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

2012.gada 29.martā                        Nr.4 
Sēde sasaukta pulksten 10.00 
 
Darba kārtība : 
1. Valkas pilsētas Kultūras nama direktora iecelšanu. 
2. Par grozījumiem ZiemeĜlatvijas kameransambĜa nolikumā. 
3. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 228”. 
4. Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekĜu sadali 2012.gadam. 
5. Par atbalstu Valkas novada pašvaldības dalībai projektā „Atbalsts jauniešu centru darbības 

nodrošināšanai pašvaldībā”. 
6. Par Lielā Labdarības Robežtirgus tirdzniecības vietu izcenojumu apstiprināšanu. 
7. Par X Lielā Labdarības Robežtirgus mērėa apstiprināšanu. 
8. Par piedalīšanos projektā „CHARTS” (Culture and Heritage Added value to Regional policies for Tourism 

Sustainability, latviešu valodā - Kultūra un kultūras mantojums kā pievienotā vērtība reăionālai politikai 
tūrisma ilgtspējības nodrošināšanā). 

9. Par pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas izstrādāto pakalpojumu cenu apstiprināšanu. 
10. Par Valkas novada domes 2011.gada pamatbudžeta izpildi. 
11. Par Valkas novada domes 2011.gada speciālā budžeta izpildi. 
12. Par Valkas novada domes 2011.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi. 
13. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada 

domes 2012.gada pamatbudžets” apstiprināšanu. 
14. Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 23. un 58.pielikumā (protokols Nr.2., 1.§). 
15. Par līdzekĜu piešėiršanu no novada domes budžeta zaudējumu kompensēšanai reăionālajos vietējās 

nozīmes maršrutos. 
16. Par licences un licences kartiĦas izsniegšanu Leonīdam GoĜevam pasažieru pārvadājumiem ar vieglo 

taksometru. 
17. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja iecelšanu. 
18. Par dalību biedrībā „Latvijas teritoriālplānotāju asociācija”.  
19. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 119”. 
20. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 227”. 
21. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 193”. 
22. Par nomas teritorijas precizēšanu. 
23. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 162”. 
24. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „Bērzezers 60”. 
25. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 168”. 
26. Par platības noteikšanu ēku īpašuma Valkā, Burtnieku iela 19 uzturēšanai. 
27. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 15”. 
28. Par adrešu datu sakārtošanu Valkas novada teritorijā, likvidējot kĜūdaini apstiprināto adresi „Žurbi”, 

Valkas pagastā. 
29. Par jaunas adreses piešėiršanu Valkas pagastā, „Stacija Saule”. 
30. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 27A”. 
31. Par platības noteikšanu ēku īpašuma Valkā, Celtnieks 51 uzturēšanai. 
32. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Smilšu ielā 1A, Valkā daĜu „Nr.132”. 
33. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – apbūvēta zemes gabala „KrastiĦi”, 

Valkas pagastā, Valkas novadā (kadastra apzīmējums 9488 017 0019) nosacītās cenas apstiprināšanu. 
34. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvētu zemes gabalu Valkas novada Ērăemes pagastā „SterēĜi” 

atsavināšanai.  
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35. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvēta zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Atvases” 
atsavināšanai.  

36. Par zemes gabala Valkas novada Vijciema pagasts „BirzgaĜi” atsavināšanu. 
37. DzīvokĜu jautājumu izskatīšana. 
38. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā. 
39. Par atbalstu projektam "Jauno DĪDŽEJU apmācības Lugažos". 
40. Par projektu "Akustiskās mūzikas nakts koncerti Lugažu muižā". 
41. Par zemes vienības “Rozas”, Ērăemes pagastā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 
42. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Kārėu pagastā “Dibenleja” daĜu Nr.89. 
43. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Kārėu pagastā “Tranšeja”. 
44. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Kārėu pagastā “Krūzes” daĜu „Nr.86”. 
45. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Kārėu pagastā “Līdumi” daĜu „Nr.83”. 
46. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Kārėu pagastā “Dibenleja” daĜu „Nr.234”. 
47. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Kārėu pagastā “Dibenleja” daĜu „Nr.198”. 
48. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Kārėu pagastā “Krūzes” daĜu „Nr.87” un „Kalnsaulieši” 

daĜu „Nr.92”. 
49. Par nekustamā īpašuma „Kannītes” Vijciema pagastā sadalīšanu. 
50. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas 

novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma „PīriĦi 2” zemes gabala sadalīšanai. 
51. Par izsoles rīkošanu traktoram MTZ-80L. 
52. Par izsoles rīkošanu automašīnai MITSUBISHI PAJERO SPORT. 
53. SIA „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS” 2011.gada pārskata apstiprināšana. 
54. SIA „Valkas Namsaimnieks” gada pārskata par 2011.gadu apstiprināšana. 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                      (personiskais paraksts)                          K.Albergs 
 
 

1.§ 
Par Valkas pilsētas Kultūras nama direktora iecelšanu 

________________________________________________ 
(V.ZariĦš) 

K.Albergs lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
2011.gada 21.decembrī līdzšinējā Valkas pilsētas Kultūras nama direktore Aija Sallu izbeidza darba 

tiesiskās attiecības ar Valkas novada domi. 
2012.gada 9.februārī laikrakstā „ZiemeĜlatvija” un Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv tika 

izsludināts konkurss uz Valkas pilsētas Kultūras nama direktora amatu. Amatam pieteicās četri amata 
kandidāti. 

2012.gada 1.martā ar priekšsēdētāja rīkojumu izveidota konkursa vērtēšanas komisija 6 locekĜu sastāvā 
intervēja Valkas pilsētas Kultūras nama direktora amata kandidātus un izvirzīja kā piemērotāko amata 
kandidātu apstiprināšanai Valkas novada domē Mārīti MeĜėi. 

 Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 9.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziĦā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības 
iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 9.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 
deputāti (V.ZariĦš, A.Simulis, S.Pilskalne, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS – 4 deputāti (U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Iecelt Valkas pilsētas Kultūras nama direktora amatā Mārīti MeĜėi, personas kods 250866 - 12252. 
2. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī. 
 

2.§. 
Par grozījumiem ZiemeĜlatvijas kameransambĜa nolikumā  

_______________________________________________________ 
(U.OzoliĦa ) 

 
Ar domes 2010.gada 30.decembra lēmumu „ZiemeĜlatvijas kameransambĜa nolikuma apstiprināšana” 

(Protokols Nr.13, 10.§) tika apstiprināts Valkas pilsētas domes laikā izveidotā profesionālā mūzikas kolektīva - 
Valkas kultūras nama struktūrvienības – nolikums. Atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam 2012.gada 
budžetam un izmaiĦām iestāžu amatu sarakstos ir nepieciešams veikt precizējumus arī ZiemeĜlatvijas 
kameransambĜa nolikumā. 
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Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 12.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
1.daĜas 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome  
N O L E M J : 
 

1. Atlikt lēmuma projekta izskatīšanu līdz nākošai domes sēdei. 
 

 
3.§. 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 228” 
__________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela , Rīga, 2012. gada 13.februāra iesniegumu (saĦemts un 
reăistrēts Valkas novada domē 15.02.2012. Nr.66) ar lūgumu  slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas 
novada Valkā, „Celtnieks 228”. [..] 

 ĥemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija sēdes lēmuma 
(izraksts Nr.7-19); Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīĜa rīkojums Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma 
koncepciju”; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību 
zemes nomu” 18.punktu; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 
deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***-***,  par zemes gabala Valkas novada Valkā „Celtnieks 228”, kadastra 

apzīmējums 9401 008 0656, platība 0.06ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu 
līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita 
lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

 
 

4.§. 
Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekĜu sadali 2012.gadam  

__________________________________________________________________ 
( Dz.Auzāne) 

 
   SaskaĦā ar Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli Nr.1-14/961 no 27.02.2012., Valkas novadam 

2012.gadā piešėirti Ls 1689.00 mācību literatūras iegādei no valsts budžeta līdzekĜiem. Finansējuma sadale 
novada skolām veikta atbilstoši izglītojamo skaitam VIIS datu bāzē š.g. 1.janvārī. 

  Par šiem līdzekĜiem drīkst iegādāties tikai Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto mācību literatūru 
vispārējās izglītības programmu apguvei. 

  Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 4.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Ls 1689.00 sadali mācību literatūras iegādei no valsts budžeta līdzekĜiem (pielikumā). 
2. IekĜaut katras skolas budžeta tāmē atsevišėu sadaĜu (rindu) mācību literatūras iegādei no valsts budžeta 

līdzekĜiem : 
2.1. Valkas ăimnāzija Ls 468,00 
2.2. Valkas pamatskola Ls 821,00 
2.3. Ērăemes pamatskola Ls 96,00 
2.4. Kārėu pamatskola Ls 104,00 
2.5. Ozolu pamatskola Ls 96,00 
2.6. Vijciema pamatskola Ls 104,00 

3. Uzdot skolu direktoriem valsts budžeta līdzekĜus izlietot atbilstoši noteiktajiem mērėiem līdz 2012.gada 
20.decembrim un sagatavot atskaiti par mācību literatūras iegādi līdz 2013.gada 11.janvārim. 

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

 
5.§. 

Par atbalstu Valkas novada pašvaldības dalībai projektā 
„Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” 

__________________________________________________________________ 
( Dz.Auzāne ) 

 
 Izglītības un zinātnes ministrija 2012.gada 8.martā ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu „Atbalsts 

jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”. 
 Valkas novada BJC “Mice” un Jauniešu dome ir sagatavojusi pieteikumu dalībai projektu konkursā. 

Konkursa mērėis ir izvēlēties projekta iesniedzējus, kas īstenos projektus ar mērėi nodrošināt pašvaldības 
jauniešu centra nepārtrauktu darbību, radot labvēlīgus apstākĜus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai 
jauniešu centrā un nodrošinot jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī piekĜuvi jauniešu 
vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai.  

Projekta norises laiks ir no 2012.gada 2.maija līdz 2012. gada 29.oktobrim. 
 Projektu finansē no valsts budžeta līdzekĜiem (ministrijas budžeta apakšprogramma 06.05.00 „Jaunatnes 

politikas valsts programma”). Tā apjoms ir no Ls 1800,00 līdz Ls 2224,00. 
 ĥemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 

16.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.panta 2.punkta, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt Valkas novada pašvaldības dalību projektā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai 

pašvaldībā”. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

6.§. 
Par Lielā Labdarības Robežtirgus tirdzniecības vietu  

izcenojumu apstiprināšanu  
____________________________________________________ 

( G.Smane) 
 

 Dome izskata Tūrisma informācijas biroja vadītājas Lienes BērziĦas sagatavoto iesniegumu par 
izcenojumiem tirdzniecības vietām Lielajā Labdarības Robežtirgū.  

  Domei ir jānosaka izcenojumus par tirdzniecības vietām. 
  ĥemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 2.§.) 

un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta g) apakšpunkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 

N O L E M J : 
1. Apstiprināt Lielā Labdarības Robežtirgus, kas notiek katru gadu Valkā, Lugažu laukumā, vienas 

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

4.92 par vienu vietu; 
1.4 tirdzniecībai ar atspirdzinošiem bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu, cukura vati Ls 4.92 par 

vienu vietu; 
1.5 tirdzniecībai ar stādiem Ls 4,10 par vienu vietu; 
1.6 tirdzniecībai ar dārzeĦiem, grieztiem ziediem Ls 3,69 par vienu vietu; 
1.7 tirdzniecībai ar dārzniecību saistītām precēm Ls 3,69 par vienu vietu; 
1.8 tirdzniecībai ar daiĜamatniecības un amatniecības izstrādājumiem Ls 1,64 par vienu vietu; 
1.9 tirdzniecībai ar dzīvniekiem un ar to saistīta inventāra un barības pārdošanu Ls 3,28 par vienu vietu; 
1.10 tirdzniecībai ar automašīnām un to saistīto inventāru Ls 5,74 par vienu vietu; 
1.11 tirdzniecībai ar presi, iespieddarbiem Ls 3,28 par vienu vietu; 
1.12 tirdzniecība un reklāma ar skaistumkopšanas un ārstniecības līdzekĜiem Ls 5,74 par vienu vietu;  
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1.13 par partijas reklāmas stenda, telts vai cita veida vizuālās reklāmas izvietošanu Ls 16,39 par vienu 
vietu;   

1.14 par dažāda veida atrakciju izvietošanu Ls 4,10 par vienu vietu. 
2. Viena tirdzniecības vieta 3x3 metri. Ja nepieciešamā tirdzniecības vieta pārsniedz noteikto platību, tad ir 

jāmaksā par papildus vietu pēc noteiktā cenrāža. 
3. Pievienotās vērtības nodokli aprēėināt atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli”. 
4. Nodrošināt piedāvātā pakalpojuma cenas aprēėinu un informācijas pieejamību pakalpojuma pircējiem. 
5. Visu par tirdzniecības vietām iekasēto maksu ieskaitīt Valkas pilsētas domes ziedojumu kontā un izlietot 

apstiprinātajam mērėim. 
6. Par lēmumu izpildi atbildīgā persona Tūrisma informācijas biroja vadītāja Lienes BērziĦa. 
7. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja Gunta Smane. 
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
7.§. 

Par X Lielā Labdarības Robežtirgus mērėa 
apstiprināšanu   

________________________________________________________________ 
( G.Smane, U.OzoliĦa, V.ZariĦš, E.Pormeistere, A.Simulis, M.Kreilis, A.Sjademe) 

 
Novada dome izskata Tūrisma informācijas biroja vadītājas Lienes BērziĦas sagatavoto iesniegumu par 

mērėiem, kam varētu tikt nodoti visi X Lielā Labdarības Robežtirgus ieĦēmumi par tirdzniecības vietu nomu, 
labdarības loteriju un labdarības desiĦām. 

Domei jānosaka mērėis, kam tiks izmantoti ieĦēmumi. 
ĥemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 3.§.) 

un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 10 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (E.Pormeistere),  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt X Lielā Labdarības Robežtirgus mērėi: 

1.1. Valkas pilsētas labiekārtošanai – soliĦu un atkritumu tvertĦu iegādei. 
2. Visu par tirdzniecības vietu nomu iekasēto maksu un labdarības desiĦu ieĦēmumus ieskaitīt Valkas 

novada domes ziedojumu kontā un izlietot apstiprinātajam mērėim. 
3. Par lēmumu izpildi atbildīgā persona Tūrisma informācijas biroja vadītāja Liene BērziĦa. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja Gunta Smane. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 
 

8.§. 
Par piedalīšanos projektā „CHARTS” (Culture and Heritage Added value to Regional policies for 

Tourism Sustainability, latviešu valodā - Kultūra un kultūras mantojums kā pievienotā vērtība 
reăionālai politikai tūrisma ilgtspējības nodrošināšanā)  

__________________________________________________________________ 
(G.Smane, M.Magone, V.Šaicāns) 

 
Valkas novada dome ir saĦēmusi uzaicinājumu no Vidzemes tūrisma asociācijas piedalīties Interreg IV C 

Regional Initiative līdzfinansētā projektā „CHARTS” (Culture and Heritage Added value to Regional policies 
for Tourism Sustainability, latviešu valodā - Kultūra un kultūras mantojums kā pievienotā vērtība reăionālai 
politikai tūrisma ilgtspējības nodrošināšanā). 

Vadošais projekta partneris – Grieėija, partneri – Zviedrija, Īrija, Lielbritānija, BeĜăija, Spānija (+Maljorka), 
Itālija, Rumānija, Bulgārija, Kipra, Latvija. No Latvijas – Vidzemes tūrisma asociācija. 

Latvijas partneri projektā: Vidzemes tūrisma asociācija, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Apes novada 
dome, Raunas novada dome,  Gulbenes novada dome, Carnikavas novada dome, Limbažu novada 
dome,  Alojas novada pašvaldība, Saulkrastu novada dome, ĒrgĜu novada pašvaldība un Valkas novada 
dome. 

Kopējais priekšfinansējums 3 gadu laikā Valkas novada domei (100 % apmērā) būs līdz 11 240,69 EUR, 
Valkas novada domes nodrošināmais līdzfinansējums 15 % apmērā – 1686,00 EUR.   

Projekta mērėis uzlabot kultūras mantojuma kapacitāti, tai skaitā veicinot Vidzemes atpazīstamību kā 
kultūras galamērėi.  
Projekta ietvaros Valkas novada dome piedalīsies sekojošās aktivitātēs: 

1. Dalība tūrisma gadatirgos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 2013.gadā (atmaksātas), 
2. Kultūras mantojuma kartes izstrāde - popularizēt novadu, kā arī iekĜaut to kopējos Vidzemes 

maršrutos, 
3. Tūrisma un kultūras speciālistu semināri un apmācības, 
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4. Kultūras stratēăijas izstrāde un citi. 
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta 

lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 4.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Piedalīties Interreg IV C Regional Initiative līdzfinansētā projektā „CHARTS” (Culture and Heritage Added 

value to Regional policies for Tourism Sustainability, latviešu valodā - Kultūra un kultūras mantojums kā 
pievienotā vērtība reăionālai politikai tūrisma ilgtspējības nodrošināšanā). 

2. Kopējais Valkas novada domes projekta budžets 2012. – 2014.gadā - LVL 7900,00 (septiĦi tūkstoši deviĦi 
simti lati) vai EUR 11240,69 (vienpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit eiro un 69 centi), tai skaitā 85% ir 
Eiropas Savienības līdzfinansējums un 15%  LVL 1185,00 (viens tūkstotis viens simts astoĦdesmit pieci 
lati) vai EUR 1686,00 (viens tūkstotis seši simti astoĦdesmit seši eiro)  -  Valkas novada domes 
līdzfinansējums.   

3. Atbildīgā par projekta ieviešanu attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja Gunta Smane. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
 

9.§. 
Par pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas  

izstrādāto pakalpojumu cenu apstiprināšanu  
____________________________________________ 

( G.Spiridonova ) 
 

    Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas rīcībā ir nepieciešamā tehnika, materiāli un 
speciālisti, lai pēc novada domes struktūrvienību un iedzīvotāju pieprasījuma sniegtu atbilstošas kvalitātes 
pakalpojumus. ĥemot vērā, ka atsevišėu maksas pakalpojumu cenas apstiprinātas ar Valkas pilsētas domes 
lēmumu, Valkas novada domei nepieciešams apstiprināt teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas aprēėinātās  
pakalpojumu cenas. 

   ĥemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 
5.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta g) 
apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt cenu kravas automašīnas MAN 8.150 valsts reăistrācijas Nr.HR 5341 izmantošanai saskaĦā ar 

1.pielikumu 15,49 Ls/stundā vai 0,46 Ls/km bez PVN. 
2. Apstiprināt cenu ekskavatora New Holland B110 reăistrācijas Nr.T 7748 LT izmantošanai saskaĦā ar 

2.pielikumu 18,79 Ls/stundā bez PVN. 
3. Apstiprināt cenu autopacēlāja VS 22 ZIL 130 valsts reăistrācijas Nr.BV 9426 izmantošanai koku zaru un 

koku zāăēšanai ar motorzāăi saskaĦā ar 3.pielikumu 15.04 Ls/stundā bez PVN. 
4. Apstiprināt cenu ekskavatora JUMZ 8040 reăistrācijas Nr.T 8584 LL izmantošanai saskaĦā ar 4.pielikumu 

15,06 Ls/stundā bez PVN. 
5. Apstiprināt cenu kravas automašīnas Mersedes Benz 1722 AK valsts reăistrācijas Nr.FR 764 izmantošanai 

ielu un ceĜu attīrīšanai no sniega saskaĦā ar 5.pielikumu 0,85 Ls/km bez PVN. 
6. Apstiprināt cenu traktora Belarus 320 reăistrācijas Nr.T 469 LT izmantošanai saskaĦā ar 6.pielikumu 8,14 

Ls/stundā bez PVN. 
7. Apstiprināt cenu traktora MTZ 80 KO 707 reăistrācijas Nr.T 3057 LB zāliena pĜaušanas izmantošanai 

saskaĦā ar 7.pielikumu 14,05 Ls/stundā bez PVN. 
8. Apstiprināt cenu kravas automašīnas SAZ 3507 valsts reăistrācijas Nr.CV 9746 izmantošanai saskaĦā ar 

8.pielikumu 10,52 Ls/stundā bez PVN. 
9. Apstiprināt cenu kravas automašīnas Mersedes Benz 1722 AK valsts reăistrācijas Nr.FR 764 izmantošanai 

saskaĦā ar 9.pielikumu 15,83 Ls/stunda darbā un 0.42 Ls/km bez PVN. 
10. Apstiprināt cenu traktora T 25 reăistrācijas Nr.T 3024 LB izmantošanai saskaĦā ar 10.pielikumu 7,90 

Ls/stundā bez PVN. 
11. Apstiprināt cenu traktora T 40 reăistrācijas Nr.T 2479 LF izmantošanai saskaĦā ar 11.pielikumu 9,06 

Ls/stundā bez PVN. 
12. Apstiprināt cenu traktora MTZ 82 reăistrācijas Nr.T 7897 LC un MTZ 82-1 reăistrācijas Nr.T 3607 LP 

sniega tīrīšanai saskaĦā ar 12.pielikumu 15,49 Ls/stundā vai 3,69 Ls/pārgājiena km bez PVN. 
13. Apstiprināt cenu strādnieka pakalpojuma izmantošanai saskaĦā ar 13.pielikumu 4,04 Ls/stundā bez PVN. 
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14. Apstiprināt cenu traktora Belarus 892/4 reăistrācijas Nr.T 885 LH sniega tīrīšanai saskaĦā ar 14.pielikumu 
16,09 Ls/stundā vai 3,82 Ls/pārgājiena km bez PVN. 

15. Apstiprināt cenu viena kubikmetra ūdens piegādei ar laistāmo mašīnu KO 713-01 valsts reăistrācijas 
Nr.5811 BU saskaĦā ar 15.pielikumu 3.97 Ls/m3 bez PVN. 

16. Pievienotās vērtības nodokli aprēėināt atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli”. 
17. Lēmuma izpildi nodrošināt pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas vadītājai Inesei Vehi. 
18. Lēmuma izpildi kontrolēt novada domes izpilddirektoram Guntim Bašėim. 
19. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 
 

10.§. 
Par Valkas novada domes 2011.gada pamatbudžeta izpildi  

______________________________________________________ 
(I.Markova ) 

 
  ĥemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 6.§.) 

un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, 46.panta, likuma 
„Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes pamatbudžeta līdzekĜu atlikumu uz 01.01.2011.– Ls 2414800,-. 
2. Apstiprināt Valkas novada domes 2011.gada pamatbudžeta ieĦēmumus – Ls 11194662,-. 
3. Apstiprināt Valkas novada domes finansēšanas avotu – aizdevumu – Ls 4731527,-. 
4. Apstiprināt Valkas novada domes 2011.gada pamatbudžeta izdevumus – Ls 13343726,-. 
5. Apstiprināt Valkas novada domes finansēšanas aizdevuma atmaksu - Ls 4428404,-. 
6. Apstiprināt Valkas novada domes ieguldījumu pamatkapitālā - Ls22700,-. 
7. Pamatbudžeta līdzekĜu atlikums uz 31.12.2011. – Ls 546159 ,-. 
8. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Finanšu nodaĜas vadītāja Iveta Markova. 
9. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam Kārlim Albergam. 
10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

 
11.§. 

Par Valkas novada domes 2011.gada speciālā budžeta izpildi  
________________________________________________________ 

(I.Markova) 
 

  ĥemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 7.§.) 
un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, 46.panta, likuma 
„Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes speciālā budžeta līdzekĜu atlikumu uz 01.01.2011.– Ls 27072,00. 
2. Apstiprināt Valkas novada domes 2011.gada speciālā budžeta ieĦēmumus – Ls 126722,00. 
3. Apstiprināt Valkas novada domes 2011.gada speciālā budžeta izdevumus – Ls 152143,00. 
4. Speciālā budžeta līdzekĜu atlikums uz 31.12.2011. – Ls 1651,00. 
5. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Finanšu nodaĜas vadītāja Iveta Markova. 
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam Kārlim Albergam. 
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

12.§. 
Par Valkas novada domes 2011.gada ziedojumu  

un dāvinājumu budžeta izpildi  
____________________________________________ 

(I.Markova ) 
 

  ĥemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 8.§.) 
un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, 46.panta, likuma 
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„Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekĜu atlikumu uz 01.01.2011.– Ls 

11897,00. 
2. Apstiprināt Valkas novada domes 2011.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieĦēmumus –Ls 

13134,00. 
3. Apstiprināt Valkas novada domes 2011.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumus–Ls 14460,00. 
4. Ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekĜu atlikums uz 31.12.2011. – Ls 10571,00. 
5. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Finanšu nodaĜas vadītāja Iveta Markova. 
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam Kārlim Albergam. 
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

13.§. 
Par saistošo noteikumu Nr.10„Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžets” 

 apstiprināšanu  
__________________________________________________________________ 

(I.Markova ) 
  Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada 

pašvaldības 2012.gada pamatbudžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus 2012.gada 
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2. 

   ĥemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 
9.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, 46.panta, 
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, 
A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Valkas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžets”” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2” Valkas 

novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžets” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Domes Finanšu nodaĜai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi Nr.10 būtu brīvi pieejami Valkas novada domes 
ēkā Valkā, Semināra ielā 9. 

4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Finanšu nodaĜas vadītāja – Iveta Markova. 
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam Kārlim Albergam. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 
 

14.§. 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma  

„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 
23. un 58.pielikumā (protokols Nr.2., 1.§) 

__________________________________________________________________ 
( I.Markova) 

  Valkas novada dome ir saĦēmusi Valkas ăimnāzijas direktores iesniegumu veikt izmaiĦas skolas amatu 
sarakstā mainot algas likmi komandantam-apkopējam no Ls 200.00 uz Ls 240.00, nemainot patlaban 
veicamos darba pienākumus, un Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja iesniegumu veikt izmaiĦas Zvārtavas 
pagasta tautas nama amatu sarakstā  kurinātājam, mainot darba vietu skaitu  no 0.5 uz 1.0 un algas likmi no 
Ls 100.00 uz Ls 200.00. 

  Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 10.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 13.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
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1. Izdarīt grozījumu Valkas novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes 
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§) 23.pielikumā „Valkas 
ăimnāzijas tehnisko darbinieku darba vietu saraksts un darba samaksa”, izsakot 9.punktu šādā redakcijā: 

N.p.k. Amats Darba 
vietu 

skaits/ 
slodze 

Algas likme 
vai stundas 
tarifa likme 

(LVL) 

Algas likme ar 
samazinājumu mēnesī 
vai stundu tarifa likme 

(LVL/h) 

Darba alga mēnesī  
(LVL) 

9. Komendants-
apkopējs 

1.0 320.00 240.00 240.00 

2. Izdarīt grozījumu Valkas novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes 
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§) 58.pielikumā „Zvārtavas 
pagasta pārvaldes un tai pakĜauto iestāžu darba vietu sarakstā un darba samaksa. Zvārtavas pagasta 
tautas nams”, izsakot 4.punktu šādā redakcijā: 

N.p.k. Amats Darba 
vietu 

skaits/ 
slodze 

Algas likme 
vai stundas 
tarifa likme 

(LVL) 

Algas likme ar 
samazinājumu mēnesī 
vai stundu tarifa likme 

(LVL/h) 

Darba alga mēnesī  
(LVL) 

4. Kurinātājs 1.0 200.00 200.00 200.00 
3. Uzdot Valkas ăimnāzijas direktorei Lilitai Kreicbergai un Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājam Raitim 

Priedem nodrošināt lēmumam atbilstošu darba līgumu sagatavošanu un parakstīšanu. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis. 
5. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī. 
 
 

 
15.§. 

Par līdzekĜu piešėiršanu no novada domes budžeta zaudējumu  
kompensēšanai reăionālajos vietējās nozīmes maršrutos  

____________________________________________________________ 
( I.Barinova ) 

 
    Pēc Valkas pilsētas iedzīvotāju pieprasījuma ar Vidzemes plānošanas reăiona Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu komisijas 2012.gada 15.februāra lēmumu Nr.2 tika grozīti Valkas pilsētas sabiedriskā autobusa 
maršruti Nr.3033 Autoosta-Lauktehnika, Nr.3034 Autoosta-Lauktehnika-Lugažu stacija un Nr.3035 Autoosta-
Lugažu stacija. Līdz ar to ir jāapstiprina attiecīgas izmaiĦas ar pasažieru pārvadātāju SIA „VTU Valmiera” 
noslēgtajā līgumā par zaudējumu kompensēšanu reăionālajos vietējās nozīmes maršrutos. 

    Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 13.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 19.punkta, Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1226 „Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta 
pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība”, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, 
U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešėirt no novada domes budžeta Ls 1999,40 (viens tūkstotis deviĦi simti deviĦdesmit deviĦi lati 40 

santīmi) zaudējumu kompensēšanai reăionālajos vietējās nozīmes maršrutos Nr.3033 Autoosta-
Lauktehnika reiss plkst.17:50 un 7:15, Nr.3034 Autoosta-Lauktehnika-Lugažu stacija reiss plkst. 4:50, 
9:20, 11:15, 17:05, 16:10, 9:50, 11:55 un 21:22,  Nr.3035 Autoosta-Lugažu stacija reiss plkst.16:42 un 
17:35. 

2. Apstiprināt starp Valkas novada domi un pasažieru pārvadātāju SIA „VTU Valmiera” noslēgto līgumu par 
zaudējumu kompensēšanu reăionālajos vietējās nozīmes maršrutos. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

16.§. 
Par licences un licences kartiĦas izsniegšanu Leonīdam GoĜevam  

pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru  
__________________________________________________________________ 

(I.Barinova ) 
 

   Dome izskata Leonīda GoĜeva, dzīvo *** ielā ***, Valka, 2012.gada 21.februārī iesniegto iesniegumu ar 
lūgumu izsniegt licenci un licences kartiĦu pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automašīnu TX1983. 



10 
 

   ĥemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 
14.§.) un vadoties no Autopārvadājumu likuma 35.panta 1.daĜas un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 11.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš,  
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – 1 deputāts 
(E.Lībietis) , ATTURAS – nav,   
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izdot Leonīdam GoĜevam licenci un licences kartiĦu uz vienu gadu pasažieru pārvadājumiem Valkas 

novadā ar vieglo taksometru (mašīnas marka -TOYOTA CARINA, valsts reă.Nr.TX1983, šasijas 
Nr.SB153ABK10E050036). 

 
 

17.§. 
Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja iecelšanu  
__________________________________________________________________________________ 

( V.ZariĦš) 
 

   ĥemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 
15.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 9.punkta, likuma „Par 
valsts un pašvaldību kapitāla daĜām un kapitālsabiedrībām” 48.panta 1.daĜas 3.punkta, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Iecelt Ivo MeĜėi, personas kods ***-***, dzīvo ***, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas 

Namsaimnieks”, reă.Nr. 44103055060, juridiskā adrese: Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701, 
valdes priekšsēdētāju. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

18.§. 
Par dalību biedrībā „Latvijas teritoriālplānotāju asociācija”  

___________________________________________________ 
( G.Smane, U.OzoliĦa, V.ZariĦš) 

 
     Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaĜas speciālisti regulāri piedalās biedrības „Latvijas 

teritoriālplānotāju asociācija” (reă. 28.03.1996. ar Nr. 40008012864, adrese: Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050) 
organizētajos pasākumos. Biedrība vienu reizi mēnesī Latvijas Pašvaldību savienības telpās organizē 
sanāksmes un citus izglītojošus pasākumus teritorijas plānotājiem. Tur iegūtā informācija ir noderīga 
Attīstības un plānošanas nodaĜas darbam. Tā kā par biedrības biedriem var kĜūt tikai fiziskas personas, tad 
būtu lietderīgi Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītājai Guntai Smanei kĜūt arī par šīs biedrības pilntiesīgu 
locekli. Biedru nauda ir Ls 30 gadā, tā tiek maksāta par iepriekšējo gadu. 
ĥemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 17.§.) 

un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 95.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 
deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītājas Guntas Smanes dalību biedrībā „Latvijas 

teritoriālplānotāju asociācija”, reă. Nr.40008012864. 
2. Segt biedru naudas izdevumus par Guntas Smanes dalību biedrībā „Latvijas teritoriālplānotāju asociācija”. 
 

19.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 119” 
____________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, 2012.gada 17.februāra iesniegumu ar 
lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkā, „Celtnieks 119”. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija sēdes lēmuma 
(izraksts Nr.7, 19.§); Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīĜa rīkojuma Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma 
koncepciju”; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību 
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zemes nomu” 18.punkta; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkas novada Valkā „Celtnieks 

119”, kadastra apzīmējums 9401 008 0606, platība 0.06 ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot 
nomas līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga 
normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

 
 

20.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 227” 
____________________________________________________________ 

( L.Engere  ) 
 

   Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, 2012.gada 16.februāra iesniegumu 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 16.02.2012. Nr.70) ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes 
gabalu Valkas novada Valkā, „Celtnieks 227”. [..] 

 Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3., 2.§.) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija sēdes lēmuma 
(izraksts Nr.7, 19.§); Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīĜa rīkojuma Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma 
koncepciju”; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību 
zemes nomu” 18.punkta; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkas novada Valkā „Celtnieks 227”, 

kadastra apzīmējums 9401 008 0655, platība 0.06 ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas 
līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga 
normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

 
21.§. 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 193” 
____________________________________________________________ 

( L.Engere ) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** , Valka, 2012.gada 20.februāra iesniegumu (saĦemts un 
reăistrēts Valkas novada domē 20.02.2012. Nr.80) ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas 
novada Valkā, „Celtnieks 193”.  

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3, 3.§.) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija sēdes lēmuma 
(izraksts Nr.7., 19.§); Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīĜa rīkojums Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma 
koncepciju”; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību 
zemes nomu” 18.punkta; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkas novada Valkā „Celtnieks 193”, 

kadastra apzīmējums 9401 008 0350, platība 0.06 ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas 
līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga 
normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

 
22.§. 

Par nomas teritorijas precizēšanu 
 ______________________________________________ 

( L.Engere ) 
 Ar Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.10, 37.§) tika 

nolemts slēgt nomas līgumu ar *** par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Centrs” ar kadastra 
apzīmējumu 9488 010 0121, platība 0.2 ha nomu. 
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 Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3, 4.§) un vadoties no Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmuma 
(izraksts Nr.10, 37.§); 2011.gada 20.oktobra Zemes nomas līguma Nr. VND/2011/441; Ministru kabineta 
2010.gada 19.aprīĜa rīkojuma Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju”; Ministru kabineta 
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; kā arī 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 
deputāti ( V.ZariĦš, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Veikt grozījumus 2011.gada 29.septembra Valkas novada domes sēdes lēmuma (protokola izraksts Nr.10, 

37.§) 1.punktā. [..] 
23.§. 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 162” 
___________________________________________________________ 

( L.Engere ) 
 

  Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela 50-12, Valka, 2012.gada 24.februāra iesniegumu 
ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkā, „Celtnieks 162”. [..] 

 Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3, 5.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija sēdes lēmuma (izraksts 
Nr.7, 19.§); Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīĜa rīkojuma Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma 
koncepciju”; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību 
zemes nomu” 18.punkta; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti ( V.ZariĦš, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkas novada Valkā „Celtnieks 162”, 

kadastra apzīmējums 9401 008 0318, platība 0.06 ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas 
līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga 
normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

 
24.§. 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „Bērzezers 60” 
_____________________________________________________________________________ 

( L.Engere ) 
 

  Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā , Valka, Valkas novads, 2012.gada 24.februāra 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 24.02.2012. Nr.91) ar lūgumu slēgt nomas līgumu 
par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 60” ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0265. [..] 

  Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3, 6.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daĜas 3.punkta un 25.panta 2.daĜas; likuma „Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas; Ministru 
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, 
U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

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

„Bērzezers 60”, kadastra apzīmējums 9488 003 0265, platība 712 m2 nomu, nosakot nomas līguma 
termiĦu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

25.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 168” 

__________________________________________________________ 
(L.Engere ) 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, 2012.gada 28.februāra iesniegumu ar 
lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkā, „Celtnieks 168”. [..] 
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Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3, 7.§) un vadoties no Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīĜa rīkojuma Nr.214 „Par Zemes 
pārvaldības likuma koncepciju”; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 
valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) 
apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 168”, kadastra apzīmējums 9401 008 

0324, platība 0.07 ha. 
2. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkas novada Valkā „Celtnieks 168”, 

kadastra apzīmējums 9401 008 0324, platība 0.07 ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas 
līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga 
normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

 
26.§ 

Par platības noteikšanu ēku īpašuma Valkā, Burtnieku iela 19 uzturēšanai 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
  Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, 2012.gada 1.marta iesniegumu ar 

lūgumu noteikt platību ēku īpašuma Valkā, Burtnieku ielā 19 uzturēšanai. [..] 
  Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu 

(sēdes protokols Nr.3, 8.§) un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 
13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, 
mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais 
īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma 
tiesību priekšmets; Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 
12.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Reăistrēt adrešu reăistrā adresi apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0322 un uz 

tās esošajām ēkām un būvēm: Burtnieku iela 19, Valka, Valkas novads. 
2. Noteikt platību 0.3171 ha, ēku īpašuma Valkā, Burtnieku ielā 19, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 9401 005 0322, uzturēšanai. 
3. Veikt grozījumus 2010.gada 10.jūnija zemes nomas līgumā Nr.526, precizējot nomā nodotā zemes gabala 

Valkā, Burtnieku iela 19, kadastra apzīmējums 9401 005 0322 platību uz 0.3171 ha. 
 

27.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 15” 
__________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valmiera, 2012.gada 5.marta iesniegumu ar 
lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkā, „Celtnieks 15”. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3, 9.§) un vadoties no Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīĜa rīkojuma Nr.214 „Par Zemes 
pārvaldības likuma koncepciju”; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 
valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) 
apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 15”, kadastra apzīmējums 9401 008 0517, 

platība 0.06 ha. 
2. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkas novada Valkā „Celtnieks 15”, 

kadastra apzīmējums 9401 008 0517, platība 0.06 ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas 
līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga 
normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 
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28.§ 
Par adrešu datu sakārtošanu Valkas novada teritorijā,  

likvidējot kĜūdaini apstiprināto adresi „Žurbi”, Valkas pagastā  
_________________________________________________________ 

( L.Engere ) 
 

Valkas novada domē 2012.gada 8.februārī (reă.Nr.137) ir saĦemta Valsts zemes dienesta 2012.gada 
8.februāra vēstule Nr.2-04.1-V/661, kurā lūgts izvērtēt, vai adrese „Vecžurbi”, Valkas pagasts, Valkas novads 
atbilst Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta 
prasībām. 
Ēka ar vēsturisko nosaukumu „Vecžurbi” atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 

0035.  
Tika konstatēs, ka zemes reformas gaitā, gan ēkai, gan zemei noteikts nekustamā īpašuma nosaukums 

„Žurbi”, Valkas pagasts, Valkas novads. Uz zemes gabalu ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, 
savukārt ēkai ir reăistrēts statuss: „piederība nav noskaidrota”. 

Dzīvojamā ēkā ar adresi: „Vecžurbi”, Valkas pagasts, Valkas novads, savas dzīvesvietas ir deklarējušas 
vairākas fiziskas personas. 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3, 10.§) un saskaĦā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daĜu, 
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. un 
10.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra 

datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punktu; Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas 
kārtība” 14.3. un 23.punktu un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Likvidēt adrešu reăistrā kĜūdaini apstiprināto adresi: „Žurbi”, Valkas pagasts, Valkas novads, saglabājot šo 

zemes gabala nosaukumu nekustamā īpašuma Valsts kadastra reăistra informācijas sistēmā. 
2. Noteikt vienotu adresi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9488 005 035 un uz tā esošajai ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 9488 005 0035 001: „Vecžurbi”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV 4701. 
 

29.§ 
Par jaunas adreses piešėiršanu Valkas novada Valkas pagastā, „Stacija Saule” 

____________________________________________________________ 
( L.Engere ) 

 
  Pamatojoties uz valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceĜš”, reăistra Nr.40003032065, juridiskā adrese 

GogoĜa iela 3, Rīga, 2012.gada 29.februāra iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 
02.03.2012. Nr.199) ar lūgumu piešėirt adresi VAS “Latvijas dzelzceĜš” piederošām ēkām.[..] 

  Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3., 11.§.) un vadoties no LR Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem 
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, 
A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J :  
 
1. Piešėirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9488 007 0036, platība 33.78 ha un uz tā esošajām 
ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9488 007 0036 001 - noliktava; 9488 007 0036 002 – 
elektriskās centralizācijas postenis; 9488 007 0036 003 – tualete; un 9488 007 0036 004 – šėūnis, 
nosaukumu un adresi: “Stacija Saule”, Valkas pagasts, Valkas novads.  

 
30.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 27A” 
__________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
  Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo ***, Valka, 2012.gada 1.marta iesniegumu ar lūgumu slēgt 

nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkā, „Celtnieks 27”. [..] 
  Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu 

(sēdes protokols Nr.3, 12.§.) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija sēdes lēmuma 
(izraksts Nr.7, 19.§); Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīĜa rīkojuma Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma 
koncepciju”; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību 
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zemes nomu” 18.punkta; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,   
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Slēgt vienošanos ar *** par grozījumiem 2010.gada 22.novembrī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 

VND/2010/148, papildinot līguma 1.1.punktu un tajā ietverot zemes gabala Valkā, „Celtnieks 27A”, 
kadastra apzīmējums 9401 008 0570, platība 300 m2 nomu, kā arī veicot attiecīgus grozījumus līguma 3.1. 
un 3.2.punktos. 

 
31.§ 

Par platības noteikšanu ēku īpašuma Valkā, Celtnieks 51 uzturēšanai 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo Rūjienas iela 4-9, Valka, 2012.gada 6.marta iesniegumu ar 
lūgumu noteikt platību ēku īpašuma Valkā, „Celtnieks 51” uzturēšanai.[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3, 13.§) un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 
13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, 
mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta ir patstāvīgs nekustamais 
īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma 
tiesību priekšmets; Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 
12.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Reăistrēt adrešu reăistrā adresi apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0737 un uz 

tās esošajām ēkām un būvēm: „Celtnieks 51”, Valka, Valkas novads. 
2. Noteikt platību 0.06 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot, ēku īpašuma 

Valkā, „Celtnieks 51”, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0737, uzturēšanai. 
 
 

32.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Smilšu ielā 1A, Valkā daĜu „Nr.132” 

_____________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 5.marta 

iesniegumu (saĦemts Valkas novada domē 05.03.2012. reă.Nr.110) ar lūgumu  noslēgt zemes nomas līgumu 
par mazdārziĦu Valkā, Nr.132. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 13.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3, 14.§) un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas 
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.1.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 
deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par neapbūvēta zemes gabala Valkas novada Valkā, 

Smilšu ielā 1A, kadastra apzīmējums 9401 008 0182 daĜas, kas apzīmētā kā „Nr.132”, 200 m2 platībā, 
nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām 
nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala 
statusa maiĦu. 

2. ĥemot vērā faktu, ka mazdārziĦš atrodas rekreācijas teritorijā, netālu no Pedeles upes dabas takas, 
nomas līgumā paredzēt nomnieka pienākumu: veidot ainaviski pievilcīgu mazdārziĦu, gar tā malām 
izvietojot dekoratīvo puėu stādījumus. 

3. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu atbilstoši Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, 
kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.1.punktam. Nomas maksas maksājumi jāveic 
pēc Valkas novada domes piesūtītā rēėina. 
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33.§ 

Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – apbūvēta zemes gabala 
„KrastiĦi”, Valkas pagastā, Valkas novadā (kadastra apzīmējums 9488 017 0019)  

nosacītās cenas apstiprināšanu  
_____________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punktu, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daĜu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika 
konstatēts.[..] 

  Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2012.gada 20.marta sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.2, 1.§) un vadoties no Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daĜas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daĜas, 
37.panta ceturtās daĜas un 44.panta ceturtās daĜas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
Pārejas noteikumu 12.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā 
atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas 
izšėērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daĜas 2.punkta un 7.panta pirmā daĜas; likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daĜas 17.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 

N O L E M J : 
 
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pagastā „KrastiĦi”, kas sastāv no ½ 

(vienas puses) domājamās daĜas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 017 0019, platība 0.58 
ha; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā „KrastiĦi”, kas sastāv no ½ (vienas puses) 
domājamās daĜas no zemes gabala kadastra apzīmējums 9488 017 0019, platība 0.58 ha, nosacīto cenu -
Ls 292.00 (divi simti deviĦdesmit divi lati). 

3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekĜi ir 100% lati. 
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma 

tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziĦojumu. 
5. Pēc apliecinājuma saĦemšanas uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot nekustamā 
īpašuma pirkuma līgumu. 

 
 

34.§ 
Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvētu zemes gabalu  

Valkas novada Ērăemes pagastā „SterēĜi” atsavināšanai  

___________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
 Izskatot *** pilnvarotās personas *** (darbojas uz 2009.gada 15.jūlija Pilnvaras reă.Nr.2802 pamata, izdevis 

Zvērināta notāre Inga Dreimane), personas kods 120354-12266, dzīvo „Jaunstīpnieki”, Ērăemes pagasts, 
2012.gada 2.martā iesniegto iesniegumu par zemes gabala Valkas novada Ērăemes pagastā ar kadastra 
apzīmējumu 9452 009 0169, atsavināšanu, tika konstatēts.[..] 

   Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2012.gada 20.marta sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.2, 2.§) un vadoties no Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daĜas 8.punkta; 5.panta 4.daĜas, 37.panta 4.daĜas un 44.panta; likuma 
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daĜas, 28.panta 1.daĜas; likuma „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 2.punkta; Ministru kabineta 
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par 
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par 
atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 
14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā 
vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punkta, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punkta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
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1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „SterēĜi”, kadastra apzīmējums 9452 009 0169, platība 1.15ha, 
kas atrodas Valkas novada Ērăemes pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma 
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

2. Reăistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda. 
3. Pēc zemes gabala reăistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma 

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

4. Reăistrēt adrešu reăistrā nosaukumu apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0169 
un uz tās esošajām ēkām un būvēm: „SterēĜi”, Ērăemes pagasts, Valkas novads. 

5. Noteikt platību 1.15 ha, ēku īpašuma Ērăemes pagastā  „SterēĜi”, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 9452 009 0169, uzturēšanai. 

 
35.§ 

Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvēta zemes gabala  
Valkas novada Valkas pagastā „Atvases” atsavināšanai  

_________________________________________________________ 
(L.Engere ) 

 
 Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo *** Valkas pagasts, Valka, 2012.gada 24.februārī iesniegto 

iesniegumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Atvases” ar kadastra apzīmējumu 9488 014 
0075, atsavināšanu, tika konstatēts.[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2012.gada 20.marta sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.2, 3.§) un vadoties no Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daĜas 8.punkta; 5.panta 4.daĜas, 37.panta 4.daĜas un 44.panta; 
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daĜas, 28.panta 1.daĜas; likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 2.punkta; Ministru 
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( 
V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Atvases”, kadastra apzīmējums 9488 014 0075, platība 2.2ha, 

kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma 
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

2. Reăistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda. 
3. Pēc zemes gabala reăistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma 

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

 
36.§ 

Par zemes gabala Valkas novada Vijciema pagasts „BirzgaĜi” atsavināšanu  

__________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
 Izskatot ***, dzīvo „***”, Vijciema pagasts, Valkas novads, 2012.gada 27.februārī iesniegto iesniegumu par 

zemes gabala Valkas novada Vijciema pagastā „BirzgaĜi”, kadastra apzīmējums 9492 006 0110 atsavināšanu, 
tika konstatēts.[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2012.gada 20.marta sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.2. 4.§.) un vadoties no likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 2.punkta;  likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, 
A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Reăistrēt zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda neapbūvētu zemes gabalu „BirzgaĜi”, Vijciema 

pagastā, Valkas novadā, ar kopējo platību 1.9 ha. 
2. Pēc šī lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, izskatīt 

iespējas to nodot atsavināšanai. 
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37.§ 
DzīvokĜu jautājumu izskatīšana 

_________________________________ 
(E.Lībietis, U.OzoliĦa, M.Kreilis, M.Magone ) 

 
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokĜu palīdzības jautājumos, Ħemot vērā  Valkas novada 

domes DzīvokĜu komisijas 2012.gada 13.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3), vadoties no Latvijas 
Republikas likuma  “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 9.punkta, 21.panta 1.daĜas 23.punkta, likuma “Par 
palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daĜas 1.punkta, 14., 15.pantiem,  deputātiem 
atklāti balsojot par lēmuma 1., 3.un 4.punktu: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS -  nav, par lēmuma 2.punktu: PAR – 9 deputāti (V.ZariĦš, A.Simulis, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe,  M.Pētersons, M.Treijere, V.Šaicāns, M.Magone), PRET – nav, ATTURAS – 3 deputāti  
(U.OzoliĦa, M.Kreilis, E.Pormeistere), 

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

kārtas reăistrā, 2-istabu dzīvokli „OmuĜu skolā”, OmuĜi, Ērăemes pagasts, 2.stāvs,  kopējā platība 48,74 
m², dzīvojamā platība 27,12 m²,  dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe – nelabiekārtots. 

 Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Ērăemes  pagasta 
 pārvaldi. 
2. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta „***”, Ērăemes pagasts, reăistrēts dzīvokĜu palīdzības II kārtas 

reăistrā, 2-istabu dzīvokli Valkā, VaroĦu ielā 37A-1, 1.stāvs, kopējā platība 35,0 m², dzīvojamā platība 
27,4 m², dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe – daĜēji labiekārtots.  

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

reăistrā, dzīvokli „Dzērvītes 4”, Zvārtavas pagasts, kopējā platība 61,3 m², dzīvokĜa labiekārtotības 
pakāpe –nelabiekārtots.  

  Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Zvārtavas  pagasta 
 pārvaldi.  
4. A t Ĝ a u t pārrakstīt ar *** noslēgto īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās viĦas 

meitas *** vārda, uz abu pušu iesnieguma pamata. 
 

38.§ 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā 

_______________________________________ 
(E.Lībietis ) 

 
Valkas novada dome 2012.gada 23.februārī saĦēma dzīvokĜa *** ielā ***, Valkā, īpašnieces *** 

pilnvarotās personas ***  iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** Valkā visām deklarētajām 
personām. Neviena persona šajā īpašumā nedzīvo un nevienai personai nav tiesiska pamata būt deklarētai 
minētajā dzīvoklī.[..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daĜu, 7.panta 
1.daĜu, 12.panta 1.daĜas 2.punktu, 12.panta 3.daĜu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto 
dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, personas kods ***-*** un ***, personas kods ***-***, *** ielā ***, Valkā, 

Valkas novadā, LV-4711, jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētām minētajā dzīvesvietā. 
 

39.§ 
Par atbalstu projektam "Jauno DĪDŽEJU apmācības Lugažos" 

______________________________________________________ 
( J.Lapsa) 

 
Ir saĦemts iesniegums no Valkas pagasta pārvaldes ar lūgumu atbalstīt Valkas pagasta Saieta nama 

„Lugažu muiža” Jauniešu centra izstrādāto projekta iesniegumu "Jauno DĪDŽEJU apmācības Lugažos", 
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iesniegšanai Izglītības un zinātnes ministrijā atklātam projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības 
nodrošināšanai pašvaldībā”. Projekts jāiesniedz līdz 2012.gada 10.aprīlim. 

Projekta mērėis ir aprīkot un nodrošināt Valkas pagasta Jauniešu centra nepārtrauktu darbību, radot 
labvēlīgus apstākĜus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai un nodrošinot jauniešiem lietderīga brīvā laika 
izmantošanas iespējas Valkas pagasta Saieta namā „Lugažu muiža”. 

Projekta ietvaros plānots iegādāties apskaĦošanas aparatūru. 
Projektu plānots ieviest laikā no 2012.gada 7.maija līdz 29.oktobrim. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 5.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža” Jauniešu centra izstrādāto projekta iesniegumu 

"Jauno DĪDŽEJU apmācības Lugažos", kas ir izstrādāts iesniegšanai Izglītības un zinātnes ministrijā 
atklātam projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” finansējuma 
saĦemšanai. Projekta finansējums 2224 LVL. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 
 

40.§ 
Par projektu "Akustiskās mūzikas nakts koncerti Lugažu muižā" 

________________________________________________________ 
(J.Lapsa) 

 
  Ir saĦemts iesniegums no Valkas pagasta pārvaldes ar lūgumu atbalstīt Valkas pagasta Saieta nama 

„Lugažu muiža” izstrādāto projekta iesniegumu „Akustiskās mūzikas nakts koncerti Lugažu muižā", 
iesniegšanai Vidzemes plānošanas reăiona izsludinātajam Vidzemes kultūras programmas 2012.gada 
kultūras projektu konkursam. Projektu iesniegšanas termiĦš - 2012.gada 20.aprīlis. 

  Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 5.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža” izstrādāto projekta iesniegumu "Akustiskās 

mūzikas nakts koncerti Lugažu muižā",  kas ir izstrādāts iesniegšanai Vidzemes plānošanas reăiona 
izsludinātajam Vidzemes kultūras programmas 2012.gada kultūras projektu konkursam. Projekta 
finansējums 3000 LVL. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

41.§ 
Par zemes vienības “Rozas”, Ērăemes pagastā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā   
______________________________________________________________________ 

( L.ENGERE) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Ērăemes pagasts, Valkas novads, 2012.gada 6.martā iesniegto 
iesniegumu par atteikumu no zemes gabala Ērăemes pagastā „Rozas”, kadastra apzīmējums 9452 002 0016 
lietošanas tiesībām. 

 [..] 
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no LR likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 

2.panta 5.daĜas; LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 6.panta 1.daĜas; 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā 
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojam zemes reformas 
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 12.punkta; Latvijas Republikas 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti  
(V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
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1. Noteikt, ka no 2012.gada 1.aprīĜa tiek izbeigtas *** zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu Ērăemes 
pagastā “Rozas”, ar kadastra apzīmējumu 9452 002 0016, platība 3.0 ha, nosakot, ka zemes gabals 
ieskaitāms rezerves zemes fondā. 

2. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
 

42.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Kārėu pagastā “Dibenleja” daĜu Nr.89 
_________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo ***, Kārėi, Kārėu pagasts, Valkas novads, 2012.gada 6.marta 

iesniegumu (saĦemts Valkas novada domē 08.03.2012. reă.Nr.128) ar lūgumu  pagarināt nomas līgumu par 
zemes gabalu Valkas novada Kārėu pagastā „Dibenleja”. [..] 
ĥemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas 
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.5.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***-***, par neapbūvēta zemes gabala Valkas novada Kārėu pagastā 

„Dibenleja” kadastra apzīmējums 9466 007 0054 daĜas, kas apzīmētā kā „Nr.89”, 2.5ha platībā, nomu bez 
apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas 
termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa 
maiĦu. 

2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu atbilstoši Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, 
kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.5.punktam. Nomas maksas maksājumi jāveic 
pēc Valkas novada domes piesūtītā rēėina. 

 
43.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Kārėu pagastā “Tranšeja” 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Kārėu pagasts, Valkas novads, 2012.gada 6.marta iesniegumu 

(saĦemts Valkas novada domē 08.03.2012. reă.Nr.129) ar lūgumu  pagarināt nomas līgumu par zemes 
gabalu Valkas novada Kārėu pagastā.[..] 

 ĥemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas 
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.3.punkta; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***-***, par neapbūvēta zemes gabala Valkas novada Kārėu pagastā 

„Tranšeja” kadastra apzīmējums 9466 004 0082, 0.5ha platībā, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot 
nomas līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga 
normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu atbilstoši Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, 
kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.3.punktam. Nomas maksas maksājumi jāveic 
pēc Valkas novada domes piesūtītā rēėina. 

 
44.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Kārėu pagastā “Krūzes” daĜu „Nr.86” 
_________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
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Dome izskata ***, p.k.251233-12268, dzīvo ***, Kārėi, Kārėu pagasts, Valkas novads, 2012.gada 
7.marta iesniegumu (saĦemts Valkas novada domē 08.03.2012. reă.Nr.127) ar lūgumu  pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Kārėu pagastā „Krūzes”, 1.3ha platībā. [..] 

 ĥemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas 
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.4.punkta; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***-***, par neapbūvēta zemes gabala Valkas novada Kārėu pagastā 

„Krūzes”, kadastra apzīmējums 9466 005 0207 daĜas, kas apzīmētā kā „Nr.86” 1.3ha platībā, nomu bez 
apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas 
termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa 
maiĦu. 

2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu atbilstoši Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, 
kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.4.punktam. Nomas maksas maksājumi jāveic 
pēc Valkas novada domes piesūtītā rēėina. 

 
45.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Kārėu pagastā “Līdumi” daĜu „Nr.83” 
_________________________________________________________________________ 

( L.Engere) 
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo ***, Kārėi, Kārėu pagasts, Valkas novads, 2012.gada 6.marta 

iesniegumu (saĦemts Valkas novada domē 08.03.2012. reă.Nr.130) ar lūgumu  pagarināt nomas līgumu par 
zemes gabalu Valkas novada Kārėu pagastā „Līdumi”, 0.65ha platībā. [..] 

 ĥemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas 
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.3.punkta; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***-***, par neapbūvēta zemes gabala Valkas novada Kārėu pagastā 

„Līdumi”, kadastra apzīmējums 9466 005 0287, daĜas, kas apzīmēta kā „Nr.83”, 0.65ha platībā, nomu bez 
apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas 
termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa 
maiĦu. 

2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu atbilstoši Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, 
kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.3.punktam. Nomas maksas maksājumi jāveic 
pēc Valkas novada domes piesūtītā rēėina. 

 
46.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Kārėu pagastā “Dibenleja” daĜu „Nr.234” 
___________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo ***, Kārėi, Kārėu pagasts, Valkas novads, 2012.gada 12.marta 
iesniegumu (saĦemts Valkas novada domē 13.03.2012. reă.Nr.135) ar lūgumu  pagarināt nomas līgumu par 
zemes gabalu Valkas novada Kārėu pagastā „Dibenleja”. [..] 
ĥemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas 
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.5.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
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Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt Vienošanos ar ***, p.k.***-***, par neapbūvēta zemes gabala Valkas novada Kārėu pagastā 

„Dibenleja” kadastra apzīmējums 9466 007 0054 daĜas, kas apzīmēta kā „Nr.234”, 2.8ha platībā, 
2007.gada 23.aprīĜa nomas līguma Nr.234 termiĦa pagarināšanu, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 
2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita 
lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu, kā arī veicot izmaiĦas minētā līguma punktā 
Nr.3.1, to izsakot sekojošā redakcijā:  
„Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu atbilstoši Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, 
kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.5.punktam. Nomas maksas maksājumi jāveic 
pēc Valkas novada domes piesūtītā rēėina”. 

 
47.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Kārėu pagastā “Dibenleja” daĜu „Nr.198” 
___________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo ***, Kārėi, Kārėu pagasts, Valkas novads, 2012.gada 13.marta 
iesniegumu (saĦemts Valkas novada domē 13.03.2012. reă.Nr.136) ar lūgumu  pagarināt nomas līgumu par 
zemes gabalu Valkas novada Kārėu pagastā „Dibenleja”. [..] 
ĥemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas 
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.5.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***-***, par neapbūvēta zemes gabala Valkas novada Kārėu pagastā 

„Dibenleja” kadastra apzīmējums 9466 007 0054 daĜas, kas apzīmētā kā „Nr.198”, 4.0ha platībā, nomu 
bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas 
termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa 
maiĦu. 

2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu atbilstoši Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, 
kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.5.punktam. Nomas maksas maksājumi jāveic 
pēc Valkas novada domes piesūtītā rēėina. 

 
48.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Kārėu pagastā “Krūzes” daĜu „Nr.87” un 
„Kalnsaulieši” daĜu „Nr.92” 

___________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo ***, Kārėi, Kārėu pagasts, Valkas novads, 2012.gada 15.marta 

iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabala Kārėu pagastā „Kalnsaulieši” daĜu 0.7ha platībā un zemes 
gabala „Krūzes” daĜu 0.4ha platībā, no kuru turpmākās lietošanas ir atteikušies to bijušie nomnieki *** un ***. 
[..] 

 ĥemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 
saistošo noteikumu „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas 
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.4.punkta; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***-***, par sekojošu neapbūvētu zemes gabalu Valkas novada Kārėu 

pagastā daĜu nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim, 
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ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par 
zemes gabala statusa maiĦu.: 
1.1. zemes gabala „Krūzes”, kadastra apzīmējums 9466 005 0314 daĜas, kas apzīmētā kā „Nr.87” 0.4ha 

platībā; 
1.2. zemes gabala „Kalnsaulieši”, kadastra apzīmējums 9466 006 0271 daĜas, kas apzīmēta kā Nr.92, 

0.7ha platībā.  
2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu atbilstoši Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa 

saistošo noteikumu Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, 
kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.4.punktam. Nomas maksas maksājumi jāveic 
pēc Valkas novada domes piesūtītā rēėina. 

 
 

49.§ 
Par nekustamā īpašuma „Kannītes” Vijciema pagastā Valkas novadā sadalīšanu  

________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata SIA „MARO – AB”, reă.***, juridiskā adrese:***, 2012.gada 15.marta iesniegumu ar lūgumu  

atĜaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Kannītes”  Vijciema pagastā, iesniegumā minēto  zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 9492 001 0004, platība 5.3ha, piešėirot atdalītajam zemes gabalam jaunu nosaukumu 
„Meža Kannītes”. [..] 
ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no „Zemes ierīcības likuma” 8.panta, 14.panta, Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2010.gada 
23.februāra noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 
62.2.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 18.punkta,  atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 
deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kannītes”, kadastra numurs 9492 007 0024, kas atrodas Valkas 

novada Vijciema pagastā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9492 001 0004, platība 
5.3ha. 

2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9492 
001 0004 piešėirt jaunu nosaukumu: „Meža Kannītes”, Vijciema pagasts, Valkas novads (skat. pielikums), 
saglabājot zemes vienībai reăistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērėi. 

 
50.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas 
novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma „PīriĦi 2” zemes gabala sadalīšanai 
____________________________________________________________________ 

(L.Engere ) 
 

Valkas novada dome, izskatot ***, p.k. ***-, dzīvo *** ielā ***, Valmiera 2012.gada 12.marta iesniegumu 
ar lūgumu atĜaut sadalīt Valkas novada Valkas pagasta teritorijā esošo nekustamo īpašumu „PīriĦi 2”.[..] 

 ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma 5.panta, 8.panta 1.daĜas 3.punkta; 
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
9.2.punkta, 12.punkta, 13.punkta un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta,  atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. AtĜaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Valkas novada Valkas pagastā 

„PīriĦi 2”, kadastra numurs 9488 014 0023, ievērojot Darba uzdevumā (pielikumā) ietvertos nosacījumus. 
2. Zemes ierīcības projektu, tā apstiprināšanai pašvaldībā, iesniegt atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19. un 

20.pantiem un šim lēmuma pievienotajam darba uzdevumam (skat. pielikumu). 
3. SaskaĦā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 31. punktu, adrese vai nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešėirts, pēc zemes 
ierīcības projekta izstrādes, pieĦemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

 
51.§ 

Par izsoles rīkošanu traktoram MTZ-80L 
___________________________________________ 

(G.Bašėis, V.ZariĦš, U.OzoliĦa, A.Simulis, M.Pētersons) 
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  Dome izskata Kārėu pagasta pārvaldes vadītāja Aivara Cekula 2012.gada 14.marta iesniegumu par 
izsoles rīkošanu traktoram MTZ-80L. 

  Traktors MTZ-80L ir domes uzskaitē ar atlikušo bilances vērtību LVL 00,00 (bez vērtības). 
 Pamatojoties uz LR UzĦēmumu Reăistra mantisko ieguldījumu vērtēšanas tehniskā eksperta Jura RunguĜa 

vērtējumu, patreizējā traktora vērtība ir Ls 950,00 (deviĦi simti piecdesmit lati). 
  Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām, publiskas personas mantas 

atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai 
likumā paredzētajos gadījumos. 

  Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm 
to funkciju nodrošināšanai. 

 Deputāti apspriež iesniegto lēmuma projektu, un konstatē, ka iesniegtais lēmuma projekts ir atbalstāms. 
 Pamatojoties uz augstākminēto  un vadoties no  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

1.daĜas 1.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 19.punkta, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti 
(V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu-traktoru MTZ-80L (valsts reăistrācijas numurs T 

8997LP, rūpnīcas Nr.483418, atlikusī bilances vērtība - Ls 00,00) nosakot sākuma cenu (bez PVN) Ls 
950,00 (deviĦi simti piecdesmit lati) . 

2. Izsoli organizēt 2012.gada 25.aprīlī Valkas novada telpās Semināra ielā 29, Valkā, 2.stāva zālē 
plkst.11.00. 

3. Apstiprināt Valkas novada domei piederošā traktora MTZ-80 L izsoles noteikumus (pielikumā). 
4. Izveidot lēmuma 1.punktā minētās izsoles komisiju sekojošā sastāvā: 

Guntis Bašėis - novada domes izpilddirektors; 
Ilze Grandava - novada domes galvenā grāmatvede; 
Agnija Balode - novada domes grāmatvede. 

5. Uzdot novada domes izpilddirektoram Guntim Bašėim organizēt traktora pārdošanu un publicēt 
sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, „ZiemeĜlatvija” un mājas lapā www.valka.lv. 

6. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis. 
7. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs. 
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

52.§ 
Par izsoles rīkošanu automašīnai MITSUBISHI PAJERO SPORT 
_____________________________________________________ 

(G.Bašėis, U.OzoliĦa, A.Simulis, V.ZariĦš, M.Kreilis) 
 

Dome izskata Valkas novada domes izpilddirektora Gunta Bašėa 2012.gada 15.marta iesniegto 
iesniegumu par izsoles rīkošanu automašīnai MITSUBISI PAJERO SPORT. 

Automašīna MITSUBISHI PAJERO SPORT ir domes uzskaitē ar atlikušo bilances vērtību Ls 5270,68 
(pieci tūkstoši divi simti septiĦdesmit lati un 68 santīmi). 

Pamatojoties uz LR UzĦēmumu Reăistra mantisko ieguldījumu vērtēšanas tehniskā eksperta Jura 
RunguĜa vērtējuma, patreizējā automašīnas vērtība ir Ls 4300,00 (četri tūkstoši trīs simti lati). 

Pamatlīdzeklim atklāta izsole tiek rīkota atkārtoti. 
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām, publiskas personas mantas 

atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai 
likumā paredzētajos gadījumos. 

Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm 
to funkciju nodrošināšanai. 

Deputāti apspriež iesniegto lēmuma projektu, un konstatē, ka iesniegtais lēmuma projekts ir atbalstāms. 
Pamatojoties uz augstākminēto  un vadoties no  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

1.daĜas 1.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 19.punkta, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti 
(V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu - vieglo automašinu MITSUBISI PAJERO 

SPORT (valsts reăistrācijas numurs JB12, šasijas Nr.JMBONK942J000530, atlikusī bilances vērtība - Ls 
5270,68), nosakot sākuma cenu (bez PVN) Ls 4300,00 (četri tūkstoši trīs simti lati). 

2. Izsoli organizēt 2012.gada 25.aprīlī Valkas novada telpās Semināra ielā 29, Valkā, 2.stāva zālē 
plkst.10:00. 

3. Apstiprināt Valkas novada domei piederošās automašīnas MITSUBISHI PAJERO SPORT izsoles 
noteikumus (pielikumā). 
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4. Izveidot lēmuma 1.punktā minētās izsoles komisiju sekojošā sastāvā: 
Guntis Bašėis - novada domes izpilddirektors; 
Ilze Grandava - novada domes galvenā grāmatvede; 
Agnija Balode - novada domes grāmatvede. 

5. Uzdot novada domes izpilddirektoram Guntim Bašėim organizēt automašinas pārdošanu un publicēt 
sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, „ZiemeĜlatvija” un mājas lapā www.valka.lv. 

6. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis. 
7. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs. 
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

53.§ 
SIA „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS” 2011.gada pārskata apstiprināšana 

___________________________________________________________ 
(A.Ėīkule) 

 

Dome izskata Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS”, reă. Nr.44103011386, 
juridiskā adrese Rīgas iela 7A, Valka, apstiprināšanai iesniegto gada pārskatu par 2011.gadu. 

Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, deputātiem atklāti 
balsojot: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS”, reă. Nr.44103011386, 

juridiskā adrese Rīgas iela 7A, Valka, gada pārskatu par 2011.gadu (pielikumā). 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
54.§ 

SIA „Valkas Namsaimnieks” gada pārskata par 2011.gadu apstiprināšana 
__________________________________________________________________ 

( I.MeĜėis ) 
 

Dome izskata Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks”, reă. Nr.44103055060, juridiskā 
adrese Rīgas iela 22, Valka, iesniegto gada pārskatu par 2011.gadu. 

Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti ( V.ZariĦš, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks”, reă. Nr.44103055060, juridiskā 

adrese Rīgas iela 22, Valka, gada pārskatu par 2011.gadu (pielikumā). 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs            (personiskais paraksts)           K.Albergs 
 


