav iekļauts Pilsētas zemes izpirkšanas reģistrā, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4., 3.§.) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta 1.daļas 1.punkta, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 6.daļas; Ministru kabineta noteikumu 
Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punkta;  Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 



deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 Valkā, „Celtnieks 118”, kadastra 

apzīmējums 9401 008 0605, platība 0.06ha, nomu. 
2. Noteikt, ka zemes nomas līgumā noteiktās Nomas attiecības, stājas spēkā ar 2011.gada 1.maiju un ir 

spēkā (darbojas) līdz 2021.gada 31.decembrim. 
3. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā no Valsts zemes 

dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.  
4. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

16.§. 
Par nekustamā īpašuma „Oši” Zvārtavas pagastā sadalīšanu   

__________________________________________________________________ 
(L.Engere ) 

 
Dome izskata *** ***, dzīvo *** ielā 12, ***, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2011.gada 31.marta 

iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Oši” iesniegumā minēto  zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 9496 008 0077, piešķirot atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Osīši”. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4., 4.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta, 
Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18.punkta, LR Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par 
kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3., 4., 
5.punktiem, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, 
R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Oši”, kadastra numurs 9496 008 0148, kas atrodas Zvārtavas 

pagastā, Valkas novadā, atdalot no tā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0077, platība 
10.3 ha. 

2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0148, platība 10.3 ha, piešķirt 
nosaukumu „Osīši”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, saglabājot zemes vienībai reģistrēto 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

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

17.§. 
Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Lielā Jaunā ielā 222   

__________________________________________________________________ 
(L.Engere  ) 

 
Izskatot *** ***, personas kods ***-***, dzīvo Valkā, *** ielā *** - ***, 2011.gada 24.martā iesniegto 

iesniegumu par adreses noteikšanu garāžai, tika konstatēts, ka: 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa lēmumu 

(sēdes protokols Nr.4., 5.§.) un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 
13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, 
mantojuma un lietu tiesību daļas 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 2002.gada 27.augusta noteikumu Nr.384 „Adresācijas 
noteikumi” 10.punkta, kas nosaka, ka pilsētās, kur ir ielas, zemesgabaliem un ēkām piešķir numurus ar 
piesaisti ielas nosaukumam, kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, 
kas nosaka pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti 
(V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Piešķirt *** *** piederošai garāžai jaunu adresi - Lielā Jaunā iela 222, Valka, Valkas novads un 
noteikt platību tās uzturēšanai – 40 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā uzmērot, lai reģistrētu 
ēku īpašumu Zemesgrāmatā. Augstāk minētā garāža atrodas uz zemes gabala Lielā Jaunā iela 1A, 
kadastra apzīmējums 9401 004 0477), ar lietošanas mērķi – transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 
1104)).  

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

18.§. 
Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Lielā Jaunā ielā 95   

__________________________________________________________________ 
( L.Engere ) 

 
Izskatot *** ***, personas kods ***-***, dzīvo Valkā, *** iela ***, 2011.gada 5.aprīlī iesniegto iesniegumu 

par adreses noteikšanu garāžai, tika konstatēts, ka: 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa lēmumu 

(sēdes protokols Nr.4., 6.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 
1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas 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 2002.gada 27.augusta noteikumu 
Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 10.punkta, kas nosaka, ka pilsētās, kur ir ielas, zemesgabaliem un ēkām 
piešķir numurus ar piesaisti ielas nosaukumam, kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta, kas nosaka pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 
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. Piešķirt *** *** piederošai garāžai jaunu adresi - Lielā Jaunā iela 95, Valka, Valkas novads un noteikt 

platību tās uzturēšanai – 40 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā uzmērot, lai reģistrētu ēku 
īpašumu Zemesgrāmatā. Augstāk minētā garāža atrodas uz zemes gabala Lielā Jaunā iela 1A, 
kadastra apzīmējums 9401 004 0477), ar lietošanas mērķi – transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 
1104)).  

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

19.§. 
Par *** *** iesnieguma izskatīšanu   

__________________________________________ 
( L.Engere ) 

 
Dome izskata *** ***, personas kods ***-***, dzīvo  ***, *** pagasts, Valkas novads, 2011.gada 5.aprīlī 

(saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 06.04.2011. Nr.178) iesniegumu ar lūgumu  izbeigt nomas 
līgumu par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0314 daļu Valkas novada Kārķu pagastā 
„Krūzes”, 1.0 ha un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0287 „Līdumi”, daļu 0.3 ha, atstājot 
spēkā nomas līgumu par zemes gabala „Krūzes” ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0207 daļas 1.3 ha 
nomu.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4., 7.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 27.punkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 2005.gada 14.decembra Kārķu pagasta padomes zemes 

nomas līgumā Nr.196, 2002.gada 1.aprīļa nomas līgumā Nr.86 un 2010.gada 9.novembra noslēgtās 
Vienošanās, izbeidzot nomas līgumu no 2011.gada 1.maija uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
9466 005 0314 daļu Valkas novada Kārķu pagastā „Krūzes”, 1.0 ha platībā un zemes gabala ar 



kadastra apzīmējumu 9466 005 0287 „Līdumi”, daļu 0.3 ha platībā un izsakot minētā līguma 1.punktu 
sekojošā redakcijā: 

„Iznomātājs nodod un nomnieks pieņem nomas lietošanā zemes vienības daļu (turpmāk – zemes 
vienība): 1) adrese: „Krūzes”, Kārķu pagasts, Valkas novads zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9466 005 0207, daļa - 1.3 ha. Nomātā zemes gabala daļas robežas netiek mainītas” 

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

20.§. 
Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitīto zemes vienību izvērtēšanu   

__________________________________________________________________ 
(L.Engere ) 

 
Lai saskaņā ar 2008.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1030 „Centrālajā zemes 

komisija iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība” 18.punktu Valsts zemes dienesta Vietējās 
pašvaldības līmeņa un rajona līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijas varētu sagatavoties darbam 
un uzsākt zemes piedāvāšanu II un III prioritātes pretendentiem īpašuma tiesību atjaunošanai, ir jāveic 
zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes sarakstu inventarizācija un no šiem sarakstiem ir jāizslēdz 
visas tās zemes vienības, kuras tiesiski pamatotu iemeslu dēļ nevar tikt nodotas zemes reformas 
pabeigšanai. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4., 8.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 
noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura 
turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo 
zemi” 4.punktu, kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, kas nosaka 
pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, 
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Izslēgt no Valsts zemes dienesta sagatavotā saraksta „Zemes zemes reformas pabeigšanai. Dati uz 

14.03.2011.” un reģistrēt kā valstij piekrītošas sekojošas zemes vienības, uz kurām atrodas ēkas un 
būves: 
1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0201, platība 2.21 ha vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, piešķirot zemes vienībai un ēkām, kas uz tās atrodas 
vienotu adresi: „Veclugaži”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads (1.Pielikums); 

1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0104, platība 0.71 ha vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, piešķirot zemes vienībai un ēkām, kas uz tās atrodas 
vienotu adresi: „Staldoti”, Valkas pagasts, Valkas novads (2.Pielikums); 

1.3. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0184, platība 0.45 ha vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, piešķirot zemes vienībai un ēkām, kas uz tās atrodas 
vienotu adresi: „Liepas”, Valkas pagasts, Valkas novads (3.Pielikums); 

2. Atdalīt no zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 
002 0029, daļu - 0.18 ha platībā, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, un 
reģistrēt nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā kā jaunu zemes vienību, ēku uzturēšanai, 
nosakot jaunizveidotajam īpašumam (zemei un ēkām) vienotu nosaukumu „Liģsalas”, Kārķu pagasts, 
Valkas novads, (4.Pielikums). Jaunizveidotajam īpašumam noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Atdalīt no zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 
005 0047, daļu - 0.57 ha platībā, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, un 
reģistrēt nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā kā jaunu zemes vienību, ēku uzturēšanai, 
nosakot jaunizveidotajam īpašumam (zemei un ēkām) vienotu nosaukumu „Alieši”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, (5.Pielikums). Jaunizveidotajam īpašumam noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Atdalīt no zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 
006 0139, daļu - 0.18 ha platībā, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, un 
reģistrēt nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā kā jaunu zemes vienību, ēku uzturēšanai, 
nosakot jaunizveidotajam īpašumam (zemei un ēkām) vienotu nosaukumu „Purmaļi”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, (6.Pielikums). Jaunizveidotajam īpašumam noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

5. Atdalīt no zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 
006 0098, daļu - 0.30 ha platībā, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, un 
reģistrēt nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā kā jaunu zemes vienību, ēku uzturēšanai, 
nosakot jaunizveidotajam īpašumam (zemei un būvei) vienotu nosaukumu „Jaunkurpnieki 1”, 



Zvārtavas pagasts, Valkas novads, (7.Pielikums). Jaunizveidotajam īpašumam noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201). 

6. Piešķirt jaunus nosaukumus un precizēt sekojošu zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes 
vienību platības, saglabājot iepriekš noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
6.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9466 002 0029 - „Liģsalnieki”, Kārķu pagasts, Valkas 

novads, platība 4.25 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā; 
6.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0047 - „Vecābeles”, Valkas pagasts, Valkas 

novads, platība 0.62 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā; 
6.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0139 – „Māriņas”, Valkas pagasts, Valkas 

novads, platība 0.87 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā; 
6.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0098 – „Kurpnieki”, Zvārtavas pagasts, Valkas 

novads, platība 3.28 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā. 
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

21.§. 
Par grozījumiem zemes nomas līgumā 

_______________________________________________ 
(L.Engere ) 

 
Valkas novada domē ir saņemts VUGD Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas reģ. Nr.90000235499 

komandiera Andra Vējiņa 2011.gada 4.aprīļa iesniegums, ar kuru tiek lūgts nodot nomā zemes gabala 
Valkā, ar kadastra apzīmējumu 9401 002 0102 daļu aptuveni papildus jau nomā esošajai teritorijai. Valkas 
novada dome izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju par vēstulē minēto zemes gabalu konstatē: 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, kas 
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 
administratīvajā un konstatējot ka nekustamais īpašums uz doto brīdi nav izmantots un nav arī 
nepieciešams citu pašvaldības funkciju nodrošināšanai; likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22. panta; Ministru kabineta 
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” , likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkts, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, 
A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Veikt grozījumus 2010.gada 14.septembrī noslēgtajā zemes nomas līguma Nr.VND/2010/60 izsakot 

līguma 1.1. punktu sekojošā redakcijā: 
„Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā daļu no Iznomātājam piederošajiem 
zemesgabaliem Vienības gatvē 11, Valkā (kadastra apzīmējums 9401 002 0111) 7400m2 platībā un 
Vienības gatvē 13, Valkā (kadastra apzīmējums 9401 002 0102) 8260m2 platībā (turpmāk – 
zemesgabals), ar kopējo iznomājamo platību 15660m2. Zemesgabala lielums pēc atdalīšanas un 
kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēts, tam tiks piešķirts arī cits kadastra apzīmējums.”  

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9401 002 0102 iznomātās platības apmērā (5900m2) un 
nomas platībai turpmāk nosakot lietošanas mērķi ar kodu 0906, pārējai zemes gabala daļai 27100m2 
platībā atstāt spēkā esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0501. 

3. Noteikt nomas maksas apjomu par zemi 1.5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. 
Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma nodokli. 

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

22.§. 
Par atteikumu pārņemt neprivatizēto dzīvojamo māju pašvaldības īpašumā   

__________________________________________________________________ 
( L.Engere ) 

2011.gada 23.martā ir saņemts VAS „Latvijas dzelzceļš”, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, 
piedāvājums pārņemt Valkas novada domes īpašumā neprivatizēto dzīvojamo māju, kas atrodas uz zemes 
gabala „Stacija Lugaži” Valkas novada Valkas pagastā. 

Izskatot augstāk minēto piedāvājumu ir konstatēts: 



Nekustamais īpašums Valkas novada Valkas pagasta „Stacija Lugaži” sastāv no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9488 009 0110, uz kura atrodas dzelzceļa sliežu ceļi un vairākas ēkas. Nekustamais 
īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. 

Minētais nekustamais īpašums ir neprivatizēts. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 21.punktu, valsts dzīvojamās mājas valsts īpašumā esošie dzīvokļi, 
mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma līgumi un 
kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek 
nodotas to pilsētu un novadu pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā teritorijā attiecīgās mājas atrodas. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, VAS „Latvijas Dzelzceļš” piedāvā pārņemt Valkas novada 
pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma „Stacija Lugaži” sastāvā esošo dzīvojamo māju Valkas pagastā. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pants 
nosaka, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi. 

Apsekojot lēmumā minēto nekustamo īpašumu dabā, tika konstatēts, ka dzīvojamā māja ir avārijas 
stāvoklī un nav izmantojama bez līdzekļu ieguldīšanas remonta veikšanai. Līdz ar  to  pašvaldība  šo  
īpašumu  nevarēs  izmantot kā  palīdzību dzīvokļa  jautājuma  risināšanai, jo nav līdzekļu šo īpašumu 
sakārtošanai un atremontēšanai. Bez tam ieguldītie līdzekļi būs daudz lielāki par ieguvumu sabiedrības 
interesēs. Bez tam Valkas novada domes rīcībā ir pietiekams skaits brīvu dzīvokļu, kuri nododami 
īrniekiem.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4., 10.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 17.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Nepārņemt Valkas novada domes īpašumā VAS „Latvijas dzelzceļš” piedāvāto neprivatizēto nekustamo 
īpašumu: daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā uz zemes gabala 
„Stacija Lugaži”. 

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

23.§. 
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

 atradnē „Pentsils”   
__________________________________________________________________ 

( L.Engere ) 
 

Izskatot AS „Latvijas Valsts meži”, reģ. Nr.40003466281, juridiskā adrese Kristapa iela 30, Rīga, 
2010.gada 20.septembra iesniegumu (reģ. Nr.910) Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju, 
tiek konstatēts:  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa lēmumu 
(sēdes protokols Nr.4., 11.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta 
5.daļu, saskaņā ar 2007.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas 
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas 
izmantošanas vispārīgā kārtība”, 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1055 
„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.punktu un 7.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti 
(V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Noteikt, ka ar līdz ar jaunas atļaujas izdošanas dienu, zaudē spēku Valkas novada domes 2010.gada 

7.oktobrī izdotā atļauja Nr.2-2010 „Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja atradnē „Pentsils””. 
2. Izsniegt AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr.40003466281, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju atradnē „Pentsils”.  
3. Izsniedzot atļauju pārstāvim uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots saņemt atļauju 

vai licenci juridiskās personas vārdā, ja personai Uzņēmumu reģistrā nav reģistrētas juridiskās 
personas pārstāvības tiesības, kā arī dokumentu, kas apstiprina, ka samaksāta valsts nodeva par 
atļauju.  

4. Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Ls 100,00 (viens simts lati) apmērā 
ieskaitāma Valkas novada domes budžetā. 

5. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītajai Guntai Smanei reģistrēt atļauju „Atļauju izsniegšanas 
žurnālā” - papīra formā, ar kārtas skaitli Nr. 5-2011 un pēc attiecīgo dokumentu uzrādīšanas nodot 



Atļauju īpašniekam, kā arī informēt Valsts vides dienestu par izsniegto bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu atļauju. 

6. Apstiprināt sekojošus pielikumus lēmumam: 
6.1. Pielikums Nr.1 – Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi;  
6.2. Pielikums Nr.2 - Atradnes atrašanās vieta; 
6.3. Pielikums Nr.3 – Derīgo izrakteņu ieguves limits. 
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

24.§. 
Noteikumu Nr.4 „Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes 

darbības noteikumi” apstiprināšana   
__________________________________________________________________ 

( A.Jurjāne ) 
 

Lai samazinātu klaiņojošo mājdzīvnieku skaitu novada teritorijā, īpaši – Valkas pilsētā, kā arī, lai 
sagatavotos dzīvnieku patversmes darbības atjaunošanai, dome izskata noteikumus „Pilsētas teritorijas 
apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes darbības noteikumi” projektu.  

Ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 12.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 13.§.) 
un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas otrā punkta, 21.panta pirmās daļas 
23.punkta, Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti 
(V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 Noteikumus Nr.4 „Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes 
darbības noteikumi” (pielikumā). 

2. Par lēmuma izpildi atbildīga Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Inese Vehi. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 

 
 

N O T E I K U M I   
Valkā 

2011.gada 28.aprīlī                       Nr.4 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2011.gada 28.aprīļa lēmumu 
 (protokols Nr.5, 24.§.) 

 

Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas 
Dzīvnieku patversmes darbības noteikumi  

 
 

 
Izdoti saskaņā ar  

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu un  
21.panta 1.daļas 23.punktu,  

Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantu,  
un MK 16.05.2006. Noteikumiem nr. 407  

„Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un  
dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai  

dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un  
dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību” 

  
 

2. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā klaiņojošie mājdzīvnieki tiek ievietoti un 
uzturēti Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku 
patversmē (turpmāk – Patversme). 



1.3. Suņi, kaķi u.c. mājdzīvnieki, kuri bez īpašnieka klātbūtnes atrodas uz ielas, 
laukumos, parkos un citās sabiedriskajās vietās Valkas pilsētā vai Valkas novada 
pagastu centros un ciemu teritorijā, uzskatāmi par klaiņojošiem. 
 
 

4. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana 
 

2.1. Klaiņojošu mājdzīvnieku izķeršanu Valkas novada teritorijā veic dzīvnieku ķērāji, 
kas ir klaiņojošu dzīvnieku ķeršanā apmācītas personas un saņēmušas biedrības 
"Latvijas Veterinārārstu biedrība" izsniegtas dzīvnieku ķērāju apliecības, saskaņā ar 
kurām tām ir atļauts ķert dzīvniekus. 
2.2. Iedzīvotāji informāciju par klaiņojošiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem 
dzīvniekiem var paziņot Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai, kas sazināsies ar 
dzīvnieku ķērāju, kurš, izvērtējot bīstamību, izbrauc uz dzīvnieka atrašanās vietu 
iespējami drīzākā laikā. 
2.3. Dzīvnieku ķērājs pēc dzīvnieka noķeršanas nekavējoties pārliecinās par to, vai 
dzīvnieku iespējams identificēt (kakla siksna ar kontaktinformāciju, mikroshēma vai 
tetovējums) un, ja tas iespējams, nekavējoties paziņo dzīvnieka īpašniekam vai 
patversmei, uz kuru nogādās noķerto dzīvnieku. 
2.4. Dzīvnieku ķērājs savā darbībā ievēro normatīvos aktus, kas regulē dzīvnieku 
izķeršanas kārtību.  
 
 

  3.  Patversmes darbības noteikumi 
 

3.1. Patversme novadā ir izveidota, lai izolētu Valkas novada teritorijā noķertos 
klaiņojošos dzīvniekus līdz to atdošanai īpašniekam vai citai personai, vai dzīvnieka 
eitanāzijai. Patversmes personāls ir kvalificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
Patversmes darbā tiek piesaistīts praktizējošs veterinārārsts.  
3.2. Patversme nodrošina patversmē uzņemtā dzīvnieka īpašnieka meklēšanu, ievietojot 
informāciju plašsaziņas līdzekļos (pašvaldības mājas lapā u.c.). Ja 14 dienu laikā nav 
izdevies atrast dzīvnieka īpašnieku, patversmei ir tiesības dzīvnieku atdot citai 
personai, paturēt dzīvnieku patversmē vai eitanazēt. Slimus vai smagi cietušus 
dzīvniekus pēc veterinārārsta atzinuma var eitanazēt neievērojot šajā punktā minēto 
termiņu.   
3.3. Patversmē iekārto un uztur vienotu dzīvnieku reģistru. Informāciju par dzīvnieku 
reģistrā glabā trīs gadus pēc dzīvnieka uzņemšanas patversmē. Reģistrā iekļauj šādu 
informāciju: 
3.3.1. dzīvnieka uzņemšanas datums un laiks; 
3.3.2. persona, kura nodod dzīvnieku patversmē (vārds, uzvārds), vai ziņas par 
apstākļiem, kādos dzīvnieks ir paņemts (vieta, datums, situācijas raksturojums); 
3.3.3. dzīvniekam piešķirtais kārtas numurs patversmē; 
3.3.4. dzīvnieka suga; 
3.3.5. dzīvnieka vārds un mikroshēmā, tetovējumā vai gredzenā (putniem) norādītais 
identitātes numurs (ja ir); 
3.3.6. dzīvnieka apraksts (dzimums, vecums, šķirne, krāsa un īpašās pazīmes); 
3.3.7. dzīvnieka klīniskās izmeklēšanas datums un rezultāti; 
3.3.8. dzīvniekam veiktā ārstēšana un lietotie medikamenti; 
3.3.9. dzīvniekam veiktās vakcinācijas, apstrāde pret iekšējiem un ārējiem parazītiem; 
3.3.10. dzīvniekam veiktās ķirurģiskās manipulācijas (arī sterilizācija); 
3.3.11. ziņas par personu, kurai dzīvnieks atdots: 
3.3.11.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; 
3.3.11.2. juridiskās personas veids, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese 
un tālruņa numurs; 
3.3.12. dzīvnieka eitanāzijas pamatojums un datums; 
3.3.13. atdotajam sunim implantētajā mikroshēmā norādītais identitātes numurs, ja 
šāds implants tiek ievietots. 



3.4. Dzīvnieka īpašnieks 14 dienu laikā var dzīvnieku saņemt, sedzot visus izdevumus, 
kas saistīti ar dzīvnieka ķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu. Suņa vai kaķa 
īpašniekam jāuzrāda suņa vai kaķa vakcinācijas apliecība. 
3.5. Patversmē uzņemtie dzīvnieki tiek baroti un aprūpēti atbilstoši dzīvnieku 
labturības noteikumiem.  
3.6. Pēc dzīvnieka izmitināšanas termiņa izbeigšanās tiek pieņemts, ka dzīvnieka 
īpašnieks savas īpašuma tiesības uz dzīvnieku ir zaudējis.  
3.7. Izķertie, pret trakumsērgu vakcinētie dzīvnieki, kas sakoduši cilvēkus vai 
mājdzīvniekus, tiek izolēti 15 dienu ilgai novērošanai un atdoti īpašniekam vai 
eitanizēti tikai pēc novērošanas un veterinārārsta atzinuma saņemšanas.  
3.8. Dzīvnieku eitanāziju izdara praktizējošs veterinārārsts ar humānām metodēm, 
kuras izslēdz dzīvnieku ciešanas eitanāzijas laikā.  
3.9. Mirušie dzīvnieki tiek uzglabāti pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu uzglabāšanas tvertnē un nodoti pārstrādē attiecīgi kvalificētam šādu 
pakalpojumu sniedzējam. Dzīvnieku patversme nepieņem dzīvniekus bezmaksas 
eitanāzijai.  
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                      K. Albergs 
 

 
 

25.§. 
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana 

_____________________________ 
(K.Albergs) 

 
Pamatojoties uz personu iesniegtajiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā  

Valkas novada domes Dzīvokļu komisijas 2011.gada 14.aprīļa sēdes lēmumus  (protokols Nr.4 ), vadoties 
no Latvijas Republikas likuma  “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, 
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta, 14.,15.pantiem,  
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, 
A.Vējiņš, 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. Piešķirt *** ***, deklarēta dzīvesvieta *** ielā ***-***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas 

reģistrā, dzīvokli Merķeļa ielā 15-67, Valkā, 1 istaba, 4.stāvs, kopējā platība 35,1 m², dzīvojamā platība 
15,7 m², dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 
brīža ***.*** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” 
(Valkā, Rīgas ielā 22). 
Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu. 

2. Piešķirt *** ***, deklarēta dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 
dzīvokli Varoņu ielā 40 -12, Valkā, 2 istabas, 5.stāvs, kopējā platība 53,2 m², dzīvojamā platība 
33,2m², dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 
brīža ***.*** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” 
(Valkā, Rīgas ielā 22). 
Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu. 

3.  Piešķirt *** ***, deklarēta dzīvesvieta  *** ielā ***-***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas 
reģistrā, dzīvokli Varoņu ielā 28-36, Valkā, 1 istaba, 3.stāvs, kopējā platība 20,1 m², dzīvojamā platība 
12,9 m², dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.  Viena mēneša laikā no lēmuma 
pieņemšanas brīža ***.*** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas 
Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). 
Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu. 

4. Piešķirt *** ***, deklarēta dzīvesvieta Valkā, *** ielā ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 
dzīvokli Valkā, Ausekļa ielā 2-42, 3 istabas, 5.stāvs, kopējā platība 65,2 m², dzīvojamā platība 44,7 m², 
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža ***.*** slēgt 
īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas 
ielā 22). 
Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu. 



5.  Piešķirt *** ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 
dzīvokli Ausekļa ielā 46-41, Valkā, 1 istaba, 5.stāvs, kopējā platība 34,2 m², dzīvojamā platība 17,7 m², 
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža 
***.**** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” 
(Valkā, Rīgas ielā 22). 
Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu. 

6.  Piešķirt *** ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 
dzīvokli Ausekļa ielā 8-14, Valkā, 2 istabas, 5.stāvs, kopējā platība 48,1 m², dzīvojamā platība 30,8 m², 
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža 
***.*** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” 
(Valkā, Rīgas ielā 22). 
Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu. 

7.  Piešķirt *** ***, pēdējā deklarētā dzīvesvieta  *** ielā ***-***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II 
kārtas reģistrā, dzīvojamo platību „Vectomēnos”, Valkas pagasts, 1 istaba, labiekārtotības pakāpe – 
nelabiekārtots.   

8. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim Nr.3 mājā Nr.2, Saulē, Valkas pagastā, uz dzīvoklī 
dzīvesvietu deklarējušās *** *** vārda, jo viņas vīrs *** ***, ar kuru noslēgts īres līgums, ir miris. 

9. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa 
likuma 76., 77. un 78.pantiem,  to viena mēneša laikā var pārsūdzēt  Administratīvās  rajona tiesas 
reģionālajā tiesā  –  Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV – 4201. 

26.§. 
*** *** iesnieguma izskatīšana 

______________________________________ 
( V.Zariņš) 

 
 Izskatot *** ***, p.k.***-***, deklarēta dzīvesvieta „***”, Valkas pagasts, 15.aprīlī iesniegto iesniegumu 

ar lūgumu palīdzēt atrisināt radušos situāciju saistībā ar dzīvokļa Valkā, Rūjienas ielā 4-27, īrēšanu. 
Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, 

ņemot vērā Valkas novada domes Dzīvokļu komisijas 2011.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (protokols 
Nr.4 ),   atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, 
R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Piešķirt *** ***, deklarētā dzīvesvieta Valkas pagasta „***”, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas 
reģistrā, dzīvokli  Rūjienas ielā 4-27, Valkā, 2 istabas, 5.stāvs, kopējā platība 46,3 m², dzīvokļa 
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.  

2.  Pēc domes lēmuma pieņemšanas brīža ***.*** slēgt īres līgumu, kā arī  vienošanos par dzīvokļa 
parāda nomaksu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, 
Rīgas ielā 22) . 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa 
likuma 76., 77. un 78.pantiem,  to viena mēneša laikā var pārsūdzēt  Administratīvās  rajona tiesas 
reģionālajā tiesā  –   Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV – 4201.  

 
27.§. 

Par Valkas novada pašvaldības 2010.gada bilances apstiprināšanu 
__________________________________________________________________ 

( I.Ārgale ) 
 

Dome izskata domes Centralizētās grāmatvedības sagatavoto Valkas novada domes 2010.gada 
bilanci un informāciju par 2010.gada pašvaldības bilanci. 

Deputāti apspriež iesniegto Valkas novada domes 2010.gada pārskatu un lēmuma projektu, un 
konstatē, ka iesniegtais lēmuma projekts ir atbalstāms. 

Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 
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 2010.gada bilanci (pielikumā). 



2. Apstiprināt Valkas novada domes 2010.gada finanšu pārskatu ar bilances kopsummu pēc stāvokļa uz 
2010.gada 31.decembri – LVL 21832768 (divdesmit viens milj. astoņi simti trīsdesmit divi tūkstoši 
septiņi simti sešdesmit astoņi lati) un pārskata gada budžeta izpildi LVL 11700752 (vienpadsmit milj. 
septiņi simti tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi lati). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

28.§. 
Par Valkas novada pašvaldības policijas nolikumu 

__________________________________________________________________ 
(V.Zariņš ) 

 
Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt domes iestādes - Pašvaldības policijas darbību, dome izskata 

Valkas novada pašvaldības policijas nolikuma projektu.                                                                                                                        
Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas 12. punkta un 21.panta pirmās daļas 

8.punkta, likuma "Par policiju" 19.panta astoto daļas un MK 19.06.2007. noteikumiem Nr. 397 “ 
Pašvaldības policijas paraugnolikums”, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, 
A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), 
PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.4 „Valkas novada pašvaldības policijas nolikums” (pielikumā). 
2. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors Guntis Bašķis.    
3. Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs.  

 
29.§. 

Par projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 
_____________________________________ 

( K.Albergs) 
 
2011.gada 13.aprīlī novada domē ir saņemts iesniegums no biedrības „Latvijas – Igaunijas institūts” 

direktores Lailas Ontensones, kurā tiek lūgts līdzfinansējums Ls 186 izstrādātajam projektam „Visi kopā 
par atpūtas vietas iekārtošanu pie Zāģezera” Nīderlandiešu apvienības „Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij” izsludinātā konkursa ietvaros ieviešanai. Projekta mērķis ir Zāģezera apkārtnes 
labiekārtošana, padarot to drošāku un interesantāku apmeklētājiem, veicinot lepošanos ar vidi, kurā 
dzīvojam. Rosināt iedzīvotājus iesaistīties atpūtas vietas sakopšanā, kas veicinātu iedzīvotāju līdzatbildību 
par sakārtotās vides uzturēšanu kārtībā. 

Projektu plānots īstenot laikā no 2011.gada 16.maija līdz 2011.gada 31.jūlijam. Projekta plānotās 
kopējās izmaksas Ls 1498,70, tai skaitā KNHM līdzfinansējums Ls 702,70, uzņēmēju Ls 610. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
2.punktu un 21.panta 1.daļas 19.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, 
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 biedrības „Latvijas – Igaunijas institūts” ar Nīderlandiešu apvienības „Koninklijke 

Nederlandsche Heidemaatschappij” izsludinātam konkursam iesniegto projekta ieviešanu Valkas 
novada Valkas pilsētā: „Visi kopā par atpūtas vietas iekārtošanu pie Zāģezera”. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu Ls 186,00 (viens simts astoņdesmit seši  
lati) apmērā. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Guntai Smanei. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

30.§. 
Par datu sakārtošanu nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere ) 

 
Veicot zemes vienību inventarizāciju, tika konstatēts, ka Valkas pilsētas teritorijā atrodas zemes 

gabals – Celtnieks 229, kas nav izveidots kā zemes vienība, tam zemes reformas gaitā nav piešķirts 
kadastra apzīmējums un nav noteikts nosaukums. Savukārt Valkas novada Ērģemes pagasta teritorijā 
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0241 ir nepieciešams noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķim piekrītošo platību. 



Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta 1.,5. un 6.daļu; Ministru kabineta 
2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 “Kārtība kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku 
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām 
piederošo un piekrītošo zemi” 12.punktu; likuma „Zemes ierīcības likums” Pārejas noteikumu 1. un 
5.punktiem, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14.3.punktu, 
14.12.punktu, 16.1.punktu, 18.punktu un  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkts, kas nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR 
– 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Reģistrēt nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienību 9401 008 kadastra 

grupā (saskaņā ar Valsts zemes dienesta piešķirto kadastra apzīmējumu), ar kopējo platību 800 m2, 
vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, nosakot zemes gabalam nosaukumu 
Celtnieks 229, Valka un nekustamā īpašumala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 
(kods 0601). Zemes vienība ir ieskaitāma rezerves zemes fondā. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0241 sekojošus nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus un tiem piekrītošās platības: 
2.1.  izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) - 25660m2; 
2.2. dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 

saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 
0501) – 83840m2. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Teritorijas plānošanas daļa (vadītāja Lāsma Engere). 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
31.§. 

*** *** iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu  
„Celtnieks 153” Valkas novada Valkā 

______________________________________________________ 
(L.Engere ) 

 
Dome izskata *** ***, dzīvo *** iela ***-***, Valka, 2011.gada 8.aprīlī iesniegto iesniegumu ar lūgumu 

noslēgt nomas līgumu uz zemes gabalu „Celtnieks 153”.  
 Atbilstoši LR likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likums” 26. panta 1.daļas 1.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 
2006.gada 31.augustam vai 2007.gada 30.novembrim nav iesnieguši zemes izpirkšanas (pirkšanas) 
pieprasījumu vai tas nav iekļauts Pilsētas zemes izpirkšanas reģistrā, izbeidzas zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības. 

Pamatojoties uz augstākminēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Latvijas Republikas likuma 
„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likums” 22.panta 1.daļu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu” III.daļas noteikumus par neapbūvēta zemesgabala nomas līguma 
noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība, kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 27.punkts, kas pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 Valkā, „Celtnieks 153”, kadastra 
apzīmējums 9401 008 0640, platība 0.06ha, nomu. 

2. Noteikt, ka zemes nomas līgumā noteiktās Nomas attiecības, stājas spēkā ar 2011.gada 1.maiju 
un ir spēkā (darbojas) līdz  2021.gada  31.decembrim. 

3. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā no Valsts 
zemes dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.  

4. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar 

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



32.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 188” Valka, Valkas novads 

_______________________________________________________________ 
( L.Engere) 

 
Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***-***, Valka, Valkas novads, 2011.gada 11.aprīļa 

iesniegumu ar lūgumu  slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkā, Celtnieks 188. 
Izskatot ar lietu saistītos dokumentus tika konstatēts: 

Pamatojoties uz augstākminēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Latvijas Republikas likuma 
„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likums” 22.panta 1.daļu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu” V.daļas noteikumus par neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu 
noslēgšanas kārtība un nomas makasa aprēķināšanas kārtība”, kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 27.punkts, kas pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 *** *** nomas līgumu par zemes gabala Valkas novada Valkas pilsētā „Celtnieks 188”, 

kadastra apzīmējums 9401 008 0345, 0.06ha platībā nomu, uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim, 
nomas līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas vienošanās pamata. 

2. Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Valkā, Celtnieks 188, pamatojoties uz likuma „Par 
valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta 
1.daļas 1.punktu, stājas spēkā ar 2008.gada 2.septembri. 

3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu” 7.punktu, noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala 
nomu ir 1.5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Nomas maksa var tikt palielināta Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
9.punktā minētajos gadījumos.  

4. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot  nomas līgumu, vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” . 

5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
33.§. 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu  
„Celtnieks 132” Valka, Valkas novads 

__________________________________________________ 
( L.Engere) 

 
Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***-***, Valka, Valkas novads, 2011. gada 11.aprīļa 

iesniegumu ar lūgumu  slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkā, Celtnieks 132.   
 Pamatojoties uz augstākminēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 

novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Latvijas Republikas likuma 
„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likums” 22.panta 1.daļu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu” V.daļas noteikumus par neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu 
noslēgšanas kārtība un nomas makasa aprēķināšanas kārtība”, kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 27.punkts, kas pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 *** *** p.k.***-***, nomas līgumu par zemes gabala Valkas novada Valkas pilsētā „Celtnieks 

132”, kadastra apzīmējums 9401 008 0619, 0.06ha platībā nomu, uz laiku līdz 2021.gada 
31.decembrim, nomas līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas 
vienošanās pamata. 

2. Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Valkā, Celtnieks 132, pamatojoties uz likuma „Par 
valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta 
1.daļas 1.punktu, stājas spēkā ar 2008.gada 2.septembri. 



3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu” 7.punktu, noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu 
ir 1.5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Nomas maksa var tikt palielināta Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
9.punktā minētajos gadījumos.  

4. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot  nomas līgumu, vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” . 

5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

34.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu  

„Celtnieks 226” Valka, Valkas novads 
_________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***-***, Valka, Valkas novads, 2011.gada 8.aprīļa 
iesniegumu ar lūgumu  slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkā, Celtnieks 226. 
Izskatot ar lietu saistītos dokumentus tika konstatēts:  

Pamatojoties uz augstākminēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Latvijas Republikas likuma 
„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likums” 22.panta 1.daļu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu” V.daļas noteikumus par neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu 
noslēgšanas kārtība un nomas makasa aprēķināšanas kārtība”, kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 27.punkts, kas pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 *** ***, p.k.***-***, nomas līgumu par zemes gabala Valkas novada Valkas pilsētā „Celtnieks 

226”, kadastra apzīmējums 9401 008 0654, 0.06ha platībā nomu, uz laiku līdz 2021.gada 
31.decembrim, nomas līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas 
vienošanās pamata. 

2. Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Valkā, Celtnieks 226, pamatojoties uz likuma „Par 
valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta 
1.daļas 1.punktu, stājas spēkā ar 2008.gada 2.septembri. 

3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu” 7.punktu, noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu 
ir 1.5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Nomas maksa var tikt palielināta Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
9.punktā minētajos gadījumos.  

4. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot  nomas līgumu, vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” . 

5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
35.§. 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Bērzezers 66” Valkas pagasts,  
Valkas novads 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere ) 

 
Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***-***, Valka, Valkas novads, 2011. gada 11.aprīļa 

iesniegumu ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā, Bērzezers 
66.  

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu; „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 
2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 



27.punkts, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, 
A.Vējiņš, 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 gabalu Valkas novada, Valkas pagasta 

„Bērzezers 66”, kadastra apzīmējums 9488 003 0221, platība 0.1675ha nomu, nosakot nomas 
līguma termiņu uz 10 gadiem. 

2. Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 66”, 
kadastra apzīmējums 9488 003 0221, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, stājas 
spēkā ar 2010.gada 1.jūniju. 

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

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

36.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 78” Valka,  

Valkas novads 
_______________________________________________________________ 

( L.Engere) 
 

Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo ***, *** pagasts, *** novads, 2011.gada 11.aprīļa iesniegumu ar 
lūgumu  slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkā, Celtnieks 78.  

Pamatojoties uz augstākminēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Latvijas Republikas likuma 
„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likums” 22.panta 1.daļu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu” V.daļas noteikumus par neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu 
noslēgšanas kārtība un nomas makasa aprēķināšanas kārtība”, kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 27.punkts, kas pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 *** ***, p.k.300743-12259, nomas līgumu par zemes gabala Valkas novada Valkas pilsētā 

„Celtnieks 78”, kadastra apzīmējums 9401 008 0547, 0.063ha platībā nomu, uz laiku līdz 2021.gada 
31.decembrim, nomas līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas 
vienošanās pamata. 

2. Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Valkā, Celtnieks 78, pamatojoties uz likuma „Par valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta 1.daļas 
1.punktu, stājas spēkā ar 2010.gada 2.janvāri. 

3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu” 7.punktu, noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu 
ir 1.5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Nomas maksa var tikt palielināta Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
9.punktā minētajos gadījumos.  

4. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot  nomas līgumu, vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” . 

5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
 

37.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 66” Valka,  

Valkas novads 
_______________________________________________________________ 

 (L.Engere )  



 
Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2011.gada 13.aprīļa 

iesniegumu ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkā, Celtnieks 66.  
Pamatojoties uz augstākminēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 

novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Latvijas Republikas likuma 
„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likums” 22.panta 1.daļu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu” V.daļas noteikumus par neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu 
noslēgšanas kārtība un nomas makasa aprēķināšanas kārtība”, kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 27.punkts, kas pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 *** ***, p.k.***-***, nomas līgumu par zemes gabala Valkas novada Valkas pilsētā „Celtnieks 

66”, kadastra apzīmējums 9401 008 0752, 0.06ha platībā nomu, uz laiku līdz 2021.gada 
31.decembrim, nomas līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas 
vienošanās pamata. 

2. Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Valkā, Celtnieks 66, pamatojoties uz likuma „Par valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta 1.daļas 
1.punktu, stājas spēkā ar 2008.gada 2.septembri. 

3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu” 7.punktu, noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu 
ir 1.5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Nomas maksa var tikt palielināta Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
9.punktā minētajos gadījumos.  

4. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot  nomas līgumu, vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” . 

5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
38.§. 

Par adreses un nosaukuma piešķiršanu   
_____________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Pamatojoties uz valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži”, reģistra Nr.40003466281, juridiskā 
adrese Kristapa iela 30, Rīga, iesniegumu ar lūgumu piešķirt  nosaukumu zemes vienībai Valkas novada 
Vijciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0404 – „Bajāriņu ceļš”, tika konstatēts: 

Ar 2010.gada 31.maija Ministru kabineta rīkojuma Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību 
valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības 
"Privatizācijas aģentūra" personā” 8.punktā ir noteikts: Saglabāt valsts īpašumā un nodot Zemkopības 
ministrijas valdījumā šā rīkojuma 8.pielikumā minētās zemes vienības, ko aizņem valsts selekcijas 
saimniecības, valsts izmēģinājumu saimniecības, valsts zinātniskās pētniecības saimniecības, valsts 
lauksaimniecības mācību saimniecības un meži saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta ceturto daļu, kā arī citas šā rīkojuma 
8.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Zemkopības ministrijas funkciju veikšanai, tai 
skaitā Latvijas mežu ilgtspējīgas attīstības un valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" 
komercdarbības nodrošināšanai saskaņā ar Meža likuma 4.panta otro daļu, meliorācijas sistēmu 
uzturēšanai, meža pētīšanas staciju uzturēšanai un ugunsnovērošanai saskaņā ar Ministru kabineta 
2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu. 

Augstāk minētā Ministru kabineta rīkojuma 8.pielikuma  „Zemes vienības, kuras saglabājamas valsts 
īpašumā un nododamas Zemkopības ministrijas valdījumā” 5444.punktā ir minēts zemes gabals Valkas 
novada Vijciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0404, platība 3.6ha. 

Saskaņā ar informāciju no Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas, zemes vienībai 
Valkas novada Vijciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0404, platība 3.6ha ir reģistrēts 
nosaukums „Ceļš Sviesta Krogs”. 

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” lūdz noteikt augstāk minētajam zemes gabalam 
nosaukumu: „Bajāriņu ceļš”, Vijciema pagasts, Valkas novads.  

Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no LR Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un 2010.gada 23.februāra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punktu, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, 



A.Vējiņš, 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. Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0404, platība 3.6 ha, nosaukumu: „Bajāriņu 

ceļš”, Vijciema pagasts, Valkas novads.  
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
39.§. 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „I/U Tīne DUS” Ērģemes pagasts,  
Valkas novads 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere ) 

 
Dome izskata SIA „Tīne”, reģ.Nr.44102003610, juridiskā adrese Tālavas iela 35A, Valka, Valkas 

novads, 2011. gada 14.aprīļa iesniegumu ar lūgumu  slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas 
novada Ērģemes pagastā, „DUS - 4 SIA Tīne”.  

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu; „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 
2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.5.punktu un 12.punktu, kā arī likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 27.punkts, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Valsts kadastra informācijas sistēmā mainīt nosaukumu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 

9452 008 0245: „DUS-4 Tīne”, Ērģemes pagasts, Valkas novads.  
2. Slēgt nomas līgumu ar SIA „Tīne”, reģ.Nr.44102003610 par zemes gabalu Valkas novada, Valkas 

pagasta „DUS-4 Tīne”, kadastra apzīmējums „9452 008 0245, platība 0.115ha nomu, nosakot nomas 
līguma termiņu uz 10 gadiem. 

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

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

 
40.§. 

*** *** iesnieguma izskatīšana 
 _____________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Dome izskata *** ***, dzīvo *** iela ***-***, Valka, 2011.gada 28.martā iesniegto iesniegumu ar lūgumu 
noslēgt nomas līgumu uz zemes gabalu „Celtnieks 147”.  

 Atbilstoši LR likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums” 26.panta 1.daļas 1.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 
2006.gada 31.augustam vai 2007.gada 30.novembrim nav iesnieguši zemes izpirkšanas (pirkšanas) 
pieprasījumu vai tas nav iekļauts Pilsētas zemes izpirkšanas reģistrā, izbeidzas zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības. 

Pamatojoties uz augstākminēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Latvijas Republikas likuma 
„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likums” 22.panta 1.daļu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu” III.daļas noteikumus par neapbūvēta zemesgabala nomas līguma 
noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība, kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 27.punkts, kas pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 Valkā, „Celtnieks 147”, kadastra 
apzīmējums 9401 008 0634, platība 0.08ha, nomu. 

2. Noteikt, ka zemes nomas līgumā noteiktās Nomas attiecības, stājas spēkā ar 2011.gada 1.maiju un ir 
spēkā (darbojas) līdz  2021.gada  31.decembrim. 

3. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā no Valsts zemes 
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.  

4. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
41.§. 

*** *** iesnieguma izskatīšana 
____________________________________________ 

( L.Engere) 
 

Izskatot *** ***, p.k.***-***, dzīvo „*** ***/***, ***, Raunas pagasts, Raunas novads, 2011.gada 6.aprīlī  
iesniegto iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas 
pagastā „Liepukalni”, tika konstatēts: 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, 2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta 
rīkojumu Nr.22 „Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā”, 2007.gada 
30.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”; kā arī 
no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkts, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas 
ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, 
A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 ***, p.k.***-***, nomas līgumu par zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagastā „Liepukalni” 
nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim, nomas līguma termiņš var tikt mainīts 
uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas vienošanās pamata. 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi 
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes 
gabala nomu ir 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

3. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot  nomas līgumu, vadoties no 2007.gada 30.oktobra Ministru 
kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 

4. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

42.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Bērzezers 127” Valkas pagasts,  

Valkas novads 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***-***, Valka, Valkas novads, 2011. gada 15.aprīļa 
iesniegumu ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā, Bērzezers 
127.  

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu; „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 
2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
27.punkts, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, 
A.Vējiņš, 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 gabalu Valkas novada, Valkas pagasta „Bērzezers 
127”, kadastra apzīmējums 9488 003 0363, platība 0.0725ha nomu, nosakot nomas līguma termiņu uz 
10 gadiem 

2. Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 127”, 
kadastra apzīmējums 9488 003 0363, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, stājas spēkā ar 
2010.gada 1.jūniju. 

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

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

43.§. 
Par  nekustamā īpašuma „Kalmes” Ērģemes pagastā sadalīšanu  

_______________________________________________________________ 
(L.Engere ) 

 
Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, 2011.gada 15.aprīļa 

iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalmes” iesniegumā minētos  zemes gabalus 
ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0157, 9452 008 0158, 9452 008 0159, piešķirot atdalītajiem zemes 
gabaliem jaunus nosaukumus. 

Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta, 14.panta, MK 
27.08.2002. noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
18.punkta, LR Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pilsētu un 
pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3., 4., 5.punktiem, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 
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. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kalmes”, kadastra numurs 9452 008 0156, kas atrodas 
Ērģemes pagastā, Valkas novadā, atdalot no tā sekojošas zemes vienības: 

1.1. ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0157, platība 0.7ha; 
1.2. ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0158, platība 0.8ha; 
1.3. ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0159, platība 1.5ha. 

2. Atdalītajiem zemes gabaliem piešķirt jaunus nosaukumus, saglabājot  zemes vienībām reģistrētos 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9452 008 157: „Kalmēni”, Ērģemes 
pagasts,Valkas  novads; 

2.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0158: „Kalmītes”, Ērģemes pagasts,   
Valkas novads; 

2.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9452 008 159: „Jaunkalmēni”, Ērģemes pagasts, 
 Valkas novads. 

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

44.§. 
*** *** iesnieguma izskatīšana par  zemes gabalu nomu Kārķu pagastā  

_______________________________________________________________ 
(L.Engere ) 

 
Izskatot *** ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Kārķu pagasts, Valkas novads, 2011.gada 15.aprīlī  iesniegto 

iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu 9466 006 0264, 9466 006 0090, 
9466 006 0263 un 9466 006 0201, tika konstatēts: 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, 2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta 
rīkojumu Nr.22 „Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā”, 2007.gada 
30.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”; kā arī 
no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkts, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas 



ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, 
A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
N O L E M J :  
 

1. Noslēgt ar *** *** p.k.***-***, nomas līgumu par sekojošu zemes gabalu nomu bez apbūves tiesībām, 
uz vienu gadu, nomas līguma termiņš var tikt pagarināts, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma 
pieņemšanai par zemes gabalu statusa maiņu: 
1.1. zemes gabals „Davida”, kadastra apzīmējums 9466 006 0264, platība 1.3ha; 
1.2. zemes gabals „Davida”, kadastra apzīmējums 9466 006 0263, platība 0.72ha; 
1.3. zemes gabals „Mežmaļi”, kadastra apzīmējums 9466 006 0090, platība 0.9ha; 
1.4. zemes gabals „Dimzas”, kadastra apzīmējums 9466 006 0201, platība 0.9ha. 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, noteikt, ka nomas maksa par augstāk 
minētā zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

3. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot  nomas līgumu, vadoties no 2007.gada 30.oktobra 
Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”. 

4. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

45.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 57” Valka,  

Valkas novads 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Dome izskata *** ***, p.k. *** -***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2011.gada 18.aprīļa 
iesniegumu ar lūgumu  slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkā, Celtnieks 57.   

Pamatojoties uz augstākminēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Latvijas Republikas likuma 
„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likums” 22.panta 1.daļu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu” V.daļas noteikumus par neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu 
noslēgšanas kārtība un nomas maksa aprēķināšanas kārtība, kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 27.punkts, kas pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 
12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 *** ***, p.k.***-***, nomas līgumu par zemes gabala Valkas novada Valkas pilsētā „Celtnieks 

57”, kadastra apzīmējums 9401 008 0743, 0.06ha platībā nomu, uz laiku līdz 2021.gada 
31.decembrim, nomas līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas 
vienošanās pamata. 

2. Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Valkā, Celtnieks 57, pamatojoties uz likuma „Par valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta 1.daļas 
1.punktu, stājas spēkā ar 2008.gada 2.septembri. 

3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu” 7.punktu, noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu 
ir 1.5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Nomas maksa var tikt palielināta Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
9.punktā minētajos gadījumos.  

4. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot  nomas līgumu, vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”. 

5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

46.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Lejasnaglas” Kārķu pagasts,  

Valkas novads 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere ) 



 
Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Kārķu pagasts, Valkas novads, 2011.gada 19.aprīļa 

iesniegumu ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Kārķu pagastā, 
„Lejasnaglas”.  

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu; „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 
2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
27.punkts, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, 
A.Vējiņš, 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 gabalu Valkas novada, Kārķu pagasta „***”, 

kadastra apzīmējums 9466 008 0039, platība 10.4ha nomu, nosakot nomas līguma termiņu uz 10 
gadiem. 

2. Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Valkas novada Kārķu pagastā „Lejasnaglas”, kadastra 
apzīmējums 9466 008 0039, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, stājas spēkā ar 2010.gada 
1.jūniju. 

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

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

 
47.§. 

Par  nekustamā īpašuma „Birzmaļi” Valkas pagastā sadalīšanu  
_______________________________________________________________ 

( L.Engere) 
 

Dome izskata Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Oši V”, reģ.Nr.44103031768, juridiskā adrese 
„Pentsils”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, 2011.gada 19.aprīļa iesniegumu ar lūgumu  atļaut atdalīt no 
nekustamā īpašuma „Birzmaļi” iesniegumā minēto  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9488 004 
0031, piešķirot atdalītajai zemes vienībai jaunu nosaukumu – „Meisīši 1”. 

Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta, 14.panta, MK 
27.08.2002. noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
18.punkta, LR Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pilsētu un 
pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3., 4., 5.punktiem, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 
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. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Birzmaļi”, kadastra numurs 9488 005 0018, kas atrodas Valkas 
pagastā, Valkas novadā, atdalot no tā s zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9488 004 0031, 
platība 28.8ha. 

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu, saglabājot  zemes vienībai reģistrēto 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: „Meisīši 1”, Valkas pagasts, Valkas novads. 

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

48.§. 
Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Rūjienas ielā 1A 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Izskatot *** ***, p.k.***-***, dzīvo Valkā, *** ielā ***-***, 2011.gada 18.aprīlī iesniegto iesniegumu par 

adreses noteikšanu garāžai, tika konstatēts, ka: 
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada 
Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas 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; MK 27.08.2002. noteikumu Nr.384 „Adresācijas 
noteikumi” 10.p., kas nosaka, ka pilsētās, kur ir ielas, zemesgabaliem un ēkām piešķir numurus ar piesaisti 
ielas nosaukumam, kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, kas nosaka 
pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, 
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Piešķirt garāžai, kas atrodas uz zemes gabala Valkā Mazā Rūjienas iela 1A, kadastra apzīmējums 

9401 008 5338, boksa numurs 53, jaunu adresi – Mazā Rūjienas iela 53, Valka, Valkas novads  
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

49.§. 
Par grozījumiem nomas līgumā uz zemes gabalu Valkas novada  

Valkas pagastā „Indras”  
_______________________________________________________________ 

 (L.Engere ) 
 

Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo „***” Valkas pagasts, Valkas novads, 2011. gada 20.aprīlī 
iesniegto iesniegumu ar atteikumu no zemes gabala Valka novada Valkas pagastā „Indras” ar kadastra 
apzīmējumu 9488 006 0339, 2.0ha platībā par labu ***.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, pamatojoties uz Nomas Līguma 
7.3.punktu, kas nodrošina personas tiesības nodot zemesgabala lietošanas tiesības trešajai personai tikai 
ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu; likuma „Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu; tā paša likuma 25.panta 21.daļa; likuma 
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 
2.punktu; 2009.gada 30.jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumu; 2005.gada 30.augusta Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkts, kas nosaka, 
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 2009.gada 28.maijā noslēgtā nomas līguma Nr.34 1.punktā, 

izslēdzot no turpmākās nomas zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0339, platība 2.0ha.  
2.   Noslēgt ar ***, zemes nomas līgumu par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0339 Valkas 

novada Valkas pagastā „Indras”, nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim, 
nomas līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas vienošanās pamata. 

3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās 
lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, noteikt, 
ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. 

4. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot  nomas līgumu, vadoties 2005.gada 30.augusta Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 

5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
50.§. 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem „Vecšodi” Zvārtavas pagasts,  
Valkas novads 

_______________________________________________________________ 
 ( L.Engere) 

Dome izskata *** , p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***-***, Valmiera, 2011. gada 20.aprīļa iesniegumu ar 
lūgumu  slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagastā „Vecšodi”.   

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2. daļu; „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 



2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 
27.punkts, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, 
A.Vējiņš, 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 sekojošu zemes gabalu Valkas novada, Zvārtavas pagasta 

„Vecšodi”, nomu, nosakot nomas līguma termiņu uz 10 gadiem: 
1.1. 9496 009 0054, platība 12.3 ha; 
1.2. 9496 009 0049, platība 1.4 ha; 
1.3. 9496 008 0060, platība 30.0 ha; 
1.4. 9496 009 0076, platība 20.0 ha; 
1.5. 9496 008 0061, platība 28.9 ha. 

2. Noteikt, ka Nomas attiecības uz šī lēmuma 1.punktā minētajiem zemes gabaliem Valkas novada 
Zvārtavas pagastā „Vecšodi”, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, stājas spēkā ar 2011.gada 
1.janvāri. 

3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās 
lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 
noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. 

4. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot  nomas līgumu, vadoties 2005.gada 30.augusta Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 

5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

51.§. 
Par  nekustamā īpašuma „Dzilnas” Zvārtavas pagastā sadalīšanu  

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata *** ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2011.gada 

20..aprīļa iesniegumu ar lūgumu  atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Dzilnas” iesniegumā minēto  
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9492 010 0037, piešķirot atdalītajai zemes vienībai jaunu 
nosaukumu – „Mežsargmāja”. 

Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta, 14.panta, MK 
27.08.2002. noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
18.punkta, LR Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pilsētu un 
pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3., 4., 5.punktiem, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 
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. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Dzilnas”, kadastra numurs 9496 009 0545, kas atrodas Zvārtavas 

pagastā, Valkas novadā, atdalot no tā  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9496 010 0037, platība 
4.05ha. 

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu, saglabājot  zemes vienībai reģistrēto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: „Mežsargmāja”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads. 

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

52.§. 
Par zemes gabala Valkā, Rūjienas iela 31 daļas nomu 
____________________________________________ 

(L.Engere, K.Albergs, U.Ozoliņa, A.Simulis) 
Dome izskata SIA „Autostils un partneri”, juridiskā adrese Ventspils iela 59, Rīga, 2011. gada 25.martā 

iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju iznomāt ēkām pieguļošo zemi komercdarbības funkciju 
nodrošināšanai.  



Zemes gabals Valkā, Rūjienas iela 31 ir Valkas novada domes īpašums (reģistrēts Valkas pilsētas 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.150). Uz zemes gabals atrodas ēkas, kas ir iznomātas SIA „Autostils un 
partneri” ar konkrētu mērķi minētajās ēkās  izvietot pilna servisa pakalpojumus tālbraucējiem un tūristiem, 
ko veido: pirts, diennakts sabiedriskās ēdināšanas punkts ar veikalu, hosteļa tipa viesnīca un diennakts 
autostāvvieta, kravas automašīnu apkopes centrs un vieglo automašīnu ātro eļlas maiņas apkopes punkts, 
noliktavas pakalpojumi, kā loģistikas centrs, valūtas maiņas punkts, apdrošināšanas centrs, vizītkaršu un 
mazo reklāmas materiālu izgatavošanas centrs, bez tam arī uzstādīt virszemes degvielas uzpildes staciju. 

SIA „Autostils un partneri” pilnvarotā persona šā jautājuma diskusiju rezultātā, iesniedza vēlamā 
nomas zemes gabala shēmu. Šajā shēmā ir norādīts, ka ir jāveic bruģētās saliņas (pie Igaunijas robežas) 
daļēja nojaukšana, lai pa šo vietu varētu novirzīt transporta kustību. 

 Izpētot sagatavoto shēmu, ir jāņem vērā fakts, ka cauri zemes gabalam iet Rūjienas iela, kas ir 
noteikta kā valsts tranzīta ceļš. Līdz ar to, kamēr nav pabeigti jaunā tranzītceļa izbūves darbi un transporta 
kustība nav novirzīta pa jaunizbūvēto tranzītceļu, nevar tikt veikti būvdarbi uz tranzīta ceļa (nojaucot ar 
bruģi klātās saliņu pie Igaunijas robežas), jo pretējā gadījuma tiek traucēta tranzīta kustība abos virzienos. 

Bez tam, jau šobrīd veicot transporta kustības novirzīšanu pa vienu pusi, ir jāsaņem saskaņojums no 
VAS Latvijas valsts ceļi, kā arī jāveic jaunu ceļa zīmju uzstādīšana transporta plūsmas pārkārtošanai. 

Turpinot izvērtēt zemes gabala nomas robežu novietojumu, ir jāsecina, ka nomas platība sastāvēs no 
divām daļām, kuras sadalīs Rūjienas iela – attiecīgi 5550m2 un 21250m2 platībā. 

Nomas līguma noslēgšanu šajā gadījumā regulē 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumi 
Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kur jāņem vērā 18.3.punkts par zemes gabala 
nomas maksas apmēru – 1.5% no zemes kadastrālās vērtības. 

Pamatojoties uz augstākminēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu, un 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 
nomu” III.daļas noteikumus par neapbūvēta zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas 
maksas aprēķināšanas kārtība, kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkts, kas 
pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, 
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Pēc tam kad Valkas novada domē ir saņemta VAS „Latvijas valsts ceļi” saskaņota satiksmes 
organizācijas shēma, kā arī no SIA „Autostils un partneri” turpmākās darbības plāns, slēgt nomas 
līgumu ar SIA „Autostils un partneri”,  par zemes gabala Valkas novada Valkā, Rūjienas iela 31, 
kadastra apzīmējums 9401 008 0377, daļas 26800m2 kopplatībā nomu, saskaņā ar shēmu (skat. 
Pielikumā). 

2. Noteikt, ka zemes nomas līgumā noteiktās Nomas attiecības stājas spēkā pēc līguma parakstīšanas 
un darbojas līdz  2021.gada  31.decembrim. Nomas līguma termiņš var tik mainīts uz savstarpējas 
vienošanās pamata. 

3. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā no Valsts zemes 
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.  

4. Pēc jaunā tranzīta ceļa nodošanas ekspluatācijā var tikt izskatīts jautājums par nomas platības 
palielināšanu iekļaujot tajā arī bijušo Rūjienas ielas posmu, tādējādi ēkas un zemi atzīstot par vienotu 
nomas objektu. 

5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

 

53.§. 
Valkas novada pašvaldības Valkas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana 

________________________________________________________________ 
(G.Bašķis) 

 
Ar 2011.gada 31.martu uz darbinieka uzteikuma pamata ir pārtrauktas darba tiesiskās attiecības ar 

Valkas pagasta pārvaldes vadītāju Andreju Kalniņu. A.Kalniņš laikā no 2010.gada 29.jūlija līdz 
atbrīvošanas brīdim atradās bērna kopšanas atvaļinājumā un šajā laika periodā viņu pagasta pārvaldes 
vadītāja amatā aizvietoja Jānis Lapsa. 

LR Darba likuma 45.panta 3.daļa nosaka, ka , gadījumā, ja promesošais darbinieks kādu apstākļu dēļ 
neturpina darba tiesiskās attiecības, viņa aizvietojošā darbinieka darba līgums uzskatāms par noslēgtu uz 
nenoteiktu laiku. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no  Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 9.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Iecelt Valkas novada pašvaldības Valkas pagasta pārvaldes vadītāja amatā Jāni Lapsu. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

54.§. 
Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu 

Valkas novadā 
_____________________________________________ 

( H.Kurme ) 
 

Valkas novada dome izskata Centrālās vēlēšanu komisijas 2011.gada 21.aprīļa rīkojumu Nr.19 „Par 
parakstu vākšanas vietu noteikšanu”, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai 
par likumu „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam””, 
„Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””, „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu 
bezdarba gadījumam”” atcelšanu. 

Ar 2011.gada 15.aprīļa Valkas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.35-v „Par parakstu vākšanas 
vietu noteikšanu Valkas novadā” tika noteiktas parakstu vākšanas vietas likumam „Grozījumi Latvijas 
Republikas Satversmē”. 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 
nolikums 16.15.pantā noteikts, ka domes priekšsēdētājs ārkārtas gadījumos izdod rīkojumus par 
jautājumiem, kas ir domes kompetencē, kuri pēc tam apstiprināmi domes tuvākajā sēdē. Ņemot vērā 
minēto nepieciešams apstiprināt rīkojumu.  

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu 
ierosināšanu” 7.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Noteikt 6 parakstu vākšanas vietas Valkas novadā, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas 

nobalsošanas ierosināšanai par likumu „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 
2009.gada līdz 2012.gadam””, „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””, 
„Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” atcelšanu: 

 
 
Nr.p.k. Novads Iecirkņa nosaukums Adrese 

1. Valkas novads Ērģemes pagasta pārvalde „Pūcītes”, Ērģemes pagasts,  
Valkas novads, LV 4711 

2. Valkas novads Vijciema pagasta pārvalde „Dalderi”, Vijciema pagasts,  
Valkas novads, LV 4733 

3. Valkas novads Zvārtavas pagasta pārvalde „Luturskola”, Stepi, Zvārtavas pagasts, 
Valkas novads, LV 4735 

4. Valkas novads Valkas pagasta pārvalde „Lugažu muiža”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV 4701 

5. Valkas novads Valkas pilsētas kultūras nams E.Dārziņa iela 8, Valka, 
Valkas novads, LV 4701 

6. Valkas novads Kārķu pagasta pārvalde „Ausmas”, Kārķu pagasts, 
Valkas novads, LV 4716 

 
2. Apstiprināt 2011.gada 15.aprīļa rīkojumu Nr.35-v „Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Valkas 

novadā”. 
3. Lēmumu nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai, Valkas novada pagastu pārvaldēm un Valkas novada 

vēlēšanu komisijai. 
 

4. Par lēmuma izpildi atbild Kancelejas vadītāja Gundega Ukre. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada izpilddirektors Guntis Bašķis. 

 
55.§. 

Maksas noteikšana par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu 
Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” 
________________________________________________ 

(L.Ozoliņa) 
 



Pamatojoties uz Iepirkuma „Par Valkas pilsētas PII „Pasaciņa” audzēkņu ēdināšanu” Nr.VND/2011/2B 
pabeigšanu un  vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punkta, 
21.panta pirmās daļas  14.punkta g)apakšpunktu, Izglītības likuma 12., 59.pantiem, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 
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 maksu par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Valkas pilsētas PII „Pasaciņa” 
audzēkņiem un noteikt to vienam audzēknim dienā  – Ls 1,31 (viens lats trīsdesmit viens santīms) 
bez PVN. 

2. Noteikt, ka maksa par ēdināšanu dežūrgrupā augusta mēnesī veicama kā priekšapmaksa līdz 
2011.gada 31.jūlijam. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pilsētas PII „Pasaciņa” vadītāja L.Ozoliņa. 
 

56.§. 
Par domes priekšsēdētāja komandēšanu uz biedrības  

Eiroreģions „Pleskava, Livonija” rīkoto kopējo sanāksmi 
_____________________________________________________________ 

(V.Zariņš) 
 

Domes priekšsēdētājs lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Kārļa Alberga 2011.gada 27.aprīļa iesniegumu 

par komandēšanu uz biedrības Eiroreģions „Pleskava, Livonija” rīkoto sanāksmi, kura notiks 2011.gada 
maija beigās Pleskavā un vadoties no 2010.gada 12.oktobra MK noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā 
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, 
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 biedrības Eiroreģions „Pleskava, 
Livonija” rīkoto sanāksmi par kopējo darbību projektu izstrādē, kura notiks Pleskavā no 2011.gada 
23.maija līdz 2011.gada 24.maijam (ieskaitot). 

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

Centralizētajā grāmatvedībā. 

57.§. 
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas TV-5” valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu   

__________________________________________________________________ 
( V.Zariņš ) 

 
2009.gada 3.jūlijā Aleksandram Gruntmanim beidzās paraksta tiesības kā valdes priekšsēdētājam 

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Valkas TV-5”. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valkas TV-5” faktiski 
savu darbību jau vairākus gadus ir pārtraukusi un arī šobrīd nekāda ekonomiskā aktivitāte nenotiek. Tā kā 
arī turpmāk minētā sabiedrība neplāno sākt darbu, Valkas novada domei būtu lietderīgāk sabiedrību 
likvidēt. Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 100.panta 1.daļai 
kapitālsabiedrības likvidāciju veic valdes locekļi, ja tās institūcijas lēmumā, kura pieņēma lēmumu par 
kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu, nav noteikts citādi. 

Tā kā Aleksandram Gruntmanim ir beigušās paraksta tiesības un viņš vairākkārt mutiski ir izteicis vēlmi 
pārtraukt darboties sabiedrībā, nepieciešams iecelt valdes priekšsēdētāju, kurš juridiski likvidētu 
sabiedrību. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu un Komerclikuma 224.panta 
1.daļu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, 
A.Vējiņš, 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. Atsaukt Aleksandru Gruntmani, personas kods *** - ***, adrese: Raiņa iela 18 – 57, Valka, Valkas 
novads, LV-4701, no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas TV-5”, reģ.Nr. 44103009466, valdes 
priekšsēdētāja amata. 

2. Ievēlēt Viesturu Zariņu, personas kods *** - ***, adrese: ”Rīti”- 4, Gaujienas pag., Apes novads, LV-
4339, par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas TV-5”, reģ.Nr. 44103009466, valdes 
priekšsēdētāju. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

58.§. 
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas TV-5” darbības izbeigšanu   

__________________________________________________________________ 
( V.Zariņš ) 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valkas TV-5” faktiski savu darbību jau vairākus gadus ir pārtraukusi 

un arī šobrīd nekāda ekonomiskā aktivitāte nenotiek. Tā kā arī turpmāk minētā sabiedrība neplāno sākt 
darbu, Valkas novada domei būtu lietderīgāk sabiedrību likvidēt. Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību 
kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 100.panta 1.daļai kapitālsabiedrības likvidāciju veic valdes locekļi, ja 
tās institūcijas lēmumā, kura pieņēma lēmumu par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu, nav noteikts 
citādi. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu un likuma „Par valsts un 
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 99.panta 1.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 
deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas TV-5”, reģ.Nr.44103009466, juridiskā adrese 

Raiņa iela 18-60, Valka, Valkas novads, LV-4701, darbību un uzsākt likvidāciju. 
2. Noteikt, ka par lēmuma 1.punkta izpildi atbildīga Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas TV-5” 

valde. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 
Sēde slēgta 2011.gada 28.aprīlī plkst.14.30 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)             K.Albergs 
 

 


