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aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 
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2013.gada 29.augustā                                                            Protokols Nr.18  
 
Sēde sasaukta pulksten 10:00 
 
 
Darba kārtība: 
 

1. Par skolēnu uzturēšanās Valkas novada ģimenes un atbalsta centrā „Saulīte”. 
2. Par nometņu organizēšanu un izmaksu noteikšanu Valkas novada ģimenes atbalsta centrā „Saulīte”. 
3. Par saistošajiem noteikumiem „Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”. 
4. Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 19., 31.un 60.pielikumā (protokols 
Nr.14,7.§). 

5. Par noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta noteikumos Nr.3 „Valkas 
novada pašvaldības darba kārtības noteikumi”” apstiprināšanu. 

6. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu. 

7. Par Grāmatvedības un finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu. 
8. Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 6.un 8.pielikumā (protokols Nr.14,7.§). 
9. Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 2.pielikumā (protokols Nr.14,7.§). 
10. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 

„Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu. 
11. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas 

novada domes 2013.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu. 
12. Par Finanšu komitejas 2013.gada 19.augusta ārkārtas sēdes lēmuma (protokols Nr.4,3.§) 

apstiprināšanu. 
13. Par ceļa zīmi Nr.314 Zvaigžņu ielā 5, Valkā. 
14. Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „***”. 
15. Par neapdzīvojamo telpu maiņu Vijas Batalauskas privātpraksei Rūjienas ielā 3E. 
16. Par nekustamā īpašuma „***” Ērģemes pagastā sadalīšanu. 
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas 

novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala sadalīšanai. 
18. Par adreses piešķiršanu un platības noteikšanu ēku īpašuma Valkas novada Vijciema pagasta „***” 

uzturēšanai. 
19. Par adreses piešķiršanu ēku īpašumam Valkas novada Valkas pagasta „***”. 
20. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Zvārtavas pagastā, „***” un „***”. 
21. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Zvārtavas pagastā, „***”. 
22. Par zemes gabalu Valkas pagastā „***” un „***” nomu. 
23. Par nekustamā īpašuma „***” Ērģemes pagastā sadalīšanu. 
24. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „***”, Valkas pagastā. 
25. Par nomas izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu *** ielā ***, Valkā. 
26. Par adreses noteikšanu ēkām, kas atrodas uz zemes gabala Ērģemes pagastā “***”. 
27. Par lietošanas mērķa maiņu valstij piekrītošam zemes gabalam Valkas pilsētā Rīgas iela 100. 
28. Par zemes gabala „Lauri” Zvārtavas pagastā pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 
29. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Vijciema pagastā, „***”. 
30. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala *** ielā ***, Valkā. 
31. Par nomas līguma noslēgšanu uz Mazdārziņu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala *** iela ***, Valkā. 



32. Par mazdārziņa Nr.***, kas atrodas uz daļas no zemes gabaliem Valkā, *** iela *** un *** iela ***, 
nomu. 

33. Par biedrības „Rūvenietis” iesniegumu „Ēvalda Siliņa dziesmas bērniem”. 
34. Par apliecinājumu līdzfinansējuma piešķiršanai grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma nodrošināšanai. 
35. Par Izsoles protokola Nr.1 par daļu no pašvaldībai piekrītoša, neapbūvēta zemes gabala nomu 

Valkas pagastā „***”, mazdārziņa vajadzībām, izsoles gaitas apstiprināšanu. 
36. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – apbūvēta zemes gabala „Sterēļi”, 

Ērģemes pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. 
37. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – neapbūvēta zemes gabala 

„Laumas”, Vijciema pagastā, Valkas novadā  nosacītās cenas apstiprināšanu. 
38. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvēta zemes gabala Valkā, „Smilšu iela 12B” 

atsavināšanai. 
39. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvēta zemes gabala Valkas pagastā, „Ķīši” atsavināšanai. 
40. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana. 
41. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Kārķu pagastā, “***”. 
42. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***. 
43. Par stipendiju piešķiršanas komisijas apstiprināšanu.  
44. Par projektu "Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā" 

(RIVERWAYS). 
45. Par ēkas Valkā, Raiņa ielā 2A nojaukšanu. 
46. Par adreses piešķiršanu un platības noteikšanu ēku īpašuma Valkas novada Kārķu pagasta 

“Jāngloži” uzturēšanai. 
47. Par grozījumiem Valkas novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā „Par zemes gabalu piekritību” 

(protokols Nr.7, 31.§). 
48. Par lietošanas mērķa noteikšanu no jauna izveidotam zemes gabalam Vijciema pagastā. 
49. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Vijciema pagastā, „***” un zemes gabala nodošanu 

atsavināšanai. 
50. Par nosaukumu piešķiršanu meža zemes gabalam Valkas pagastā.  
51. Zemnieku saimniecības „***” iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu nomu Valkas pagasta 

teritorijā. 
52. Par zemes gabala Valkā, *** iela *** pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 
53. Par nomas izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „***”. 
54. Par nomas līgumu izbeigšanu uz zemes gabaliem Valkas novadā. 
55. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam Valkas pagastā „***”. 
56. Par nekustamā īpašuma „***” Ērģemes pagastā sadalīšanu.  
57. Par lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam „Lībieši”, Valkas pagastā. 
58. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas 

novada Vijciema pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabalu sadalīšanai. 
59. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
60. Par nomas līguma noslēgšanu uz Mazdārziņu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala *** iela ***, Valkā.  
61. Par nomas līguma noslēgšanu uz Mazdārziņu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala *** iela ***, Valkā.  
62. Par nomas līguma noslēgšanu uz Mazdārziņu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala  iela ***, Valkā. 
63.  Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Zvārtavas pagastā „***” daļu. 
64. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu uz nekustamo īpašumu Ērģemes pagastā „***”. 
65. Par 2013.gada 13.augusta rīkojuma Nr.67-v „Par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu” apstiprināšanu. 
66. Valkas novada Vēlēšanu komisijas ievēlēšana. 
67. Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas 

centram”. 
    

1.§ 
Par skolēnu uzturēšanās Valkas novada ģimenes atbalsta centrā „Saulīte”   

izmaksu noteikšanu 
________________________________________________ 

(R.Rastaks) 
 

Valkas novada ģimenes atbalsta centrs „Saulīte” 2013.gada 2.augusta iesniegumā Nr.1-13/26 lūdz 
noteikt izmaksas skolēniem par uzturēšanos brīvajās vietās, kuras attiecīgajā laika posmā nav nepieciešamas 
„Saulītei”.  

Ērģemes pamatskolas direktore O.Šauja savā 2013.gada 19.aprīlī iesniegumā Nr.6/1–11 Valkas 
novada domei un Valkas novada ģimenes atbalsta centram „Saulīte” lūdz rast iespēju nakšņot „Saulītē” tiem 
Ērģemes pamatskolas skolēniem, kam radušās problēmas mācību stundu apmeklēšanā sakarā ar 
sabiedriskā transporta kustības neatbilstību nodarbību sākumam un beigām.  

Valkas novada ģimenes atbalsta centrs „Saulīte” 2013.gada maija mēnesī vienu mēnesi izmēģinājuma 
kārtā noslēdza līgumu ar divām ģimenēm. Pēc uzkrātās pieredzes izvērtējuma iestādes darbinieku sapulcē 
tika izteikts atbalsts iespējai Ērģemes pamatskolas skolēniem īslaicīgi izmantot esošās brīvās vietas „Saulītē”.  



Ģimenes atbalsta centrā bērni atrodas saskaņā ar bāriņtiesas vai sociālā dienesta lēmumu. Lai 
nodrošinātu iespēju tur uzturēties īslaicīgi, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, nepieciešams izvērtēt un 
atbilstoši apstiprināt bērnu izmitināšanas izdevumus. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (protokols Nr.7,3.§) un 
Finanšu komitejas 2013.gada 12.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.3,1.§) un vadoties no likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta un 21.panta 1.daļas 14.punkta g apakšpunkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atļaut Ērģemes pamatskolas skolēnu īslaicīgu izmitināšanu Valkas novada ģimenes atbalsta centra 

„Saulīte” brīvajās vietās. 
2. Apstiprināt skolēnu izmitināšanas izdevumus Valkas novada ģimenes atbalsta centrā „Saulīte”: 

2.1. skolēniem mācību gada laikā par vienu diennakti ar ēdināšanu Ls 2,00 (divi lati) tajā skaitā PVN (EUR 
2.85); 

2.2. skolēniem mācību gadā laikā par pārnakšņošanu un vakariņām Ls 1,00 (viens lats) tajā skaitā PVN 
(EUR 1.42) 

2.3. Cenas EUR tiek pārrēķinātas pēc apstiprinātā valūtas kursa 0.702804 un stājas spēkā ar 2014.gada 
1.janvāri, 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
2.§ 

Par nometņu organizēšanu un izmaksu noteikšanu  
Valkas novada ģimenes atbalsta centrā „Saulīte”  

______________________________________ 
(R.Rastaks) 

 
Valkas novada ģimenes atbalsta centra darbinieki izvērtējuši savas iespējas un gatavību iesaistīties 

dažādos nometņu projektos ar izmitināšanas iespējām.  
Centrs lūdz Valkas novada domi apstiprināt iespēju atbilstoši normatīvajiem aktiem organizēt „Saulītē” 

nometnes vai iznomāt telpas citiem nometņu organizētājiem un noteikt šo pakalpojumu izmaksas. 
     Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu 

komitejas 2013.gada 12.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 4.§ un Nr.3, 2.§) un vadoties no Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt nometņu organizēšanu Valkas novada ģimenes atbalsta centrā „Saulīte” atbilstoši 

Normatīvajiem aktiem. 
2. Apstiprināt telpu nomu un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu nometņu vajadzībām vienai personai par 

diennakti no Ls 2,00 (divi lati) (EUR 2.85) līdz 10,00 (desmit lati) (EUR 14.23), tajā skaitā PVN. 
Pakalpojuma cenu noteikt pēc aprēķina atbilstoši nometnes specifikai. 

3. Cenas EUR tiek pārrēķinātas pēc apstiprinātā valūtas kursa 0.702804 un stājas spēkā ar 2014.gada 
1.janvāri. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

3.§ 
Par saistošajiem noteikumiem „Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 
____________________________________________________________________ 

(A.Jurjāne, A.Sjademe, V.A.Krauklis, A.Ikšelis, V.Zariņš) 
 

Valkas novada dome ir saņēmusi LR Vides un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) 
2013.gada 8.jūlija iebildumus par 2013.gada 10.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Valkas novada 
domes sabiedriskās kārtības noteikumi" (turpmāk – Noteikumi). Vairāki VARAM aizrādījumi ir pamatoti, un tie 
ir ņemti vērā precizētajā SN redakcijā (pielikumā).  

Tomēr dome nepiekrīt VARAM norādījumiem izslēgt no Noteikumiem 17.punktu un 33.punktu, jo domes 
ieskatā šādām sabiedrisko kārtību regulējošām normām tur vajadzētu būt. 

Par Noteikumu 17.punktu:  
„17. Publiska pasākuma apmeklēšana bez ieejas biļetes 
Par publiska pasākuma apmeklēšanu bez pasākuma ieejas biļetes, ja ieejas biļetes tiek izsniegtas, - 
uzliek naudas sodu no Ls 10  līdz Ls 20.” 

VARAM iesaka šo punktu izslēgt, „jo normatīvie akti neparedz pašvaldībai pilnvarojumu saukt personas 
pie atbildības par publiska pasākuma apmeklēšanu bez ieejas biļetes”. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
12.punktā kā viena no pašvaldības funkcijām ir - „piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā”. 
Pašvaldības teritorijā var notikt tikai tādi publiskie pasākumi, kurus organizē pašvaldība vai kuri ir saskaņoti ar 



pašvaldību. Ja pasākuma apmeklētājiem ir noteikta ieejas maksa, tad neapzinīgas personas mēģinājums 
iekļūt pasākumā bez maksas ir sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpums. Turklāt neviena cita institūcija 
(piemēram, valsts policija) arī nav pilnvarota saukt vainīgo personu pie atbildības. 17.punkta palīgteikuma 
redakcija tiek precizēta: „ja ieejas biļetes ir paredzētas”. 

Par Noteikumu 33.punktu.  
„33. Atkritumu dedzināšana 
33.1. Par lakstu, zaru, lapu un tml. dārza atlieku, bojātas malkas, salmu vai siena  dedzināšanu,  ja tas 
rada apjomīgus dūmus, smakas, uguns bīstamību un traucē citām personām, -izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu no Ls 5  līdz Ls 50. 
33.2. Par sadzīves atkritumu, autoriepu, plastmasas, taras dedzināšanu, ja tas rada apjomīgus dūmus, 
smakas, uguns bīstamību,  - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 10  līdz Ls 70. 
33.3.  Par šo noteikumu 33.1.-33.2.punktos minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda uzlikšanas, -uzliek naudas sodu no Ls 50 līdz Ls 100”. 

VARAM iesaka šo punktu izslēgt un norāda uz tiesību aktu normām, kas reglamentē atkritumu 
apsaimniekotājam noteiktās prasības dažādu atkritumu veidu apsaimniekošanā, t.sk., atkritumu 
kompostēšanu tikai poligonos un dedzināšanu tikai tam paredzētās speciālās iekārtās. Savukārt Noteikumu 
33.punkts paredz atbildību par dažādu mājsaimniecības atlieku dedzināšanu, ja tas rada bīstamību vai traucē 
citām personām, nevis par atkritumu rūpniecisku dedzināšanu, ar ko drīkst nodarboties licencēts atkritumu 
apsaimniekotājs. Skaidrības labad 33.punkta nosaukumu vajadzētu noformulēt plašāk: „33.punkts Dārza 
atlieku, bojātas malkas, salmu vai sadzīves atkritumu dedzināšana”.  

Dome nepiekrīt arī VARAM norādījumam precizēt Noteikumu 24.punktu, ja ar punktā minētajām darbībām 
tiek radīts kaitējums un piesārņota vide.  

„24. Drēbju un paklāju purināšana  
24.1. Par drēbju, paklāju vai tamlīdzīgu priekšmetu purināšanu pa atvērtu logu vai no balkona (lodžijas), - 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 5  līdz Ls 10. 
24.2. Par drēbju, paklāju vai tamlīdzīgu priekšmetu purināšanu pa atvērtu logu vai no balkona (lodžijas), 
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no Ls 10 
līdz Ls 20.” 

Noteikumu 24.punkta dispozīcijā patiešām nav norādīts, cik lielam būtu jābūt pārkāpuma radītajam 
kaitējumam,  jo  to  praktiski  nav  iespējams  izmērīt.  Šajā  gadījumā  pārkāpums  izpaužas  kā  darbība, 
respektīvi, drēbju vai paklāju purināšana ārtelpā, kuru lieto arī citas personas un kur šie putekļi un gruži tādā 
veidā tiek izmesti. Līdz ar to Noteikumu 24.punkts nebūtu jāprecizē. 
Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri LR visi norēķini būs eiro un līdz ar to jāveic nepieciešamās 

izmaiņas arī pašvaldības saistošajos noteikumos, kuros minēti lati, šiem saistošajiem noteikumiem būs 
attiecīgi tehniskie grozījumi.     

Saskaņā ar 2013.gada Finanšu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 3.§) un pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 45.panta 4.daļu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, 
ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe), 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 
1. Nepiekrist Vides un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 8.jūlija atzinumam Nr. 18-6/6175 „Par 

saistošajiem noteikumiem” daļā par saistošo noteikumu „Valkas novada domes sabiedriskās kārtības 
noteikumi" 17.punktu, 24.punktu un 33.punktu.  

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Valkas novada domes sabiedriskās kārtības noteikumi" 
(pielikumā). 

3. Saistošos noteikumus Nr.15 „Valkas novada domes sabiedriskās kārtības noteikumi" triju dienu laikā 
pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 

4. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītāja. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētājs. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

4.§ 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma  

„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 
19. , 31. un 60. pielikumā (protokols Nr.14, 7.§) 

_______________________________________________________________ 
 (I.Markova, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Lībietis, V.A.Krauklis) 

 
No Valkas Mākslas skolas direktores M.Stabulnieces ir saņemts iesniegums ar lūgumu veikt izmaiņas 

Mākslas skolas amata vietu un darba samaksas sarakstā. Lai turpinātu projektu „Valkas Mākslas skolas kā 
kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra attīstība” aizsākto profesionālās ievirzes mākslas izglītības 
pakalpojuma sniegšanu igauņu bērniem igauņu pedagoģisko darbinieku finansēšanai papildus nepieciešams: 

1. palielināt darba vietu skaitu - direktora vietnieks mācību darbā par 0.5 ar algas likmi LVL 391.00, 



2. izveidot jaunas amata vietas: 
   2.1. lietvedis 0.5 amata vietas ar nesamazināto algas likmi LVL 300, samazināto likmi LVL  
 247.75; 
   2.2. profesionālās ievirzes izglītības skolotājs 2.1 amata vieta ar algas likmi LVL 320.00. 

No Zvārtavas pagasta pārvaldes Ozolu pamatskolas ir saņemts iesniegums izveidot jaunas amata vietas: 
 1. pavāra palīgs 0.5;   

2. sētnieks 0.5.  
    No Ērģemes pamatskolas direktores saņemts iesniegums par to, ka nepieciešams palielināt slodzi 

amatam „ pirmsskolas izglītības skolotājs „ no 2,3 uz 3,3. jo no 2.septembra jaunāko pirmsskolas izglītības 
grupu vēlas apmeklēt 20 audzēkņi, kuru vecums pamatā ir no 1,5 līdz 3 gadiem.  

 Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 12.augusta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.3, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
13.punkta, par lēmuma 1.un 2.punktu atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – 2 deputāti 
(A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS – nav; par lēmuma 3., 4, 5.un 6.punktu atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, 
I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada 

domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 19.pielikumā 
„Valkas mākslas skolas tehnisko darbinieku amata vietu un darba samaksas sarakstā”, izsakot 2.punktu 
šādā redakcijā:  

 
N.p.k. Amats Amata 

vietu 
skaits 

 

Algas likme 
(LVL ) 

Algas likme ar 
samazinājumu (LVL) 

Darba alga mēnesī  
(LVL) 

2. Direktora 
vietnieks 
mācību darbā 

1.0 391.00 391.00 391.00 

 
1.1. Papildināt pielikumu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā: 

 
 
N.p.k. Amats Amata 

vietu 
skaits 

 

Algas likme 
(LVL ) 

Algas likme ar 
samazinājumu (LVL) 

Darba alga mēnesī  
(LVL) 

6. Lietvedis 0.5 300.00 247.75 123.88 
7. Profesionālās 

ievirzes 
izglītības 
skolotājs 

2.1 320.00 320.00 672.00 

 
2. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada 

domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 60.pielikumā 
„Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskolas amata vietu un darba samaksas sarakstā”, papildinot to ar 8. un 
9.punktu šādā redakcijā: 
 

N.p.k. Amata 
vietu 
skaits 

 

Amata 
vietu 
skaits 

 

Algas 
likme 
(LVL ) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

(LVL) 

Darba alga mēnesī  
(LVL) 

8. Virtuves 
darbinieks 

0.5 200.00 200.00 100.00 

9. Sētnieks 0.5 200.00 200.00 100.00 
 

3. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada 
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 31.pielikumā 
„Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes amata vietu un darba samaksas saraksts – Ērģemes 
pamatskola”, izsakot 2.punktu šādā redakcijā: 

 
 
 

 
 

 
 

Algas likme 
(LVL 

Algas likme 
ar 

 
 



Nr. 
p.k. 

 
 
Amats 

 
Amata 
vietu 
skaits 

mēnesī/ 
stundas 

tarifa likme 
(LVL/h) 

samazināju-
mu 

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

 
Darba alga 

mēnesī 
(LVL) 

2.  
Pirmsskolas 
izglītības skolotājs 

 
3.3 

Zemākā 
mēnešalga 

pēc MK 
noteikumiem 

Nr.836 no 
28.07.09 

Zemākā 
mēnešalga 

pēc MK 
noteikumiem 

Nr.836 no 
28.07.09 

Zemākā 
mēnešalga pēc 

MK noteikumiem 
Nr.836 no 
28.07.09 

 
 

4. Uzdot Valkas novada Valkas mākslas skolas direktorei Marutai Stabulniecei, Zvārtavas pagasta 
pārvaldes Ozolu pamatskolas direktores vietas izpildītājai Ligitai Lārmanei un Ērģemes pamatskolas 
direktorei Olitai Šaujai nodrošināt lēmumam atbilstošu darba līgumu sagatavošanu un parakstīšanu. 

5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.septembrī. 
 

 
5.§ 

Par noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta noteikumos Nr.3  
„Valkas novada pašvaldības darba kārtības noteikumi”” apstiprināšanu 

__________________________________________________________________________ 
(V.Zariņš, V.A.Krauklis) 

 
Valkas novada dome 2011.gada 31.martā pieņēma noteikumus Nr.3 „Valkas novada pašvaldības darba 

kārtības noteikumi” (protokols Nr.4, 17.§). Noteikumu 4.2.punkts nosaka, ka darba laiks pašvaldībā ir no 
pulksten 08:00 līdz 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no 12:00 līdz 13:00, ja darba specifikas dēļ iestādei nav 
noteikts cits darba laiks. 

Valkas novada domes priekšsēdētāja priekšlikums ir noteikt pirmdienās darba laiku par vienu stundu 
garāku, bet piektdienās par vienu stundu īsāku. Lai minēto kārtību noteiktu, Valkas novada domei ir jāgroza 
minēto noteikumu 4.2.punkts, tādējādi pieņemot grozījumus noteikumos. 

Saskaņā ar 2013.gada 12.augusta Finanšu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 9.§), pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu un Darba likuma 55.pantu, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 
1. Apstiprināt noteikumus Nr.4 „Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta noteikumos Nr.3 

„Valkas novada pašvaldības darba kārtības noteikumi””” (pielikumā). 
2. Uzdot Personāla nodaļas vadītājai nodrošināt, ka ar noteikumiem tiek iepazīstināti Valkas novada 

pašvaldības darbinieki, kuru darba laiks tiek noteikts saskaņā ar šiem noteikumiem, un nepieciešamības 
gadījumā veikti grozījumi darbinieku darba līgumos. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Personāla nodaļas vadītāja. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
      

N O T E I K U M I 
Valkā 

 
2013.gada 29.augustā                      Nr.4 

 
 APSTIPRINĀTI 

                                                                                                              ar Valkas novada domes 
2013.gada 29.augusta sēdes lēmumu 

                                                                                                         (protokols Nr.18, 5.§) 
 
  

Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta noteikumos Nr.3 „Valkas novada 
pašvaldības darba kārtības noteikumi” 

  
 

                                                                                                      Izdoti saskaņā ar likuma 



                                                                                                         "Par pašvaldībām" 41.panta 1.daļas 2.punktu un Darba likuma 
55.pantu 

                                                                           
 

Izdarīt Valkas novada domes 2011.gada 31.marta noteikumos Nr.3 „Valkas novada pašvaldības darba 
kārtības noteikumi” šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„4.2. Darba laiks, ja darba specifikas dēļ iestādei nav noteikts cits darba laiks: 
 4.2.1. pirmdienās - no pulksten 08:00 līdz 18:00; 
 4.2.2. otrdienās, trešdienās un ceturtdienās - no pulksten 08:00 līdz 17:00; 
 4.2.3. piektdienās - no pulksten 08:00 līdz 16:00”. 

 
3. Izteikt 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„4.4. Pusdienas pārtraukums ir no 12:00 līdz 13:00, ja darba specifikas dēļ iestādei vai darbiniekam nav 
noteikts cits pusdienas pārtraukums. Darbdienas laikā divas reizes dienā var tikt noteikta 15 minūtes ilga 
atpūta.” 

 
4. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī. 

 
 

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

6.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.16 

„Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1  
„Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

________________________________________________________________ 

(V.Zariņš) 
 

Saskaņā ar 2013.gada 6.augusta Finanšu komitejas ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.§), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punktu un 24.pantu, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums””” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums””” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītāja. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē priekšsēdētājs. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I  
Valkā 

2013.gada 29.augustā                    Nr.16 
 

 APSTIPRINĀTI 
                                                                                                              ar Valkas novada domes  

2013.gada 29.augusta sēdes lēmumu 
                                                                                                         (protokols Nr.18,6.§) 

 
  

Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 
„Valkas novada pašvaldības nolikums” 

  
 

                                                                                                      Izdoti saskaņā ar likuma 
                                                                                                         "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

                                                                           
 



Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada 
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 
1. Izslēgt 6.3.apakšpunktu. 
2. Izteikt 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„6.4. Grāmatvedības un finanšu nodaļa.” 
3. Izteikt 16.14.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„16.14. pārzina un metodiski vada būvvaldi, Grāmatvedības un finanšu nodaļu, Personāla nodaļu un 
Attīstības un plānošanas nodaļu;”” 

4. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā: 
„22.Pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un pašvaldības domes priekšsēdētāja amata 
zaudēšanas gadījumā izpilddirektors organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam  
pašvaldības domes priekšsēdētājam. Divu nedēļu laikā tiek sastādīts nodošanas - pieņemšanas akts, ko 
paraksta pilnvaras zaudējušais domes priekšsēdētājs, jaunais domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un 
Grāmatvedības un finanšu nodaļas pārstāvis.” 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī. 
 

7.§ 
Par Grāmatvedības un finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu  
___________________________________________________________ 

 (I.Grandava) 
 
   Izvērtējot Valkas novada domes Finanšu nodaļas un Centralizētās grāmatvedības darba apjomu un 

pašvaldības budžeta grozījumus, ir izstrādāts priekšlikums apvienot abas iepriekšminētās nodaļas vienā – 
Grāmatvedības un finanšu nodaļā. 

     Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 6.augusta ārkārtas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.2, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.3 „Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas nolikums” 

(pielikumā). 
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 27.augusta sēdes lēmumu “Valkas novada domes Finanšu nodaļas 

nolikuma apstiprināšana” (protokols Nr.6, 3.§) un 2009.gada 26.novembra lēmumu “Par Valkas novada 
domes Centralizētās grāmatvedības nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 12.§). 

3. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī. 
 
 

8.§ 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma  

„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 
6. un 8. pielikumā (protokols Nr.14, 7.§)  

_______________________________________________________________ 
 (I.Grandava) 

 
   Izvērtējot Valkas novada domes Finanšu nodaļas un Centralizētās grāmatvedības darba apjomu un 

pašvaldības budžeta grozījumus, ir izstrādāts priekšlikums apvienot abas iepriekšminētās nodaļas vienā – 
Grāmatvedības un finanšu nodaļā, veicot nepieciešamās izmaiņas attiecīgajos amatu sarakstos, kas tika 
apstiprināti ar Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumu „Par Valkas novada domes 
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” - 6. un 8. pielikumā (protokols Nr.14, 7.§). 

Gadījumos, kad apstiprinātajā amatu sarakstā atšķirībā no iepriekš spēkā esošā amatu saraksta kāds no 
amatiem netiek iekļauts, uzskatāms, ka minētais amats ir likvidēts. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 6.augusta ārkārtas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.2, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Izslēgt no Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu saraksta 6.pielikumu  (Finanšu 
nodaļa). 

2. Apstiprināt Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma „Par Valkas novada domes 
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14,7.§) 8.pielikumu jaunā 
redakcijā (pielikumā). 



3. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada 
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 2.pielikumā 
„Valkas domes Administrācijas darbinieku amata vietu un darba samaksas sarakstā” papildināt ar 
24.punktu šādā redakcijā: 
 

N.p.k. Amats Amata 
vietu 
skaits 

 

Algas likme 
(LVL ) 

Algas likme ar 
samazinājumu (LVL) 

Darba alga mēnesī  
(LVL) 

24. Iepirkuma 
speciālists  

1.0 650.0 536.25 536.25 

 
4. Valkas novada galvenajai grāmatvedei Ilzei Grandavai nodrošināt nepieciešamos grozījumus 

Grāmatvedības un finanšu nodaļas darbinieku amata aprakstos atbilstoši šā lēmuma 2.un 3.punktam. 
5. Personāla nodaļas vadītājai Līgai Metuzālei nodrošināt lēmumam atbilstošus grozījumus darba līgumos. 
6. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
7. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī. 

 
9.§ 

Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā  
„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 

2.pielikumā (protokols Nr.14, 7.§) 
_________________________________________________________________________ 

 (I.Markova) 
 
Izvērtējot Valkas novada domes saimniecības pārziņa darba apjomu, ir izstrādāts priekšlikums likvidēt 

amata vietu – saimniecības pārzinis un izveidot jaunu amata vietu strādnieks 0,5 slodze. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā 2013.gada 19.augusta Finanšu komitejas ārkārtas sēdes 

lēmumu (protokols Nr.4, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – 1 deputāts (A.Sjademe), ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
 Atlikt lēmuma „Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma „Par Valkas 
novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 2.pielikumā (protokols Nr.14, 7.§)” 
projekta izskatīšanu un atkārtoti skatīt septembra mēneša  domes sēdē. 
 

 
10.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.17„Grozījumi 2012.gada 27.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.26 „Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” 

apstiprināšanu 
_______________________________________________ 

(I.Markova, A.Sjademe, V.A.Krauklis) 
 

   Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 27.decembrī saistošajos noteikumos Nr.26 „Valkas 
novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus 
2012.gada 27.decembrī saistošajos noteikumos Nr.26. 

   Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 12.augusta lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), 
PRET – 1 deputāts (A.Sjademe), ATTURAS – 1 deputāts (A.Gailis), 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 

„Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets””. 
2. Saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Valkas 

novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja. 
 
  



11.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2013.gada speciālais budžets” 
 apstiprināšanu 

_______________________________________________ 
(I.Markova, V.A.Krauklis) 

 
   Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada 

domes 2013.gada speciālais budžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus 2013.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1. 

   Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 12.augusta lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, 
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„Valkas novada domes 2013.gada speciālais budžets””. 
2. Saistošos noteikumus Nr.18 „ Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „ Valkas 

novada domes 2013.gada speciālais budžets” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja. 
 
 

12.§ 
Par Finanšu komitejas 2013.gada 19.augusta ārkārtas sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 3.§) 

apstiprināšanu 
___________________________________________________________ 

(V.Zariņš) 
 

Domes priekšsēdētājs lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.  
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2013.gada 19.augusta 

iesniegumu par komandējumu uz Novodevjatkino Krievijā laikā no 2013.gada 26.augusta līdz 28.augustam 
Igaunijas – Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Be good at sport through three 
countries", Nr. ELRII -227 („Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs”). Komandējuma mērķis – pārstāvēt domi 
projekta vadības grupas sanāksmē un apmeklēt projekta ietvaros organizēto jauniešu futbola turnīru.  

Saskaņā ar 2013.gada 19.augusta Finanšu komitejas ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 3.§), vadoties 
no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta un 2010.gada 12.oktobra MK 
Noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistīti izdevumi”, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 10 deputāti (A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,  S.Pilskalne, V.Šaicāns, 
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
 Apstiprināt Finanšu komitejas 2013.gada 19.augusta ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 3.§) 
„Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Novodevjatkino ( Krievija)” (pielikumā). 

 
13.§ 

Par ceļa zīmi Nr.314 Zvaigžņu ielā 5, Valkā 

______________________________________ 
(A.Simulis) 

 
Dome izskata SIA „***” valdes locekļu *** un *** 2013.gada 1.jūlija iesniegumu ar lūgumu mainīt pie 

Zvaigžņu ielas 5, Valkā uzstādītās ceļa zīmes Nr.314 ierobežojošā gabarīta izmēru no 8m uz 8,5m. SIA „***” 
veic ēkas Raiņa ielā 7, Valkā apsaimniekošanu. Lai ēkā esošie uzņēmumi, tai skaitā SIA „MAXIMA LATVIJA” 
varētu veikt darbību, kas saistīta ar preču iekraušanu un izkraušanu, tika nodibināts servitūts īpašumam Valkā, 
Zvaigžņu ielā 5, kā kalpojošam, ar Valkas pilsētas domes 2006.gada 15.augusta lēmumu ir uzstādīta ceļa zīme 
Nr.314 (8 metru gabarīta ierobežojums). Šī iemesla dēļ ir apgrūtināta veikala apsaimniekošana.  
Ņemot vērā augstāk minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 

(protokols Nr.6, 29.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, likuma „Par 
autoceļiem” 1.panta 2.daļas un Ceļu satiksmes likuma 38.panta 2.daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, 
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 



Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektora vietniekam Guntim Bašķim pasūtīt ceļa zīmi Nr.314 (8,5 metru 

gabarīta ierobežojums) un noorganizēt ceļa zīmes uzstādīšanu. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.  

 
14.§ 

Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „***” 
_____________________________________________________ 

(A.Simulis) 
 
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „***”, reģistrācijas Nr.***, juridiskā adrese: *** iela ***, Rīga, 

iesniegumu par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 24, Valkā, nomas maksas samazināšanu sakarā ar loga 
nomaiņu nomātās telpās, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 
8.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 5.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
14.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piemērot atlaidi 75% apmērā no nomas maksas mēnesī līdz tiek segts Nomnieka veiktais ieguldījums 

210,00 LVL (divi simti desmit lati) apmērā par loga nomaiņu nomātās telpās Valkā, Rīgas ielā 24.  
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas 

nomas līgumā ar SIA „***” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai. 
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivo Meļķis. 

 

15.§ 
Par neapdzīvojamo telpu maiņu Vijas Batalauskas privātpraksei Rūjienas ielā 3E 
____________________________________________________________________ 

(A.Simulis) 
 
   Izskatot Vijas Batalauskas iesniegumu par neapdzīvojamo telpu maiņu Valkā, Rūjienas ielā 3E, ņemot 

vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 8.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 
6.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, 
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Valkas novada dome 

N O L E M J : 
 

1. Pārņemt no Vijas Batalauskas neapdzīvojamo telpu Rūjienas ielā 3E (2.st., Nr.206) 12,9 m2 platībā. 
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” pārņemt no Vijas Batalauskas neapdzīvojamo telpu Nr.206 Rūjienas 

ielā 3E, Valkā. Par telpu pārņemšanu sastādīt pieņemšanas–nodošanas aktu.  
3. Iznomāt neapdzīvojamās telpas Valkā, Rūjienas ielā 3E (telpu Nr.49., 50., 2.stāvs) ar kopējo platību 34,5 

m2 Vijai Batalauskai ārstniecības un ginekoloģijas kabineta ierīkošanai. 
4. [..] 
 

16.§ 
Par nekustamā īpašuma „***” Ērģemes pagastā sadalīšanu  

________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, ***, Salaspils novads, 2013.gada 23.jūlija 

iesniegumu (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 23.07.2013. Nr.374) ar lūgumu atļaut sadalīt 
nekustamo īpašumu „***”, Ērģemes pagastā, atdalot no tā divus zemes gabalus, kuriem pēc atdalīšanas 
piešķirt jaunu nosaukumu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 

(protokols Nr.6, 10.§) un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta, Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa 
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punkta un 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 



N O L E M J : 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs ***, kas atrodas Valkas novada Ērģemes 
pagastā, atdalot no tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem ***, platība 5.3ha un ***, platība 7.5ha, 
piešķirot atdalītajiem zemes gabaliem jaunu nosaukumu: “***”, Ērģemes pagasts, Valkas novads un 
saglabājot zemes vienībām reģistrētos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. 

17.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas 

novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala sadalīšanai 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Valkas novada dome, izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 
2013.gada 19.jūlija (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 19.07.2013. Nr.369) iesniegumu ar lūgumu 
atļaut sadalīt Valkas novada Valkas pagasta teritorijā esošo nekustamā īpašuma „***”, zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu *** un atdalot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***. [..]  

 Ņemot vērā augstāk minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.6, 11.§) un vadoties no Zemes ierīcības likuma 5.panta, 8.panta 1.daļas 3.punkta; 
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
9.2.punkta, 12.punkta, 13.punkta un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā „***”, 
kadastra numurs ***, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, platība 7.31ha 
sadalīšanai, ievērojot Darba uzdevumā (Pielikumā) ietvertos nosacījumus. 

2. [..] 
18.§ 

Par adreses piešķiršanu un platības noteikšanu ēku īpašuma  
Valkas novada Vijciema pagasta “***” uzturēšanai 

__________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Vijciema pagasts, Valkas novads, 2013.gada 

22.jūlijā (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 22.07.2013. Nr.371) iesniegumu ar lūgumu noteikt 
platību ēku īpašuma uzturēšanai. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.6, 12.§) un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 
13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, 
mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.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,  kā arī vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 
11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Reģistrēt adrešu reģistrā nosaukumu apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ***, uz tās 

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

19.§ 
Par adreses piešķiršanu ēku īpašumam Valkas novada Valkas pagasta “***” 

_______________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 23.jūlijā 

(saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 24.07.2013. Nr.375) iesniegumu ar lūgumu noteikt adresi ēku 
īpašuma uzturēšanai.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.6, 13.§) un vadoties no Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 12.punkta,  kā arī vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti vārdiski 



balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Reģistrēt adrešu reģistrā nosaukumu apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ***, un uz tās 

esošajām ēkām un būvēm: „***”, Valkas pagasts, Valkas novads. 
 

20.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Zvārtavas pagastā, „***” un „***” 

______________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2013.gada 

8.jūlija (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 08.07.2013. Nr.351) iesniegumu ar lūgumu noslēgt 
nomas līgumu par zemes gabaliem Zvārtavas pagastā ar kadastra apzīmējumiem ***, platība 11.6ha un ***, 
platība 2.7ha. [..] 

   Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 
(protokols Nr.6, 14.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības 
pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daļas noteikumus par neapbūvēta zemesgabala nomas 
līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība”; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 
21.pantu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar *** par neapbūvētu zemes gabalu Zvārtavas pagastā “***” ar kadastra apzīmējumu 

***, platība 11.6ha un “***”, kadastra apzīmējums ***, platība 2.7ha, (skat. Pielikumu), nomu bez apbūves 
tiesībām, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim.  

2. [..] 
21.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Zvārtavas pagastā, „***” 
_________________________________________________________________ 

( L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2013.gada 16.jūlija 
(saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 25.07.2013. Nr.379) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par zemes gabalu Zvārtavas pagastā ar kadastra apzīmējumu ***, platība 1.3ha. [..] 

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu  
(protokols  Nr.6, 15.§),  kā  arī  lai  nodrošinātu  turpmāku  zemesgabala  apsaimniekošanu  un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daļas noteikumus par neapbūvēta 
zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība”; kā arī likuma 
“Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS 
- nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Atlikt *** iesnieguma izskatīšanu, jo Valkas novada domē iesniegts vēl viena pretendenta iesniegums par 

lēmumā minētā zemes gabala nomu.  
22.§ 

Par zemes gabalu Valkas pagastā „***” un „***” nomu 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, ***, Valkas pagasts, Valkas novads, 2013.gada 
8.jūlija (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 08.07.2013. Nr.350) iesniegumu ar lūgumu izskatīt 
iespēju noslēgt nomas līgumu par zemes gabaliem Valkas pagastā ar kadastra apzīmējumiem *** un ***, ar 
izpirkšanas tiesībām. [..] 

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.6, 16.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu apsaimniekošanu un novērstu to 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem; 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu 
Nr.996 „Kārtība,  kādā nosaka  valstij  un  pašvaldībām piekrītošo  lauku apvidu zemi, kura turpmāk 



izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”; 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
III daļas noteikumus par neapbūvēta zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtība”; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar ***, zemes nomas līgumu par sekojošiem neapbūvētiem zemes gabaliem: 

1.1. „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 1.0ha, nomu bez apbūves tiesībām uz laiku līdz 2018.gada 
31.decembrim; 

1.2. zemes reformas pabeigšanai ieskaitīta zemes gabala Valkas pagasta “***”, kadastra apzīmējums ***, 
platība 1.0ha, nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim, ja līdz nomas 
līguma termiņa beigām nav pieteicies bijušo īpašuma tiesību atjaunošanas pretendenti. Gadījumā ja 
pirms nomas līguma termiņa beigām piesakās bijušā īpašuma tiesību atjaunošanas pretendenti, 
Valkas novada domei ir tiesības vienpersoniski līgumu izbeigt, par to rakstiski brīdinot nomnieku 
vienu mēnesi iepriekš. 

2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minēto zemes gabalu nomu ir 1.5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. 

3. [..] 
23.§ 

Par nekustamā īpašuma „***” Ērģemes pagastā sadalīšanu 
______________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Rīga, 2013.gada 29.jūlija iesniegumu (saņemts 
un reģistrēts Valkas novada domē 29.07.2013. Nr.383) ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, 
Ērģemes pagastā, atdalot no tā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, kuram pēc atdalīšanas piešķirt 
jaunu nosaukumu „***”. [..] 
Ņemot vērā augstāk minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 

(protokols Nr.6, 17.§) un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta, Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa 
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punkta un 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs ***, kas atrodas Valkas novada Ērģemes 

pagastā, atdalot no tā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, platība 24.6ha, piešķirot atdalītajam 
zemes gabalam jaunu nosaukumu: “***”, Ērģemes pagasts, Valkas novads un saglabājot zemes vienībai 
reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

24.§ 
Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „***”, Valkas pagastā 

_________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Valka, Valkas novads, 2013. gada 26.jūlija 

(saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 29.07.2013. Nr.384) iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes 
nomas līguma termiņu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***” ar kadastra apzīmējumu ***.  

 Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.6, 18.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1daļas, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 21.punkta, Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
27.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

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

Valkas pagastā „***”, ar kadastra apzīmējumu ***, platība 0.0641ha, termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 
31.decembrim. 



 
25.§ 

Par nomas izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu 
*** ielā ***,Valkā 

__________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, 2013. gada 29.jūlija iesniegumu 

(saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 29.07.2013. Nr.385) ar lūgumu attiekties no pirmpirkuma 
tiesībām uz nekustamo īpašumu Valkā, *** ielā ***, kadastra numurs *** un tam pievienoto ēku īpašuma 
Pirkuma līgumu. [..] 

 Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.6, 19.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļas un 5.daļas; likuma „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 6.daļas; 2007.gada 30.oktobra 
Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2 punktu, kā arī likuma 
“Par pašvaldībām”  21.panta,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 
E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS 
- nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Izbeigt ar *** 2012.gada 5.martā noslēgto zemes gabala Valkā, *** iela ***, kadastra apzīmējums ***, 
nomas līgumu Nr. ***. 

2. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-*** par zemes gabala Valkā, *** iela ***, kadastra 
apzīmējums ***, platība 0.1434 ha, nomu. 

3. [..] 
 

26.§ 
Par adreses noteikšanu ēkām, kas atrodas uz zemes gabala Ērģemes pagastā “***” 

____________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Valkas novada domē 2013.gada 12.jūlijā ir saņemta Valsts zemes dienesta vēstule Nr.10-03/266240-1/1 

par adresi „***”, Ērģemes pagastā Valkas novadā. [..] 
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes 

lēmumu (protokols Nr.6, 20.§) un vadoties no Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 12.punkta, kā arī vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Mainīt adrešu reģistrā adresi ēkām ar kadastra apzīmējumiem ***, *** un ***: „***”, Ērģemes pagasts, 

Valkas novads. 
 

27.§ 
Par lietošanas mērķa maiņu valstij piekrītošam zemes gabalam Valkas pilsētā Rīgas iela 100 

______________________________________________________________________________ 
(L.Engere)  

Dome izskata Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003294758, 
juridiskā adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, 2013.gada 5.jūlija vēstuli Nr.8-2/11471 (saņemts Valkas novada domē 
08.07.2013. reģ.Nr.681) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi valstij piekrītošam zemes 
gabalam Valkas pilsētā Rīgas iela 100, no „rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve” (kods 1001) uz 
lietošanas mērķi, kas atbilst Teritorijas plānojumā noteiktajai zemes gabala izmantošanai. [..] 

  Ņemot vērā augstāk minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 
(protokols Nr.6, 21.§) un vadoties no Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 23.2.2.punkta; 17.5.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 



1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes gabalam Valkā, Rīgas iela 100, kadastra 
apzīmējums 9401 004 0261, platība 9893m2, no „neapgūta rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves 
zeme” (kods 1000) uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 0101): 

 

28.§ 
Par zemes gabala „Lauri”, Zvārtavas pagastā pārņemšanu pašvaldības īpašumā 
____________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 23.panta 14.daļu, kas nosaka, ka zemi, kura ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda 
valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” personā un par kuru līdz 2011.gada 
30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums, nodod bez atlīdzības attiecīgās pašvaldības 
īpašumā ar pieņemšanas un nodošanas aktu, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, reģistrācijas numurs 
40003132437, nodod Valkas novada domei īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu Zvārtavas pagastā „Lauri”, 
kadastra apzīmējums 9496 006 0108, platība 6.94ha. 

Zemes gabals ir reģistrēts zemesgrāmatā uz VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” vārda. 
Uz daļas no zemes gabala atrodas ēku īpašums „Lauri”, kadastra numurs 9496 506 0108, īpašnieks SIA 

„C&R investīcijas”. Ēku īpašumam piesaistītā platība 0.22ha. 
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes 

lēmumu (protokols Nr.6, 22.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta 14.daļas, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Pieņemt bez atlīdzības Valkas novada domes īpašumā zemes gabalu Zvārtavas pagastā „Lauri”, kadastra 

apzīmējums 9496 006 0108, platība 6.94ha. 
2. Izveidot nekustamā īpašuma pieņemšanas komisiju sekojošā sastāvā:  

Komisijas vadītājs: Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis 
Komisijas locekļi:   

Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Ilze Grandava; 
          Valkas novada domes juriste – Aija Jurjāne. 
3. Pēc nekustamā īpašuma faktiskās pārņemšanas (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas), uzdot 

Valkas novada domes centralizētajai grāmatvedībai iekļaut bilancē lēmumā 1.punktā minēto nekustamo 
īpašumu. 

 

29.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Vijciema pagastā, „***” 

___________________________________________________________________ 
(L.Engere ) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Vijciema pagasts, Valkas novads, 2013.gada 20.jūnija 

(saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 20.06.2013. Nr.323) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par zemes gabaliem Vijciema pagastā „***”. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.6, 23.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 5.daļas; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punkta; Ministru kabineta 
noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punkta, 2007.gada 30.oktobra ministru kabineta noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Slēgt nomas līgumu ar *** par sekojošiem zemes gabaliem Vijciema pagastā „***”: 
1.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējums ***, platība 3.5ha, kas atrodas Valkas novada Vijciema 

pagastā nomu, nosakot nomas līguma termiņu līdz 31.12.2023, un nosakot, ka Nomas attiecības uz 
zemes gabalu stājas spēkā ar 2007.gada 1.decembri, pamatojoties uz likuma „Par valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 
1.punktu; 



1.2. rezerves zemes fondā ieskaitītu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, platība 
5.5ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiņu līdz 31.12.2018. 

2. Noteikt, ka nomas maksa par lēmuma 1.1. minētā zemes gabala nomu ir 0.5 % apmērā no Valsts zemes 
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.  

3. Noteikt, ka nomas maksa par lēmuma 1.2. minētā zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā no Valsts zemes 
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.  

4. [..] 
30.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala  
*** ielā ***, Valkā 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 8.jūlija 

(saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 08.07.2013. Nr.353) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziņu, kas atrodas uz daļas no zemes gabala Valkā, *** ielā ***. [..] 

Saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 24.§), kā arī 
lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, *** ielā ***, ar kadastra 
apzīmējumu *** daļas, „Mazdārziņš Nr.***” ar kopējo platību 375m2, nomu, saskaņā ar šim lēmumam 
pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
31.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz Mazdārziņu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala 
 *** iela ***, Valkā 

______________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013. gada 4.jūlija 

iesniegumu (saņemts Valkas novada domē 04.07.2013. reģ.Nr.346) ar lūgumu noslēgt mazdārziņa nomas 
līgumu par daļu no zemes gabala Valkā, *** ielā ***.  [..] 
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 

(protokols Nr.6, 25.§) un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par 
valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu 
„Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības 
produkcijas audzēšanai” 2.1.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 
11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, par zemes gabala Valkas novada Valkā, *** iela ***, kadastra apzīmējums ***  

daļas, kas apzīmētā kā „Mazdārziņš Nr.***”, 240m2 platībā, nomu bez apbūves tiesībām, saskaņā ar šim 
lēmumam pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
32.§ 

Par mazdārziņa Nr.***, kas atrodas uz daļas no zemes gabaliem 
Valkā, *** iela *** un *** iela ***, nomu 

______________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 4.jūlija 

(saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 04.07.2013. Nr.347) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziņu, kas atrodas uz daļas no zemes gabaliem Valkā, *** iela *** un *** iela ***. [..] 

  Saskaņā ar 2013.gada 8.augusta Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 26.§), kā arī 
lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos aizaugšanu 
ar krūmiem, un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par 



nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības 
produkcijas audzēšanai” 2.2.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta, kas nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, 
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-*** par zemes gabalu Valkā, *** iela *** ar kadastra 

apzīmējumu *** un *** iela *** ar kadastra apzīmējumu *** daļas, „Mazdārziņš Nr.***” ar kopējo platību 
1926m2, nomu, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
33.§ 

Par biedrības „Rūvenietis” iesniegumu „Ēvalda Siliņa dziesmas bērniem” 
_______________________________________________________________ 

(L.Lāne) 
 Dome izskata Valkas novada domes kultūras darba organizatores Līgas Lānes sagatavoto informāciju 

par biedrības „Rūvenietis” iesniegumu par grāmatas „Ēvalda Siliņa dziesmas bērniem” tapšanu. Iesniegumā ir 
priekšlikums diriģenta un komponista Ēvalda Siliņa apkopoto dziesmu grāmatu un DVD iegādāties Valkas 
novada izglītības iestādēm. Viena Komplekta cena aptuveni Ls 8. Dziesmas ir rakstītas bērnudārza vecuma 
un jaunāko klašu bērniem. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 12.augusta 
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 5.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt Biedrības „Rūvenietis” lūgumu par izdevuma „Ēvalda Siliņa dziesmas bērniem” iegādi 10 novada 

izglītības iestādēm (pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes, Bērnu un jauniešu centrs „Mice”, 
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola). 

2. [..] 
34.§ 

Par apliecinājumu līdzfinansējuma piešķiršanai grupu mājas (dzīvokļa) 
pakalpojuma nodrošināšanai 

__________________________________________________________________ 
(V.Zariņš, V.A.Krauklis) 

 
2013.gada 20.jūnijā Valkas novada dome saņēma VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, 

reģ.Nr.50003408181, adrese: Valkas iela 11, Strenči, Strenču novads, LV-4730, vēstuli, kurā lūdz sniegt 
Valkas novada domes apliecinājumu tam, ka pašvaldība ar līdzfinansējumu atbalstīs grupu mājas (dzīvokļa) 
uzturēšanās izdevumus sava novada iedzīvotājiem. 

Lai uzlabotu psihiatrisko palīdzību personām ar psihiskās veselības traucējumiem, VSIA „Strenču 
psihoneiroloģiskā slimnīca” piedāvā pakalpojumu – grupu māja (dzīvoklis), kurā personai tiks nodrošināta 
pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju veicināšana un personiskā atbalsta 
saņemšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšana slimnīcas darbnīcās uz laiku līdz 2 gadiem. 

Pēc Valkas novada Sociālā dienesta lūguma sniegt papildus skaidrojumu par nepieciešamā finansējuma 
apjomu, VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 2013.gada 10.jūlija vēstulē Nr.1-14/616 sniedz 
skaidrojumu, ka ir nolēmuši šo pakalpojumu sniegt kā maksas pakalpojumu bez valsts līdzdalības tā 
finansējumā, un ir aprēķinājuši, ka viena klienta uzturēšanās izmaksā Ls 7,00 diennaktī, kur pašvaldības 
līdzfinansējums varētu būt 50% apmērā, otru pusi segtu pats klients ar savas pensijas daļu un piederīgo 
līdzfinansējumu. 

Kritēriji uzņemšanai grupu mājā (dzīvoklī) – pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem ar 
sociālā darbinieka nosūtījumu un pašvaldības apliecinājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, kurām grupu 
mājā (dzīvoklī) tiktu nodrošināts: 

1) mājoklis; 
2) klienta pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija; 
3) klienta sadarbības prasmju veicināšana, kas saistīta ar sociālo un nodarbinātības jautājumu 

risināšanu; 
4) klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana; 
5) personiskā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā. 
Klients varētu šo pakalpojumu izmantot līdz brīdim, kamēr spēj par to samaksāt. 
Jautājums ir izskatīts 2013.gada 8.augusta Sociālo lietu komitejas sēdē (protokols Nr.3, 2.§), kurā 

komitejas viedoklis bija, ka Valkas novada pašvaldība nepieciešamības gadījumā varētu izmantot VSIA 
„Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumus. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas lēmumu (protokols Nr.3, 2.§) un 
vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.un 7.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 



deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, 
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Saņemot VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, nodrošināt 
līdzfinansējumu 50% apmērā no pakalpojuma cenas. 

2. Ievietojot grupu mājā (dzīvoklī) pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, Valkas novada 
Sociālajam dienestam slēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par līdzfinansējumu. 

3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Valkas novada Sociālā dienesta vadītājs. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
35.§ 

Par Izsoles protokola Nr.1 par daļu no pašvaldībai piekrītoša, neapbūvēta zemes gabala nomu 
Valkas pagastā „***”, mazdārziņa vajadzībām, izsoles gaitas apstiprināšanu 

________________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 4.jūlija Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 14.§), ar kuru 
tika nolemts iznomāt neapbūvēta zemes gabala, ar kadastra apzīmējumu ***, daļu ar platību 200m2, Valkas 
novada Valkas pagastā, rīkojot rakstisku izsoli un apstiprināt nomas tiesību Izsoles noteikumus nosakot, ka 
izsoles sākumcena ir LVL 2.00 gadā un izsoles organizēšanu uzdot rīkot Pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un atsavināšanas komisijai, šā gada 19.augustā plkst.10:00 notika minētā nomas tiesību izsole.[..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2013.gada 19.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešā punkta un ņemot vērā Valkas novada domes Pašvaldības īpašumu 
privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2013.gada 19.augusta Izsoles protokolu Nr.1, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt 2013.gada 19.augusta Izsoles protokolu Nr.1, par nomas tiesību izsoli uz daļu no pašvaldībai 

piekrītoša neapbūvēta zemes gabala Valkas pagastā “***”, kadastra apzīmējums ***, platība 200m2, 
mazdārziņa vajadzībām. 

2. [..] 
36.§ 

Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – apbūvēta zemes gabala „Sterēļi”, 
Ērģemes pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu 

____________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

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

atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika 
konstatēts.[..] 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2013.gada 19.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 2.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās daļas 
un 44.panta septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas noteikumu 12.punktu; 
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 
manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 
pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti vārdiski 
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Nodot atsavināšanai apbūvētu zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagasta, „Sterēļi”, kadastra 

apzīmējums 9452 009 0169, platība 1.15ha; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana 
par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā, „Sterēļi”, kadastra apzīmējums 9452 
009 0169, platība 1.15ha, nosacīto cenu - Ls 779.30 (septiņi simti septiņdesmit deviņi lati un 30 santīmi). 

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

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



 
37.§ 

Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – neapbūvēta zemes gabala „Laumas”, 
Vijciema pagastā, Valkas novadā (kadastra apzīmējums 9492 006 0123) nosacītās cenas apstiprināšanu 

___________________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

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

mantas atsavināšanas likums” 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, 
tika konstatēts.[..] 

  Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2013.gada 19.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 3.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās daļas 
un 44.panta septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu; 
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 
manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 
1.daļas 2.punktu un 7.panta 1.daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Nodot atsavināšanai neapbūvētu zemes gabalu Valkas novada Vijciema pagastā „Laumas”, kadastra 

apzīmējums 9492 006 0123, platība 5.6ha; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana 
par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkas novada Vijciema pagastā „Laumas”, kadastra apzīmējums 9492 
006 0123, platība 5.6ha, nosacīto cenu - Ls 3 129.30 (trīs tūkstoši viens simts divdesmit deviņi lati un 30 
santīmi). 

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

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

38.§ 
Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvēta zemes gabala 

Valkā, „Smilšu iela 12B” atsavināšanai 
_______________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

 Izskatot ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, 2013.gada 14.augustā iesniegto iesniegumu par ½ 
domājamās daļas no zemes gabala Valkā, Smilšu ielā 12B, ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0122, 
atsavināšanu.[..] 
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

2013.gada 19.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 4.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 44.panta 4.daļu; likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 1.daļu; 
Ministru kabineta 2011gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 
manta” 3; 11.4.punktiem; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai vietējās pašvaldības 
dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par 
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Uzsākt pašvaldībai piederošās ½ domājamās daļas no zemes gabala Valkā, Smilšu ielā 12B, kadastra 

apzīmējums 9401 008 0122, kopējā platība 0.1438ha, atsavināšanas procedūru. 
2. Uzdot Pašvaldību īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt minētā zemes gabala 

atsavināšanas procedūru. 

 
39.§ 

Par atsavināšanas procesa uzsākšanu neapbūvēta zemes gabala 
Valkas pagastā, „Ķīši” atsavināšanai 

__________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 



Izskatot Valkas novada domes izpilddirektora ierosinājumu nodot nekustamo īpašumu Valkas pagastā 
„Ķīši”, kadastra numurs 9488 002 0116, platība 23.7ha atsavināšanai, tika konstatēts:  

Nekustamais īpašums Valkas pagastā „Ķīši”, kadastra numurs 9488 002 0116, platība 23.7ha, sastāv no 
neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 002 0116, platība 23.7ha, no tās 23.5ha – meži. 
Nekustamais īpašums reģistrēts Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.227, uz Valkas novada domes 
vārda. 

Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to 
funkciju nodrošināšanai. Augstāk minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai, jo uz minētā zemes gabala ir mežs, kas savukārt prasa atbilstošus apsaimniekošanas 
pasākumus un izdevumus. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, pašvaldības mantas 
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē. 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā 
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās 
personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 
sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie 
kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus 
sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas 
komisija.  

 Izskatot jautājumu, komisijas locekle Aida Indusa izvirza jautājumu par to, vai ir konkrēti mērķi, kur tiks 
ieguldīta plānotās izsoles rezultātā iegūtā nauda. Vai šīs naudas izlietojumam ir ilgtermiņa mērķi? Vai tiešām 
tikai šogad ir konstatēts, ka tieši šī meža zemes gabala apsaimniekošana ir apgrūtinājums, ņemot vērā faktu, 
ka zemes gabals ir reģistrēts zemesgrāmatā jau 1998.gadā. 

 Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 
komisijas 2013.gada 19.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 5.§) un pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka 
vietējās pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
vietējās pašvaldības dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 
privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

    Uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Ķīši”, kadastra numurs 9488 002 
0116, kas sastāv no zemes gabala 23.7ha platībā, tai skaitā 23.5ha mežs, atsavināšanas procedūru. 

 
40.§ 

Dzīvokļu jautājumu izskatīšana 
____________________________ 

(E.Lībietis) 

    Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā  Valkas novada 
domes Dzīvokļu komisijas 2013.gada 13.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.9), vadoties no likuma  “Par 
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta, 14., 15.pantiem,  atklāti vārdiski balsojot deputātiem: 
PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. A t c e l t Valkas novada domes 2013.gada 27.jūnija lēmumu (protokols Nr.10, 5.§, p.1.) par 2-istabu 

dzīvokļa Varoņu ielā 36-1, Valkā, piešķiršanu ***, jo viņš rakstiski atteicies īrēt minēto dzīvokli. 
2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, ***, Skrundas novads, kura ar 2013./2014.mācību gadu 

strādās par latviešu valodas skolotāju Ērģemes pamatskolā, 2-istabu dzīvokli Nr.16, ”Pūcītēs”, Ērģemes 
pagasts, 2.stāvs, kopējā platība 49,2 m², dzīvojamā platība 29,0 m², dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – 
labiekārtots. *** reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā pamatojoties uz personisko iesniegumu un 
Ērģemes pamatskolas direktores Olitas Šaujas iesniegumu. 

  Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Ērģemes pagasta   
 pārvaldi. 
3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta „***”, Ērģemes pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas 

reģistrā, 2-istabu dzīvokli ”Sedieši”, Ērģemes pagasts, 1.stāvs, kopējā platība 33,4 m², dzīvojamā platība 
28,8 m², dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – nelabiekārtots. 
  Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Ērģemes pagasta pārvaldi. 

4. Atlikt ***, deklarētā dzīvesvieta ***, Ērģemes pagastā, iesnieguma par īres līguma pārrakstīšanu uz viņa 
vārda līdz nākošai domes sēdei. 

41.§ 



Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Kārķu pagastā, “***” 
_________________________________________________ 

(E.Lībietis) 
 
Valkas novada dome saņēma nekustamā īpašuma “***”, Kārķos, Kārķu pagastā, Valkas novadā, 

īpašnieces *** iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k.***-***), “***”, Kārķos. [..] 
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu 
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, 
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu “***”, Kārķos, Kārķu pagastā, Valkas novadā, LV-4716, *** personas kods ***-

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

42.§ 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā *** 

_________________________________________________ 
(E.Lībietis) 

 
Valkas novada dome 2013.gada 16.jūlijā saņēma nekustamā īpašuma *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, 

īpašnieces *** iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k.***-***) *** ielā ***, Valkā. [..] 
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu 
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, 
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, ***, personas kods ***-***, jo 

zudis tiesiskais pamats dzīvot minētajā dzīvesvietā. 
 

43.§ 
Par stipendiju piešķiršanas komisijas apstiprināšanu  

_______________________________________________ 
(Dz.Auzāne, A.Sjademe) 

 
  Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra sēdes lēmuma “Noteikumi Nr.2 “Kārtība, kādā Valkas 

novada dome piešķir stipendijas studējošiem novada jauniešiem” (Protokols Nr.11, 6.§) punktā 3.1.noteikts, 
ka stipendiju piešķiršanas komisiju 5 cilvēku sastāvā, t.sk., priekšsēdētāju apstiprina Valkas novada dome. 
Nepieciešamības gadījumā komisijas darbā var tikt pieaicināti to nozaru pārstāvji, kuras konkrētajā gadījumā 
noteiktas kā prioritāras. 

  Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, 
A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Stipendiju piešķiršanas komisiju sekojošā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs 
 Vents Armands Krauklis, Valkas novada domes priekšsēdētājs; 
 komisijas locekļi: 
 Unda Ozoliņa, Valkas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un 
 ārējo sakaru jautājumos; 
 Dzintra Auzāne, Izglītības pārvaldes vadītāja; 
 Aivars Ikšelis, Valkas novada domes deputāts;  
 Līga Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja. 
2. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

44.§ 



Par projektu "Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā" 
(RIVERWAYS) 

_____________________________________________________________________________ 
(E.Lībietis) 

 
Valkas novada dome ir viens no 39 Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-

2013.gadam projekta „RIVERWAYS” partneriem. Projekta ietvaros sadarbojas 30 partneri no Latvijas un 9 
partneri no Igaunijas. Lielākā daļa partneru ir pašvaldības, kuru kompetencē galvenokārt ietilpst atpūtas vietu 
labiekārtošana ūdenstilpņu krastos, to sakopšana un tamlīdzīgi pasākumi. Projekta ietvaros sadarbība ar 
Vidzemes plānošanas reģionu projektā RIVERWAYS ir plānots veicināt sadarbību ar Vidzemes ūdens tūrisma 
uzņēmējiem, izveidojot jaunu uzņēmēju un reģiona sadarbības tīklu, lai meklētu veiksmīgus risinājumus 
ūdens tūrisma attīstībai Vidzemē.  

Projekta ietvaros tiek plānots labiekārtot divas atpūtas vietas Gaujas upes krastos: 
1. Atpūtas vietā autoceļa Valka – Vireši kreisajā pusē aiz Gaujas tilta: piknika nojumi ar galdu un soliem, 

informatīvo stendu, atkritumu urnu, ugunskura vietu, 2 norāžu zīmes, 
2. Atpūtas vietā Valkas – Smiltenes autoceļa kreisajā pusē: galdiņu ar soliņiem un nojumi, atkritumu urnu, 

ugunskura vietu, tualeti. 
Projektu plānots ieviest 24 mēnešu laikā. Projekta ieviešana uzsākta 2013.gada 15.janvārī. 

    Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piedalīties Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam "Ūdens tūrisma kā 

dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā" (RIVERWAYS) ar līdzfinansējumu 
926,54 LVL (1318,35 EUR) apmērā, kopējās Valkas novada domes projekta izmaksas 5450,24 LVL (7755 
EUR). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

45.§ 
Par ēkas Valkā, Raiņa ielā 2A nojaukšanu 

_________________________________________ 
(L.Engere) 

 
2013.gada 22.augustā tika sastādīts būves apsekošanas akts (turpmāk - apsekošanas akts), 

piedaloties Valkas novada domes būvinspektoram Uldim Straumem un būvinženierim Mārim Zālītim par 
būvēm Raiņa ielā 2A, Valkā, sakarā ar to, ka tās ir sliktā stāvoklī. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 
„Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi”, (apstiprināts ar 
Valkas novada domes 2011.gada 26.maija sēdes lēmumu (izraksts Nr.6-6), publicēts laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis” 09.06.2011.) 15.16.punkta 1.apakšpunkta, 1995.gada 10.augusta Būvniecības likuma 31.panta 
pirmās daļas, kur noteikts: „ka ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana 
ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai 
jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem”, kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta, kas nosaka pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, V.Šaicāns, 
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atzīt ēku Valkā, Raiņa ielā 2A, kadastra apzīmējums 9401 001 0212 001, par vidi degradējošu ēku un 

atļaut to nojaukt. 
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram organizēt ēkas Valkā, Raiņa iela 2A nojaukšanu 

normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā. 
3. Slēgt uzņēmuma līgumu ar *** par pakalpojumu - minētās ēkas nojaukšanu un teritorijas sakopšanu, 

nosakot, ka derīgos būvmateriālus pakalpojuma sniedzējs izmanto savām vajadzībām kā atlīdzību par 
sniegto pakalpojumu. 

4. Pēc ēkas nojaukšanas un Akta par būves neesamību saņemšanas, izslēgt ēku Valkā, Raiņa iela 2A ar 
kadastra apzīmējumu 9401 001 0212 001 no Valkas novada domes centralizētās grāmatvedības 
bilances. 

 
46.§ 

Par adreses piešķiršanu un platības noteikšanu ēku īpašuma  
Valkas novada Kārķu pagasta “***” uzturēšanai 

_______________________________________________________ 



( L.Engere) 
 

Dome izskata *** p.k. ***-***, dzīvo ***, London ***, 2013.gada 30.jūlija iesniegumu (saņemts un 
reģistrēts Valkas novada domē 30.07.2013. reģ.Nr.386) un *** p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas 
novads, 2013.gada 30.jūlija (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 31.07.2013. Nr.387) iesniegumu ar 
lūgumu noteikt platību ēku īpašuma Kārķu pagastā „***” uzturēšanai. [..] 

     Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 
zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada 
Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.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, kā arī vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Reģistrēt adrešu reģistrā nosaukumu apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu *** , uz tās 
esošajām ēkām un būvēm: „***”, Kārķu pagasts, Valkas novads. 

 
47.§ 

Par grozījumiem Valkas novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā  
„Par zemes gabalu piekritību” (protokols Nr.7, 31.§) 

 ____________________________________________________________________  
(L.Engere) 

 
Valkas novada domē ir saņemta Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2013.gada 4.jūlija 

vēstule Nr.10-02/257215-1/1, ar kuru ir norādīts, ka Valkas novada domes 2013.gada 30.maija sēdes lēmumā 
ir nepieciešams labot punktu 4.5., kur jāprecizē zemes gabala piekritība un punktā 5.6. minētajam zemes 
gabalam jālabo platība no 0.9ha uz 3.49ha. 

Bez tam, tika konstatēts, ka minētajā lēmumā nav iekļauta informācija par zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 9492 004 0325, “Bajāri”, platība 0.2ha, kurai ir jānosaka, ka tā ir rezerves zemes fondā iekļaujama 
zemes vienība. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 
2013.gada 4.jūlija vēstuli Nr.10-02/257215-1/1 un kā arī vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Izdarīt sekojošus grozījumus Valkas novada domes 2013.gada 30.maija sēdes lēmuma „Par zemes gabalu 

piekritību” (protokols Nr.7, 31.§) lemjošajā daļā: 
1.1. svītrot 4.5.punktu; 
1.2. 5.6.punktā minētajam zemes gabalam labot zemes gabala platību uz 3.49ha; 
1.3. papildināt lēmuma 5.punktu ar sekojošiem apakšpunktiem:  

“5.23. “Bajāri”, Vijciema pagasts, kadastra apzīmējums 9492 004 0325, platība 0.2ha; 
”5.24. “Mikīši”, Vijciema pagasts, kadastra apzīmējums 9492 004 0330, platība 0.4ha”. 

 
48.§ 

Par lietošanas mērķa noteikšanu no jauna izveidotam zemes gabalam Vijciema pagastā 
 ___________________________________________________________________________  

(L.Engere) 
 

Valkas novada domē ir saņemta Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2013.gada 
8.augusta vēstule Nr.2-04.1-V/3504, ar kuru ir lūgts noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes 
gabalam ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0407, kas izveidojies, veicot datu precizēšanu kadastra grafiskajā 
daļā, pamatojoties uz zemes gabalu robežu plāniem.[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 84.panta, 
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 
2.daļas 4.punkta un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 



1. Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0407, platība 0.06ha, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), starp 
gabala statusu un noteikt, ka minētais zemes starp gabals piekrīt Valkas novada domei. 

2. [..] 
 

49.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Vijciema pagastā, „***”  

un zemes gabala nodošanu atsavināšanai 
 __________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Vijciema pagasts, Valkas novads, 2013.gada 1.augusta 
(saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 01.08.2013. Nr.390) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par zemes gabaliem Vijciema pagastā „***”, kā arī nodot zemes gabalu uz kura atrodas mājīpašums 
„***” atsavināšanai. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas, likuma „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punkta; Ministru kabineta 
noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punkta, 2007.gada 30.oktobra ministru kabineta noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta; „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma” 4.panta 4.daļas 8.punkta; 5.panta 4.daļas, 37.panta 4.daļas un 44.panta; likuma „Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļas, 28.panta 1.daļas, 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 saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 
1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas 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; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Slēgt nomas līgumu ar *** par sekojošiem zemes gabaliem Vijciema pagastā „***”: 
1.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējums ***, platība 0.5ha, kas atrodas Valkas novada Vijciema 

pagastā nomu, nosakot nomas līguma termiņu līdz 31.12.2023, un nosakot, ka Nomas  attiecības  uz  
zemes  gabalu  stājas  spēkā ar 2008.gada 1.septembri, pamatojoties uz likuma „Par valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 
1.punktu; 

1.2. rezerves zemes fondā ieskaitītu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, platība 
0.2ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiņu līdz 31.12.2018. 

2. [..] 
50.§ 

Par nosaukumu piešķiršanu meža zemes gabalam Valkas pagastā  
__________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata VAS „Latvijas Valsts Meži”, reģ.Nr. 40003466281, juridiskā adrese Kristapa iela 30, Rīga, 
LV-1046, 2013.gada 2.augusta vēstuli (reģistrēts Valkas novada domē 02.08.2013. reģ.Nr.784) par 
nosaukumu piešķiršanu zemes gabalam, kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā ar kadastra apzīmējumu 
9488 001 0026. 

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 
datu aktualizācijas noteikumi” 47.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma reģistrācijai kadastra informācijas 
sistēmā iesniedz vietējās pašvaldības lēmumu par īpašuma nosaukumu (lauku apvidū). Lai veiktu visas 
nepieciešamās darbības īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par 
nosaukumu piešķiršanu. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 
2.daļas, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un 
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 
aktualizācijas noteikumi” 47.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - 
nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 



1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 9488 001 0026, kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9488 001 0026, platība 2.01ha, nosaukumu: „Valsts mežs Circeņi”, Valkas pagasts, 
Valkas novads. 

51.§ 
Zemnieku saimniecības „***” iesnieguma izskatīšana  

par zemes gabalu nomu Valkas pagasta teritorijā 
______________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata Zemnieku saimniecības „***”, reģ.Nr.***, juridiskā adrese: „***”, ***, Valkas pagasts, 
Valkas novads, 2013.gada 2.jūlija (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 02.07.2013. Nr.661) 
iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju noslēgt nomas līgumu par zemes gabaliem Valkas pagastā ar kadastra 
apzīmējumiem ***, ***, ***, *** un ***. [..]  
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu apsaimniekošanu un novērstu to 

vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem; 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu 
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama 
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”; Ministru kabineta 
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daļas 
noteikumus par neapbūvēta zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība  un  nomas  maksas  
aprēķināšanas kārtība”;  kā  arī  likuma  “Par  pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar zemnieku saimniecību „***”, reģ.Nr.***, zemes nomas līgumu par sekojošiem neapbūvētiem 

zemes gabaliem: 
1.1. daļu no zemes gabala „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 2.3ha, nomu bez apbūves tiesībām uz 

laiku līdz 2018.gada 31.decembrim; 
1.2. daļu no zemes gabala „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 1.0ha, nomu bez apbūves tiesībām uz 

laiku līdz 2018.gada 31.decembrim; 
1.3. daļu no zemes gabala „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 0.7ha, nomu bez apbūves tiesībām uz 

laiku līdz 2018.gada 1.decembrim; 
1.4. zemes reformas pabeigšanai ieskaitītiem zemes gabaliem Valkas pagasta “***”, kadastra apzīmējums 

***, platība 1.0ha, un „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 1.0ha, nomu bez apbūves tiesībām, uz 
laiku līdz 2018.gada 31.decembrim, ja līdz nomas līguma termiņa beigām nav pieteicies bijušo 
īpašuma tiesību atjaunošanas pretendenti. Gadījumā ja pirms nomas līguma termiņa beigām 
piesakās bijušā īpašuma tiesību atjaunošanas pretendenti, Valkas novada domei ir tiesības 
vienpersoniski līgumu izbeigt, par to rakstiski brīdinot nomnieku vienu mēnesi iepriekš. 

2. [..] 
52.§ 

Par zemes gabala Valkā, Varoņu iela 42A pārņemšanu pašvaldības īpašumā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Valkas novada domē 2013.gada 10.jūnijā (reģ. Nr.653) ir saņemta VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, 
reģ. Nr.40003294758, juridiskā adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, 2013.gada 25.jūnija vēstule Nr.8-1/10650, ar kuru 
tiek lūgts noslēgt nomas līgumu starp Valkas novada domi un VAS „Nekustamie īpašumi” par zemes gabalu 
Valkā, Varoņu ielā 42A, kadastra apzīmējums 9401 007 0331, platības 65 m2. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 42.punkta, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, 
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
 Lūgt Finanšu Ministriju nodot Valkas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valsts nekustamo 
īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9401 007 0331) – Varoņu iela 42A, Valkā, Valkas novadā, kas 
ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, jo tas nepieciešams kanalizācijas sūkņu 
stacijas ēkas uzturēšanai, kā arī Valkas novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai saskaņā ar likumu 
„Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktu. 

53.§ 
Par nomas izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu  

uz zemes gabalu Valkas pagasta „***” 
_____________________________________________________ 

(L.Engere) 
 



Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013. gada 7.augusta iesniegumu 
(saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 07.08.2013. Nr.401) ar lūgumu izbeigt nomas līgumu par zemes 
gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***” ar kadastra apzīmējumu *** un ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, 
Valka, Valkas novads ar lūgumu nodot nomā zemes gabalu Valkas pagastā „***”, no kura atsakās ***.  [..] 

    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu 
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 3.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.9 par zemes gabala 

Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, izbeigšanu pirms termiņa. 
2. Noslēgt ar *** zemes nomas līgumu par neapbūvētu zemes gabalu „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 

0.0620ha, nomu bez apbūves tiesībām uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim. 
3. [..] 

54.§ 
Par nomas līgumu izbeigšanu uz zemes gabaliem Valkas novadā 

_________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
2013.gada 14.augustā Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, Valsts zemes dienesta telpās notika valsts 

līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijas sēde, kurā tika pieņemti lēmumi par īpašuma tiesību 
atjaunošanu 3.prioritātes pretendentiem uz sekojošiem zemes gabaliem Valkas novada Valkas un Kārķu 
pagastos ar kadastra apzīmējumiem: 9488 009 0203; 9488 006 0338; 9488 006 0365; 9466 008 0028 un 
9466 008 0028.[..] 
Ņemot vērā augstāk minēto un 2013.gada 14.augusta Valsts līmeņa zemes reformas pabeigšanas 

komisijas sēdes lēmumu un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Ar 2013.gada 15.oktobri izbeigt zemes nomas līgumu ar ***, p.k. ***-***, par zemes gabalu Valkas 
novada Valkas pagasta „***” ar kadastra apzīmējumu ***, platība 1.26ha un „***”, kadastra apzīmējums 
***, platība 1.9ha, nomu, izslēdzot šos zemes gabalus no 2012.gada 7.septembrī noslēgtās Vienošanās 
Nr.VND/2012/431 (punkts 1.1.4. un punkts 1.1.5.). 

2. Ar 2013.gada 15.oktobri izbeigt 2013.gada 12.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.VND/2013/129 ar 
zemnieku saimniecību „***”, reģ.Nr.***) par zemes gabala Valkas novada Kārķu pagastā „***”, kadastra 
apzīmējums ***, platība 10.1ha, nomu. 

3. Ar 2013.gada 15.oktobri izbeigt 2009.gada 15.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.384 ar *** , p.k.***-
***, par zemes gabala Valkas novada Kārķu pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 15.0ha, 
nomu. 

55.§ 
Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam Valkas pagastā „Ceriņi 2” 

 ____________________________________________________________________  
(L.Engere) 

Valkas novada domē ir saņemta SIA „Novadmērnieks”, reģ.Nr.44103086130, mērnieces Māras Marheles 
(sertifikāta sērijas Nr.BB 357), juridiskā adrese: Dārza iela 6-37, Valmiera, iesniegumu ar kuru ir lūgts noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes gabalam Valkas pagastā „Ceriņi 2”, ar kadastra apzīmējumu 
9488 002 0120, kuram tiek veikta kadastrālā uzmērīšana. [..] 

     Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar 2013.gada 24.maija Saimniecisko lietu komitejas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.5, 25.§) un vadoties no Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 84.panta, likuma 
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 
4.punkta, un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Mainīt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9488 002 0120, kopējā platība 8.8ha, vairāk vai mazāk 

cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi izdalot: 
1.1. zemes gabala daļai ar kopējo platību 3.2ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101),  



1.2. zemes gabala daļai ar kopējo platību 5.6ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (kods 0201), 

2. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
 

56.§ 
Par nekustamā īpašuma „***” Ērģemes pagastā sadalīšanu  

____________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads 2013.gada 15.augusta iesniegumu 

(saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 15.08.2013. Nr.415) ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
„***”, Ērģemes pagastā, atdalot no tā zemes gabalu, kuram pēc atdalīšanas piešķirt jaunu nosaukumu. [..] 
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta, Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2012.gada 
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 
47.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, 
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs ***, kas atrodas Valkas novada Ērģemes 
pagastā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, platība 7.1ha, piešķirot atdalītajam 
zemes gabalam jaunu nosaukumu: “***”, Ērģemes pagasts, Valkas novads un saglabājot zemes vienībai 
reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

57.§ 
Par lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam „Lībieši”, Valkas pagastā 

 ____________________________________________________________________  
(L.Engere) 

 
Valkas novada domē ir saņemts zemes robežu un situācijas plāns zemes gabalam Valkas pagastā 

„Lībieši”, kadastra apzīmējums 9488 005 0425, platība 9.59ha. No zemes gabala situācijas plāna ir redzams, 
ka lielāko zemes gabala daļu – 7.47ha apjomā aizņem meži, savukārt lauksaimniecības zeme tikai 2.0ha.[..] 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 84.panta, un 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Mainīt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0425, platība 9.59ha, nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi izdalot:  
1.1. platībai 7.50ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 
1.2. platībai 2.09ha  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
 

58.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas 

novada Vijciema pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabalu sadalīšanai 
______________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Valkas novada dome, izskatot SIA „***”, reģ.Nr.***, juridiskā adrese: *** iela ***, Rīga, LV 1015, 
2013.gada 1.augusta (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 16.08.2013. Nr.868.) iesniegumu ar 
lūgumu atļaut sadalīt Valkas novada Vijciema pagasta teritorijā esošā nekustamā īpašuma „***i”, zemes 
gabalus ar kadastra apzīmējumiem *** un *** atdalot no tiem lauksaimniecībā izmantojamo zemi.[..] 

 Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma 5.panta, 8.panta 1.daļas 3.punkta; 
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
9.2.punkta, 12.punkta, 13.punkta un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 



1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Valkas novada Vijciema pagastā „***”, 
kadastra numurs *** sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem ***, platība 41.3ha un *** , 
platība 18.3ha sadalīšanai, ievērojot Darba uzdevumā (Pielikumā) ietvertos nosacījumus. 

2. [..] 
59.§ 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 
__________________________________ 

(L.Engere) 

Pamatojoties uz 2013.gada 28.marta Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.4.1.§) 
ar kuru tika apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā 
„Pauguržēguri”, izsoles noteikumi (turpmāk tekstā Izsoles noteikumi), kas noteica nekustamo īpašumu pārdot 
atklātā izsolē un norēķiniem par atsavināmo objektu pieņemt 100% latus, kā arī apstiprināt izsoles objekta 
nosacīto cenu, 2013.gada 28.maijā plkst. 13:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole. [..] 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un ņemot vērā 2013.gada 28.maijā 
notikušās izsoles rezultātus (protokols Nr.1; Nr.4 un Nr.5), kā arī to, ka SIA „Vārpas 1” saskaņā ar 2013.gada 
28.maija Izziņu norēķiniem par izsolē iegūto īpašumu ir veicis maksājumu par objekta pirkumu Ls 66 300.00 
(sešdesmit seši tūkstoši trīs simti latu) apmērā, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Pauguržēguri”, izsoles rezultātus par zemes gabalu 
ar kadastra apzīmējumu: 9452 007 0070, platība 28.2ha, nosakot par izsoles uzvarētāju attiecībā uz 
minēto zemes gabalu - SIA „Vārpas 1”, reģistrācijas Nr. 44103011066, kas izsolē nosolīja augstāko 
cenu: 75 500 LVL (septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti latu). 

2. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „Vārpas 1” par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu: 9452 007 0070, 
platība 28.2ha, kas tiks atdalīts no nekustamā īpašuma „Pauguržēguri”, Ērģemes pagastā. 

3. [..] 
60.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz Mazdārziņu Nr.***,  
kas atrodas uz zemes gabala *** iela ***, Valkā  

_________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013. gada 8.augusta iesniegumu 

(saņemts Valkas novada domē 08.08.2013. reģ.Nr.405) ar lūgumu noslēgt mazdārziņa nomas līgumu par 
zemes gabala Valkā, *** ielā ***.    [..] 
Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punktu; Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa 
saistošo noteikumu „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas 
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.1.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, par zemes gabala Valkas novada Valkā, *** iela ***, kadastra apzīmējums ***, 

kas apzīmēts kā „Mazdārziņš Nr.***”, 740m2 platībā, nomu bez apbūves tiesībām, saskaņā ar šim 
lēmumam pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
61.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz Mazdārziņu Nr.***,  
kas atrodas uz zemes gabala *** iela ***, Valkā  

______________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013. gada 3.jūlija iesniegumu 

(saņemts Valkas novada domē 03.07.2013. reģ.Nr.344) ar lūgumu noslēgt mazdārziņa nomas līgumu par 
daļu no zemes gabala Valkā, *** iela ***.  [..] 

Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa 
saistošo noteikumu „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei,  kas   
iznomāta   lauksaimniecības  produkcijas   audzēšanai”  2.1.punkta,  kā   arī   likuma   “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, 



E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS 
- nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k. ***-***, par zemes gabala Valkas novada Valkā, *** iela ***, kadastra 

apzīmējums *** daļas, kas apzīmētā kā „Mazdārziņš Nr.***”, 890m2 platībā, nomu bez apbūves 
tiesībām, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu, nosakot nomas 
līguma termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiņu pagarināt, līdz attiecīga 
normatīvā akta vai cita lēmuma pieņemšanai par zemes gabala statusa maiņu. 

2. [..] 
 

62.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz Mazdārziņu Nr.***,  

kas atrodas uz zemes gabala *** iela ***, Valkā  
_________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013. gada 25.jūlija iesniegumu 
(saņemts Valkas novada domē 25.07.2013. reģ.Nr.378) ar lūgumu noslēgt mazdārziņa nomas līgumu par 
daļu no zemes gabala Valkā, *** iela ***. [..] 
Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa 
saistošo noteikumu „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas 
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.1.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar *** p.k.***-***, par zemes gabala Valkas novada Valkā, *** iela ***, kadastra 

apzīmējums *** daļas, kas apzīmētā kā „Mazdārziņš Nr.***”, 300m2 platībā, nomu bez apbūves tiesībām, 
pirms nomas līguma noslēgšanas apsekojot zemes gabalu un vienojoties par nomas platības izvietojumu. 

2. [..] 
63.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Zvārtavas pagastā „***” daļu 
_______________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k. ***-***, dzīvo „***, ***, 2013.gada 19.augusta iesniegumu (saņemts un 
reģistrēts Valkas novada domē 21.08.2012. reģ.Nr.425) ar lūgumu noslēgt nomas līgumu uz daļu no zemes 
gabala Zvārtavas pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***. [..] 
Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa 
saistošo noteikumu „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas 
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.2.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 27.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, 
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, par neapbūvēta zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagastā „***”, 

kadastra apzīmējums *** daļas, kas apzīmēts kā „Nr.***”, 4100m2 (0.41ha) platībā, nomu bez apbūves 
tiesībām, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim, ja līdz nomas līguma termiņa 
beigām nav pieteicies bijušo īpašuma tiesību atjaunošanas pretendents. Gadījumā ja pirms nomas līguma 
termiņa beigām piesakās bijušā īpašuma tiesību atjaunošanas pretendents, Valkas novada domei ir 
tiesības vienpusēji līgumu izbeigt, par to rakstiski brīdinot nomnieku vienu mēnesi iepriekš. 

2. [..] 
 

 
 

64.§ 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu uz nekustamo īpašumu Ērģemes pagastā „Gobas” 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 



Pamatojoties uz 2013.gada 28.februāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokola izraksts 
Nr.3,.17.§) ar kuru tika apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes 
pagastā „Gobas”, izsoles noteikumi (turpmāk tekstā Izsoles noteikumi), kas noteica nekustamo īpašumu 
pārdot atklātā izsolē un norēķiniem par atsavināmo objektu pieņemt 100% latus, kā arī apstiprināt izsoles 
objekta nosacīto cenu, 2013.gada 30.aprīlī plkst. 11:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole. [..] 

    Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,  un ņemot vērā 2013.gada 30.aprīlī 
notikušās izsoles rezultātus (protokols Nr.1), kā arī to, ka SIA „Keide Plus” saskaņā ar 2013.gada 30.aprīļa 
Izziņu norēķiniem par izsolē iegūto īpašumu ir veicis maksājumu par objekta pirkumu Ls 6 302.00 (seši 
tūkstoši trīs simti divi latu) apmērā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, 
A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Gobas”, izsoles rezultātus par zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu: 9452 010 0057, platība 6.87ha, nosakot par izsoles uzvarētāju - SIA „Keide 
Plus”, reģistrācijas Nr. 44103033909, kas izsolē nosolīja augstāko cenu:  6 700 LVL (seši tūkstoši 
septiņi simti latu). 

2. [..] 
 

65.§ 
Par 2013.gada 13.augusta rīkojuma Nr.67-v  

„Par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu”  
apstiprināšanu 

___________________________________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
 Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 9.pants noteic, ka 

novada domei pašvaldības vēlēšanu komisija ir jāievēl triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas. Lai 
savlaicīgi izpildītu augstākminētā likuma nosacījumu, Valkas novada domes priekšsēdētājs 2013.gada 
13.augustā izdeva rīkojumu Nr.67-v „Par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu”. 
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likuma 9.pantu un Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 
„Valkas novada pašvaldību nolikums” 12.9. un 16.15.punktiem, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti 
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, 
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2013.gada 13.augusta rīkojumu Nr.67-v „Par Vēlēšanu 

komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu”. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

66.§ 
Valkas novada Vēlēšanu komisijas ievēlēšana 

____________________________________________ 
(V.Zariņš ) 

 
2013.gada 6.augustā ar ārkārtas Finanšu komitejas piekrišanu Valkas novada domes priekšsēdētājs 

izdeva rīkojumu Nr.67-v „Par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu”, nosakot vēlēšanu 
komisijas kandidātu pieteikšanas termiņu – 2013.gada 26.augustu (ieskaitot). Vēlēšanu komisijai kandidātus 
pieteica Valkas novada domes deputāti: 

1) Aivars Sjademe – izvirza Inesi Gaili, Valkas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” 
skolotāju, ir pieredze vēlēšanu komisijā; 

2) Viesturs Zariņš – izvirza Rolandu Rastaku, Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieku, ir 
pieredze vēlēšanu komisijā; Vilni Vilgutu, Valkas novada domes IT kompetences centra vadītāju, ir 
pieredze vēlēšanu komisijā; Māru Apini – Valkas novada domes Kancelejas lietvedi, ir pieredze 
vēlēšanu komisijā; Mareku Smanu – AS „Sadales tīkls” Valkā, meistars, ir pieredze vēlēšanu komisijā; 

3) Ernests Lībietis – izvirza Aritu Ārgali, Valkas novada domes Personāla nodaļas, personāla speciālisti, 
nav pieredze vēlēšanu komisijā; Oļģertu Pedraudzi, SIA „Ar Bruno”, valdes priekšsēdētājs, ir pieredze 
vēlēšanu komisijā. 

Pieteiktie kandidāti atbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likumā noteiktajām prasībām. 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 9. un 
10.pantu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, 
A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 



N O L E M J: 
 

1. Ievēlēt Valkas novada Vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: 
1.1.  Inese Gaile - Valkas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” skolotāja; 
1.2. Rolands Rastaks – Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks; 
1.3. Vilnis Vilguts – Valkas novada domes IT kompetences centra vadītājs; 
1.4. Māra Apine – Valkas novada domes Kancelejas lietvede; 
1.5. Mareks Smans – AS „Sadales tīkls” Valkas meistars; 
1.6. Arita Ārgale - Valkas novada domes Personāla nodaļas personāla speciāliste; 
1.7. Oļģerts Pedraudzis - SIA „Ar Bruno”, valdes priekšsēdētājs.  

       2.   Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
67.§ 

Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centram” 

__________________________________________________________________ 
(V.Zariņš) 

 
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC) realizē Eiropas Savienības fonda 

projektu Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku 
reģionos” (turpmāk – Projekts). 

Valsts iedzīvotājiem nozīmīgā Projekta sekmīgai realizācijai LVRTC lūdz Valkas novada domi nodot 
bezatlīdzības lietošanā atsevišķu telpas daļu tehnisko iekārtu izvietošanai, kas atrodas Pašvaldības 
piederošajā nekustamajā īpašumā „Dalderi”, Vijciemā, Vijciema pagastā, Valkas novadā, LV-4733, ar 
kadastra numuru 9492 004 0263. 

2013. gada 11.martā starp VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk - LVRTC) un 
Valkas novada domi tika noslēgts Līgums par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 
3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 "Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos" 
īstenošanā nr. 73/2013 (turpmāk - Līgums). Pamatojoties uz noslēgto Līgumu, LVRTC ir uzsācis Piekļuves 
punktu (turpmāk - PP) projektēšanas darbus, kurus paredzēts pabeigt tuvāko mēnešu laikā. Tam sekos 
projektā Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 "Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku 
reģionos" (turpmāk - Projekts) paredzētie būvniecības darbi PP un nepieciešamo kabeļu pievadu 
izveidošanai. Līguma 1.5.punkts nosaka, ka pēc tam, kad ir pabeigta katra PP projektēšana, ir noslēdzams 
atsevišķs līgums par Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošā nekustamā 
īpašuma izmantošanu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra 
noteikumu Nr. 79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts 
teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” un Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumu Nr.330 „Grozījums 
Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas 
pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” 69.1.punktu, kas stājās spēkā 
2013. gada 27. jūnijā un dod tiesības pašvaldībai nodot bezatlīdzības lietošanā LVRTC tikai tādu savu 
nekustamo īpašumu, kas nepieciešams aktivitātes īstenošanai uz Projekta īstenošanas laiku un uz visu 
Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras izmantošanas laiku (20 gadus pēc Projekta 
īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras pieņemšanas ekspluatācijā), atklāti balsojot deputātiem: PAR 
– 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, S.Pilskalne, 
V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) bezatlīdzības lietošanā   Eiropas 

Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru 
tīklu attīstība lauku reģionos” realizācijas nodrošināšanai atsevišķu telpas daļu 2 kvm platībā telpā Nr.30 
(saskaņā ar Valsts zemes dienesta Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu) Valkas novada domei 
piederošajā nekustamajā īpašumā „Dalderi”, Vijciemā, Vijciema pagastā, Valkas novadā, LV-4733, ar 
kadastra numuru 9492 004 0263 001 tehnisko iekārtu izvietošanai. 

2. Uzdot Valkas novada domes priekšsēdētājam noslēgt Telpas lietošanas līgumu uz termiņu līdz 
2035.gada 31.augustam ieskaitot. 

3. Noteikt, ka Līgums par pašvaldības telpas daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā stājas spēkā pēc to 
abpusējas parakstīšanas. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis 


