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SĒDES  DARBA  KĀRTĪBA 
2013.gada 30.maijā                            Nr. 7 
Sēde sasaukta pulksten 10.00 
 
Darba kārtība : 
 
1. Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekĜu sadali 2013.gadam. 
2. Par Valkas novada domes Iekšējo datu aizsardzības noteikumu apstiprināšanu. 
3. Par Valkas novada Dzimtsarakstu nodaĜas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. 
4. Par līdzekĜu piešėiršanu akustiskās sistēmas iegādei Dzimtsarakstu nodaĜas ceremoniju zālei. 
5. Par dāvinājuma - nekustamā īpašuma: zemes gabala (kadastra apzīmējums ***) *** ielā ***, Valkā un 

zemes gabala (kadastra apzīmējums ***) *** ielā ***, Valkā pieĦemšanu.   
6. Valkas novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšana.  
7. Par līdzekĜu piešėiršanu uguns nelaimē cietušajiem.   
8. Par līdzfinansējuma palielināšanu Valkas novada literārās apvienības izstrādātajam projektam.  
9. Par dzīvokĜa Puškina ielā 8-1, Valkā atsavināšanu.  
10. Par konkursu „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2013”.    
11. Par licences un licences kartiĦas izsniegšanu *** pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru. 
12. *** iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu „***” Kārėu pagastā, Valkas novadā.  
13. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, 

Valkā.  
14. Par platības noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, *** ielā ***.  
15. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.*** kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, 

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

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

Valkā.  
18. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Gaujas iela 9A, Valkā.  
19. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Pilsētas mežs, Valkā.  
20.  Par nomas līguma noslēgšanu daĜai no zemes gabala Valkā, ***.  
21. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, 

Valkā.  
22. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala AvotiĦi 2, Valkā.  
23. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „***”, Valkas pagastā.  
24. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Līvu iela 7, Valkā.  
25. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, 

Valkā.  
26. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Parka iela 6A, Valkā.  
27. Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, *** ielā ***.  
28. Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, *** ielā ***. 
29. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, 

Valkā.  
30. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „***”, Valkas pagastā.  
31. Par zemes gabalu piekritību.  
32.  Par nekustamā īpašuma „***”, Ērăemes pagastā sadalīšanu.  
33.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas 

novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma „*** zemes gabala sadalīšanai.  
34. Par jauna zemes gabala izveidi un datu precizēšanu kadastra informācijas sistēmā. 
35. Par nosaukumu piešėiršanu meža zemes gabaliem Zvārtavas pagastā.  
36.  Par nomas līgumu noslēgšanu uz zemes gabaliem Kārėu pagastā „***” un „***”.  
37.  Par zemes gabala Valkā, „***” nodošanu nomā. 



38. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala RaiĦa ielā 99, Valkā.  
39. Par mazdārziĦa Nr.***, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, „Šėirstnieki” nomu.  
40.  Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Austras iela 

8A, Valka.  
41. Par lietošanas mērėa maiĦu valstij piekrītošiem zemes gabaliem Valkas pilsētā.  
42. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Muzeja ielā 1A, Valkā.  
43. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, 

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

Valkā.  
45. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala BlaumaĦa iela 4B, 

Valkā.  
46. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala „Silmūrnieki”, Valkā.  
47. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Smilšu iela, Valkā.  
48. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, 

Valkā.  
49. Par telpu Beverīnas ielā 3, Valkā nodošanu biedrības „Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām „Kastanis” lietojumā, noslēdzot sadarbības līgumu.    
50. Par pašvaldības īpašuma „Luturmežsargmāja” izsoles atzīšanu par nenotikušu.  
51. DzīvokĜu jautājumu izskatīšana. 
52. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ērăemes pagastā. 
53. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***. 
54. Par projekta „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana, iepazīstot latviešu tradicionālās kultūras 

mantojumu” līdzfinansēšanu. 
55. Par projekta „Ieraugi un iepazīsti kultūrvēstures pērles ZiemeĜu stīgas ceĜa malās Kārėu pagastā” 

izstrādāšanu un līdzfinansēšanu. 
56. Par nekustamā īpašuma „***”, Valkas pagastā sadalīšanu.   
57. Valkas novada domes ZiĦojums par finanšu stāvokli uz 2013.gada 1.maiju. 
58. Par 2013./2014.akadēmiskajā gadā atbalstāmajām studiju programmām. 
59. DzīvokĜu jautājumu izskatīšana. 
 

 
1.§ 

Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekĜu sadali 2013.gadam 
________________________________________________________________________ 

( Dz.Auzāne) 
 

SaskaĦā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 23.aprīĜa vēstuli Nr.1-15/1848, Valkas novadam 
2013.gadā piešėirti Ls 5150,00 mācību literatūras iegādei no valsts budžeta līdzekĜiem. DaĜu finansējuma 
novadam ieskaitīja aprīĜa mēnesī, atlikušo – maija mēnesī. Vienam skolēnam plānotā summa ir Ls 6,265. 
Finansējuma sadale novada skolām veikta atbilstoši izglītojamo skaitam VIIS datu bāzē uz š.g. 1.aprīli. 

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

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2013.gada 14.maija 
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 1.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt Ls 5150,00 sadali mācību literatūras iegādei no valsts budžeta līdzekĜiem. 
2. IekĜaut katras skolas budžeta tāmē valsts budžeta līdzekĜus mācību literatūras iegādei: 

2.1. Valkas ăimnāzijai  Ls 1391,00 
2.2. Valkas pamatskolai   Ls 2575,00 
2.3. Ērăemes pamatskolai  Ls 307,00 
2.4. Kārėu pamatskolai  Ls 269,00 
2.5. Ozolu pamatskolai  Ls 313,00 
2.6. Vijciema pamatskolai  Ls 294,00 

3. Uzdot skolu direktoriem valsts budžeta līdzekĜus izlietot atbilstoši noteiktajiem mērėiem līdz 2013.gada 
20.decembrim un sagatavot atskaiti par mācību literatūras iegādi līdz 2014.gada 10.janvārim. 

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

 
 
 



2.§ 
Par Valkas novada domes Iekšējo datu aizsardzības noteikumu apstiprināšanu 

____________________________________________________________________ 

(V.Vilguts)  
 

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto personu datu lietošanas un aizsardzības noteikumu izpildi 
domes, kas darbojas kā datu pārzinis, darbībā, nepieciešams apstiprināt domes iekšējo datu aizsardzības 
noteikumus.   
ĥemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2013.gada 14.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 2.§) 

un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punkta, Fizisko personu datu aizsardzības 
likuma 26.panta pirmās daĜas, MK 2001.gada 30.janvāra noteikumu Nr.40 „Personas datu apstrādes sistēmas 
aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības” 5.punkta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 
14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Noteikumus Nr.3 „Valkas novada domes Iekšējo datu aizsardzības noteikumi”. 
2. Par lēmuma izpildi atbildīgs Pašvaldību IT kompetences centra vadītājs. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.     
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
N O T E I K U M I 

Valkā 
2013.gada 30.maijā          Nr.3 
       

 
APSTIPRINĀTI 

                          ar Valkas novada domes 
2013.gada 30.maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.7, 2.§) 
 

 
Valkas novada domes Iekšējie datu aizsardzības noteikumi 

 
Izdoti saskaĦā ar Ministru kabineta noteikumu 

Nr.40 „Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības 
obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības" 5.punktu 

 
 

I Izmantoto terminu skaidrojums 
 

1. Lietotie termini: 
1.1. Datu subjekts - Fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt; 
1.2. Personas dati - Jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko 

personu; 
1.3. Personas datu apstrāde - Jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu 

vākšanu, reăistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, 
nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloėēšanu vai dzēšanu; 

1.4. Sensitīvi personas dati - Personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliăisko, 
filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas 
veselību un seksuālo dzīvi; 

1.5. Pārzinis - Fiziskā vai juridiskā persona, valsts vai pašvaldību institūcija, kura nosaka personas 
datu apstrādes mērėus un apstrādes līdzekĜus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaĦā 
ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu; 

1.6. Noteikumi - Iekšējie datu aizsardzības noteikumi. 
 

II Vispārīgie jautājumi 
 

2. Šie noteikumi nosaka Valkas novada domes (turpmāk tekstā Iestāde) personas datu apstrādes 
(turpmāk tekstā Personas datu apstrāde) lietošanu un aizsardzību, nodrošinot Iestādes informācijas 
resursu un informācijas sistēmu drošību. 

3. Iestādē tiek veikta sekojoša personas datu apstrāde: 
3.1. Grāmatvedības uzskaite (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli); 
3.2. Iedzīvotāju uzskaite (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli); 



3.3. Nekustamā īpašuma nodokĜa maksātāju uzskaite (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli); 
3.4. CivilstāvokĜa aktu reăistrācijas uzskaite (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli); 
3.5. BāriĦtiesas lietu uzskaite (manuāli); 
3.6. Būvvaldes lietu uzskaite (manuāli); 
3.7. Pašvaldības policijas administratīvo pārkāpumu uzskaite (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli); 
3.8. Personāllietu uzskaite (manuāli); 
3.9. Lietvedības dokumentu uzskaite (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli); 
3.10. Video novērošana (elektroniski); 
3.11. Izglītības iestāžu personas datu apstrāde (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli). AudzēkĦu 

un pedagogu uzskaitei ir izstrādāti atsevišėi Iekšējie datu aizsardzības noteikumi katrā Valkas 
novada domes izglītības iestādē; 

3.12. Valkas novada centrālās bibliotēkas personas datu apstrāde (jaukti – gan elektroniski, gan 
manuāli). Bibliotēkas lasītāju uzskaitei ir izstrādāti atsevišėi Iekšējie datu aizsardzības noteikumi 
Valkas novada centrālā bibliotēkā. 

4. Personas datu apstrāde tiek veikta Valkas novada domē, tās pagastu pārvaldēs un pašvaldībā.  
5. Noteikumi ir saistoši visiem Iestādes Personas datu apstrādes lietotājiem. Noteikumi ir attiecināmi uz 

visiem personas datiem, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. 
6. Par informācijas drošību Iestādē atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs (turpmāk tekstā Iestādes 

vadītājs) vai tā norīkota persona. 
7. Šie noteikumi ir paredzēti izmantošanai tikai Iestādes ietvaros un to izpaušana citām trešajām 

personām ir atĜaujama tikai ar Iestādes vadītāja atĜauju.  
 

III Informācijas klasifikācija 
 

8. Informācijas klasifikācijas līmeĦi: 
8.1. slepena – augstākais līmenis. Šīs informācijas izpaušana vai nozagšana var radīt ievērojamus 

vai ilgstošus zaudējumus un nopietni kaitēt Iestādes labajai slavai. Strādājot ar šo informāciju ir 
jāievēro vislielāko piesardzību un šo informāciju drīkst izpaust tikai ārkārtējas nepieciešamības 
gadījumos; 

8.2. ierobežotas piekĜuves – ikdienas darbā paredzētā informācija, kas paredzēta tikai noteiktam 
darbinieku lokam. Šīs informācijas izpaušana vai nozagšana var radīt Iestādes iekšējas vai 
ārējas neērtības. PiekĜuvi šai informācijai piešėir tikai pilnvarotiem darbiniekiem; 

8.3. neklasificēta - informācija, kas jau sabiedrībai zināma, ko brīvi izplata vai kas pieejama visiem 
Iestādes darbiniekiem un citām trešajām personām. Šīs informācijas izpaušana vai nozagšana 
neietekmē Iestādes darbu. 

9. Dati, kas tiek izmantoti Personas datu apstrādē, ir klasificējami kā ierobežotas piekĜuves informācija, 
kurai ir tiesības piekĜūt un veikt to apstrādi tikai pilnvarotiem darbiniekiem. 
 

IV Lietotāju tiesību piešėiršana un administrēšana 
 

10. Lietotāju tiesību piešėiršana informācijas sistēmai(ām) notiek sekojošos divos līmeĦos: 
10.1. lietotāju tiesību piešėiršana operētājsistēmas (MS Windows) līmenī; 
10.2. lietotāju tiesību piešėiršana atbilstošās programmas līmenī. 
 

11. Personas datu apstrādei tiek izmantotas šādas programmas: 
11.1. Grāmatvedības programma „Gvedis”; 
11.2. Iedzīvotāju uzskaites programma „PERS”; 
11.3. Dzimtsarakstu uzskaites programmas „DZIMTS”; 
11.4. Sociālās palīdzības uzskaites programmas „SOPA”; 
11.5. Nekustamā īpašuma programmas „NINO”; 
11.6. Video novērošanas ierakstu programma. 
 

12. Lietotāju tiesības tiek piešėirtas, mainītas un/vai dzēstas tikai pamatojoties uz Iestādes vadītāja 
pieprasījuma. 
 

V Lietotāju tiesības, pienākumi un atbildība 
 

13. PārziĦa personas datu apstrādes lietotāji ar savu parakstu apliecina, ka atbild par šo noteikumu 
prasību ievērošanu(Pielikums „Apliecinājums par „Valkas novada domes Iekšējo datu aizsardzības 
noteikumu” prasību ievērošanu”). 

14. Lietot’ajiem ir tiesības izmantot viĦam lietošanā nodotos datorus un to programmatūru, kā arī 
lietotājam ir tiesības pieprasīt lietotāju atbalstu gadījumā, ja datoram vai tā programmatūrai ir 
radušies traucējumi vai arī lietotājam ir pietiekams pamats uzskatīt par iespējamo draudu 
(apdraudējumu) esamību. 

15. Lietotāju pienākums ir iepazīties ar Noteikumiem un ievērot tos ikdienas darbā. 
16. Lietotāju tiešie pienākumi, tiesības un atbildība ir ietverti katra lietotāja amata (darba) aprakstā. 



17. Lietotājs nedrīkst izpaust ziĦas par Iestādes datoru tīkla uzbūvi un konfigurāciju, kā arī atklāt 
klasificēto informāciju nepilnvarotām personām. 

18. Lietotājs nedrīkst atĜaut piekĜut personas datiem citām personām, ja to nevajag tiešo darba 
pienākumu pildīšanai un to pilnvarojumu ir devis iestādes vadītājs. 

19. Lietotājs nedrīkst kopēt personu datu saturošus failus uz ārējiem datu nesējiem (disketēm, USB 
kartēm un/vai kompaktdiskiem), ja to nevajag tiešo darba pienākumu pildīšanai un/vai to 
pilnvarojumu nav devis iestādes vadītājs. 

 
20. Beidzot darbu lietotājam ir pienākums izslēgt datoru, bet ja lietotājs atstāj datoru uz īsu laiku, tad 

lietotājam ir jālieto ekrāna saudzētājs ar paroli, vai jāaizver datu apstrādes programma. 
21. Lietotāju pienākums ir pēc datu subjekta pieprasījuma, sniegt tam visu informāciju, kas savākta par 

atbilstošo datu subjektu. 
22. Lietotājs ir atbildīgs par datortehniku, kas nodota viĦa rīcībā, kā arī lietotājs atbild par darbībām, kas 

tiek veiktas ar viĦam nodoto datortehniku. 
23. Lietotājs apĦemas saglabāt informācijas konfidencialitāti arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. 

 
VI Informācijas sistēmas paroles uzbūve un lietošana 

 
24. Informācijas sistēmas aizsardzība tiek nodrošināta ar datora paroli operētājsistēmas (MS Windows) 

līmenī. 
25. Parolei operētājsistēmas (MS Windows) līmenī ir jāatbilst sekojošām prasībām: 

25.1. minimālam paroles garumam ir jābūt vismaz 8 simboli; 
25.2. maksimālais paroles maiĦas periods nedrīkst būt ilgāks par 60 dienām; 
25.3. paroles uzbūvei jābūt komplicētai, izmantojot burtu, ciparu un īpašo rakstzīmju kombināciju 

(kā piemēram, !@#$%A*()_+); 
25.4. nedrīkst atkārtot nevienu no 3 (trīs) iepriekšējām parolēm. 
 

26. Lietotājs nedrīkst izpaust savu paroli citiem lietotājiem vai jebkurām citām trešajām personām. 
27. Lietotājs nedrīkst savu paroli pierakstīt uz papīra, ja šo dokumentu neglabā seifā vai citā vietā ar 

ierobežotu citu personu piekĜuvi. 
28. Ja lietotājam rodas aizdomas, ka viĦa paroli ir uzzinājusi jebkura cita persona, lietotājam ir pienākums 

pēc iespējas īsākā laikā šo paroli nomainīt. 
29. Lietotējiem ir aizliegts jebkādā veidā main’t lietošanā saĦemtā datortehnikas un programmatūras 

konfigurāciju, kā arī instalēt programmatūru. 
 

VII Informāciju sistēmu darbības nepārtrauktība 
 

30. Personas datu apstrādei izmantotām programmas datu bāzēm tiek nodrošinātas šādas rezerves 
kopijas: 
30.1. Grāmatvedības programmas datu bāzei reizi naktī tiek veidotas rezerves kopijas uz atsevišėa 

servera, kā arī regulāri veidotas rezwerves kopijas uz ārējā datu nesēja (piemēram,USB Flash, 
CD, DVD vaitml.). Rezerves kopijas tiek uzglabātas Iestādes ugunsdrošā seifā, kas atrodas citā 
telpā no atbilstošās programmas datu bāzes atrašanās vietas; 

30.2. Iedzīvotāju uzskaites programmas „PERS”, Dzimtsarakstu uzskaites programmas „DZIMTS”, 
Sociālās palīdzības uzskaites programmas „SOPA”, grāmatvedības programmas „Gvedis”, 
nekustamā īpašuma programmas „NINO”datu bāzes rezerves kopiju veidošanu nodrošina ZZ 
Dats; 

30.3. Nekustamā īpašuma programmas „NINO”datu bāzes rezerves kopiju veidošanu nodrošina 
Valsts zemes dienests. 

 
31. Uz iestādes serveriem ir uzstādīts nepārtrauktās barošanas avots (UPS), kas nodrošina nepārtrauktu 

elektrības padevi un iespēju izmantot sistēmu vēl pēc elektroenerăijas padeves atslēgšanas. 
 

VIII Rīcība problēmu gadījumā un drošības incidentu izmeklēšanas kārtība 
 

32. Par visām avārijas situācijām (t.sk. ugunsgrēku, plūdiem, nelaimes gadījumiem utt.) lietotājiem ir 
nekavējoši jāpaziĦo Pārzinim vai tā pilnvarotai personai. 

33. Par visiem drošības incidentiem lietotājiem ir nekavējoši jāopaziĦo Pārzinim vai tā pilnvarotai 
personai, kura nepieciešamības gadījumā izveido atsevišėu izmeklēšanas grupu turpmākai drošības 
incidentu analīzei un izmeklēšanai. 
 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)    K.Albergs 
 
 
 
 



 
 
 

Pielikums  
Valkas novada domes  

2013.gada 30.maija noteikumiem Nr.3 
„Valkas novada domes 

Iekšējie datu aizsardzības noteikumi” 
 
 
 
 
 

APLIECINĀJUMS PAR VALKAS NOVADA DOMES IEKŠĒJO DATU  
AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMU PRASĪBU IEVĒROŠANU 

 
 

Ar šo es, zemāk parakstījies(usies), apliecinu: 
 

1. Esmu iepazinies(usies) ar „valkas novada domes Iekšējiem datu aizsardzības noteikumiem”un izprotu 
to, kā arī apĦemos ievērot šajos noteikumos ietvertās prasības. 
 

2. ApĦemos neizpaust un neizmantot ierobežotas pieejamības informāciju, kas saĦemta no PārziĦa, 
savu vai trešo personu interesēs, kā arī apĦemos ievērot Informācijas atklātības likuma un Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma prasības. 
 

3. Es piekrītu, ka pārtraucot darba (līguma) attiecības ar Pārzini jebkādu iemeslu dēĜ, es nekavējoties 
nodošu Pārzinim man rīcībā esošo aprīkojumu, kā arī man rīcībā esošos informācijas oriăinālus un 
kopijas, ko esmu saĦēmis(usi) darba (līguma izpildes) laikā, un kura ir manā rīcībā vai kura ir citādi 
tieši vai netieši manā valdījumā. 
 

4. ApĦemos saglabāt informācijas konfidencialitāti arī pēc darba (līguma izpildes) tiesisko attiecību 
izbeigšanās. 
 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
       Datums    Paraksts    Paraksta atšifrējums 

 
 
 

3.§ 
Par Valkas novada Dzimtsarakstu nodaĜas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 

_________________________________________________________________________________ 
( M.ZeltiĦa) 

 
Izskatot iesniegtos Valkas novada Dzimtsarakstu nodaĜas maksas pakalpojumu izcenojumus, dome 

konstatēja:   
Maksas pakalpojumu izcenojumos ieviestas izmaiĦas - atsevišėi izdalītā maksa par šampanieša telpas un 

šampanieša glāžu izmantošanu uz 15 minūtēm pēc svinīgās ceremonijas, kā arī maksa par tiesībām veikt 
svinīgās ceremonijas video filmēšanu iekĜauta ceremonijas kopējā cenā. Vairs netiek atsevišėi izdalīta 
svinīgās laulību ceremonijas maksa, ja laulība tiek reăistrēta ar ārvalstu pilsoni. 

CivilstāvokĜa aktu reăistrācijas likuma 19.panta 2.daĜa nosaka, ka dzimtsarakstu nodaĜas amatpersona var 
reăistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reăistrācijai 
piemērotus vai atbilstošus apstākĜus. Ir sagatavots jaunu maksas pakalpojumu piedāvājums - laulību 
reăistrācijai citā piemērotā vietā - telpās vai brīvā dabā. Šim piedāvājumam ir 2 dažādi izcenojumi atkarībā no 
attāluma. Ja attālums līdz laulību reăistrācijas vietai ir vairāk kā 20 km no Dzimtsarakstu nodaĜas, transporta 
izmaksas ir par Ls 10.00 dārgākas. Kā atsevišės pakalpojums tiek piedāvāta divu mūziėu piedalīšanās 
ceremonijā. 

Maksas pakalpojumos PVN iekĜauts kopējā summā.  
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Valkas novada domes Finanšu un attīstības lietu komitejas 

2013.gada 14.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 3.§) un vadoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, 
A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 



1. Apstiprināt šādus Valkas novada Dzimtsarakstu nodaĜas maksas pakalpojumus: 
 
 
Nr.p.k. 

 
Pakalpojuma veids 

 
Mērvie- 

nība 

Maksa 
(Ls) 

ieskaitot  

PVN 

1. Svinīga laulību reăistrācijas ceremonija Valkas novada 
Dzimtsarakstu nodaĜā (autoratlīdzība par pasākuma sagatavošanu 
un vadīšanu, ceremonija ar mūziėu piedalīšanos, telpu 
noformējums, atĜauja filmēt un fotografēt, šampanieša telpas un 
šampanieša glāžu izmantošana) 

1 reize 30.00 

2.  Svinīga laulību reăistrācijas ceremonija Valkas novada 
Dzimtsarakstu nodaĜā, ja abi jaunlaulātie ir pensionāri 
(autoratlīdzība par pasākuma sagatavošanu un vadīšanu, 
ceremonija ar mūziėu piedalīšanos, telpu noformējums, atĜauja 
filmēt un fotografēt, šampanieša telpas un šampanieša glāžu 
izmantošana) 

1 reize 5.00 

3.  Svinīga laulību reăistrācijas ceremonija citā piemērotā vietā 
(autoratlīdzība par pasākuma sagatavošanu un vadīšanu, atĜauja 
filmēt un fotografēt, transporta izdevumi- degviela patapinājuma 
līgumam un kompensācija par nobrauktajiem km) līdz 20  km  
attālumā no Dzimtsarakstu nodaĜas 

1 reize 70.00 

4. Svinīga laulību reăistrācijas ceremonija citā piemērotā vietā 
(autoratlīdzība par pasākuma sagatavošanu un vadīšanu, atĜauja 
filmēt un fotografēt, transporta izdevumi - degviela patapinājuma 
līgumam un kompensācija par nobrauktajiem km) tālāk kā 20  km  
no Dzimtsarakstu nodaĜas 

1 reize 80.00 

5. Mūziėu piedalīšanās ceremonijā citā piemērotā vietā ārpus 
Dzimtsarakstu nodaĜas (divu mūziėu atalgojums, apskaĦošanas 
aparatūras un instrumentu noma, transporta izdevumi)   

1 reize 90.00 
 

6.  Laulību reăistrācija, reăistrējot laulību ārpus nodaĜas telpām 
(slimnīcā, mājās, policijā u.c., atbilstoši MK 29.11.2005. 
noteikumiem Nr.904. Cenā ietverti transpota pakalpojumi) 

1 reize 30.00 

7. Svinīga zelta, sudraba vai citu kāzu jubileju ceremonija 
Dzimtsarakstu nodaĜā (autoratlīdzība par pasākuma sagatavošanu, 
ceremonija ar mūziėu piedalīšanos, telpas noformējums, atĜauja 
filmēt un fotografēt, šampanieša telpas un šampanieša glāžu 
izmantošana) 

1 reize 30.00 

8. Svinīga bērna dzimšanas reăistrācijas ceremonija Valkas novada 
Dzimtsarakstu ceremonijas zālē (autoratlīdzība par pasākuma 
sagatavošanu, ceremonija ar mūziėu piedalīšanos, telpas 
noformējums, atĜauja filmēt un fotografēt, šampanieša telpas un 
šampanieša glāžu izmantošana) 

1 reize 10.00 

9. Ceremonijas tulkošana svešvalodā 1 reize 10.00 
10. Rituāla sagatavošana svešvalodā (bez tulka pakalpojumiem)  1 reize 5.00 
11. Konsultācija reăistru ierakstu atjaunošanas jautājumos, 

nepieciešamo dokumentu izprasīšana no iestādēm un institūcijām, 
reăistru ierakstu noformēšana, pasta izdevumi dokumentu 
savākšanai un pārsūtīšanai  

1 reize 10.00 

12. Konsultācija reăistru ierakstu labošanas, papildināšanas un 
anulēšanas jautājumos, nepieciešamo dokumentu izprasīšana no 
iestādēm un institūcijām, reăistru ierakstu noformēšana, pasta 
izdevumi dokumentu savākšanai un pārsūtīšanai  

1 reize 5.00 

13. Reăistra ieraksta atkārtotas apliecības izsniegšanai sameklēšana, 
sagatavošana 

1 arhīva 
vienība 

2.00 

14. Visa veida civilstāvokĜa reăistrācijas ziĦu, kas saistītas ar pilsoĦu 
dzimtas koka izpēti, meklēšana un sagatavošana Latvijas 
Republikas dzimtsarakstu nodaĜu arhīvos 

1 arhīva 
vienība 

1.00 

15. Dokumentu meklēšana arhīva fondos un atbildes par reăistra 
neesamību sagatavošana 

1 arhīva 
vienība 

1.00 

16. 
 

Iesnieguma aizpildīšana (pēc apmeklētāja lūguma) uz citiem 
arhīviem vai citu valstu dzimtsarakstu iestādēm 

1 reize 1.00 

17. No maksas par 13., 15. un 16. punktā minētajiem pakalpojumiem 
atbrīvot šādas personas, uzrādot attiecīgu dokumentu 

  

17.1. pirmās un otrās grupas invalīdus,   
17.2. trūcīgās un maznodrošinātās personas   



17.3. politiski represētās personas   
 

2. Valkas novada Dzimtsarakstu nodaĜas apstiprinātos maksas pakalpojumu izcenojumus piemērot ar 
2013.gada 1.jūniju. 

3. Valkas novada Dzimtsarakstu nodaĜas vadītājai nodrošināt pievienotās vērtības nodokĜa aprēėinu atbilstoši 
likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” un maksas pakalpojumu saraksta pieejamību iedzīvotājiem. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 24.02.2011.gada 24.februāra 
sēdes lēmums „Par Valkas novada Dzimtsarakstu nodaĜas maksas pakalpojumu izcenojumu 
apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 1.§).  

5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Dzimtsarakstu nodaĜas vadītāja. 
6. Lēmuma izpildi kontrolēt domes priekšsēdētāja vietniekam. 

 
 

4.§ 
Par līdzekĜu piešėiršanu akustiskās sistēmas iegādei Dzimtsarakstu nodaĜas ceremoniju zālei 

___________________________________________________________________ 
(M.ZeltiĦa, K.Albergs) 

 
Valkas novada dome ir saĦēmusi Valkas novada Dzimtsarakstu nodaĜas vadītājas iesniegumu ar lūgumu 

rast iespēju iedalīt Ls 500.00 (pieci simti lati) akustiskās sistēmas iegādei Dzimtsarakstu nodaĜas laulību zālei. 
Pašlaik zālē tiek izmantota skanda УАУ-55 (ražota 1975. gadā, Dzimtsarakstu nodaĜā ekspluatācijā kopš 
1989. gada). Ierīce ir fiziski un morāli novecojusi, neatbilst nevienam Eiropas Savienības standartam gan 
pieslēguma veidu, gan savienojumu drošības ziĦā. SkaĦa ir nekvalitatīva, tas izpaužas kā lieki trokšĦi, 
šĦākoĦa. Dzimtsarakstu nodaĜas ceremoniju zālei nepieciešama mūsdienīga, kompakta, estētiska bezvadu 
apskaĦošanas iekārta, kas ietver 4 skandas un mikserpulti.  

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā 2013.gada 14.maija Finanšu un attīstības lietu komitejas  
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 7.§)  un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, 
deputātiem atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome  
N O L E M J : 

 
1. Piešėirt Ls 500,00 ( pieci simti lati) akustiskās sistēmas iegādei Dzimtsarakstu nodaĜas ceremoniju zālei. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Dzimtsarakstu nodaĜas vadītāja. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt domes priekšsēdētāja vietniekam. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
 

5.§ 
Par dāvinājuma - nekustamā īpašuma: zemes gabala (kadastra apzīmējums 9401 005 0117) Tālavas 

ielā 41, Valkā un zemes gabala (kadastra apzīmējums 9401 007 0207) VaroĦu ielā 55, Valkā 
pieĦemšanu   

___________________________________________________________________________________ 
(V.ZariĦš) 

 
2013.gada 11.aprīlī Valkas novada domē saĦemts iesniegums no ***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, Valkas 

novadā ar piedāvājumu Valkas novada domei uzdāvināt privatizētus divus zemes gabalus: Valkā Tālavas ielā 

41, 1,311 ha platībā un Valkā, VaroĦu ielā 55, 3204 m2 platībā. [..] 
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2013.gada 14.maija 

sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 17.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. PieĦemt kā dāvinājumu Valkas novada domes īpašumā nekustamo īpašumu: 

1.1.  zemes gabalu Tālavas ielā 41, Valkā, Valkas novadā, kadastra apzīmējums 9401 005 0117, platība 
1,311ha, reăistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodaĜas nodalījumā Nr.1000 0046 9059; 

1.2.  zemes gabalu VaroĦu ielā 55, Valkā, Valkas novadā, kadastra apzīmējums 9401 007 0207, platība 
0.3204ha, reăistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodaĜas nodalījumā Nr.197. 

2. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot dāvinājuma līguma projektu. 
3. Uzdot Valkas novada domes priekšsēdētājam parakstīt dāvinājuma līgumu par lēmuma 1.punktā minēto 

nekustamo īpašumu. 
4. Dāvinājuma līguma spēkā stāšanās gadījumā dzēst nekustamā īpašuma nodokli par lēmuma 1.punktā 

minēto nekustamo īpašumu par 2013.gadu. 



5. Par lēmuma izpildi atbild novada domes priekšsēdētājs. 
 
 

6.§ 
Valkas novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšana 
_____________________________________________________________ 

(I.Markova ) 
 

   Pamatojoties uz Valkas novada domes Finanšu nodaĜas izstrādāto Valkas novada pašvaldības 
2012.gada publisko pārskatu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2013.gada 14.maija sēdes 
lēmumu (protokols Nr.7, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 
2.punkta, 72.panta un 2010.gada 5.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada 
publiskajiem pārskatiem” atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu (pielikumā). 
2. Publicēt Valkas novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu internetā - mājas lapā www.valka.lv. 
3. Nosūtīt 2012.gada publisko pārskatu Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Finanšu nodaĜas vadītāja. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
 

7.§ 
Par līdzekĜu piešėiršanu uguns nelaimē cietušajiem 

_____________________________________________ 
(V.ZariĦš) 

 
   Valkas novada dome ir saĦēmusi iesniegumu no ***, dzīvojoša Valkas novada Valkas pagasta Saule 3-2, 

kurš lūdz finansiālu atbalstu uguns nelaimē daĜēji nopostītā dzīvokĜa atjaunošanai. 
   Dzīvoklī deklarēti 3 cilvēki, tajā skaitā 2 pensionāri. Dzīvoklis izdedzis daĜēji – iebrukuši griesti, sienas, 

grīda un logi ir saglabājušies, bet bojāti. Mēbeles, sadzīves priekšmeti, drēbes pārsvarā ir bojāti un 
nelietojami. Apsekojot ugunsnelaimē cietušos, uzklausot viĦu viedokli, noskaidrots, ka pašu spēkiem viĦi 
dzīvokli atremontēt nevar un ir nepieciešama ne tikai materiāla palīdzība, bet arī darbaspēks. 

   Atbilstoši likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokĜa jautājuma risināšanā” 13.panta pirmajai daĜai 
pašvaldības dome sniedz palīdzību personai, kuras īpašumā esošā dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas 
nelaimes rezultātā, ja persona šajā dzīvojamajā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās 
pašvaldības teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai māja.  

   Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Sociālo lietu komitejas 2013.gada 13.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.2, 1.§), Finanšu un attīstības lietu komitejas 2013.gada 14.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 
6.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 9.punkta un likuma „Par pašvaldību palīdzību 
dzīvokĜa jautājuma risināšanā” 13.panta 1.daĜas un 4.daĜas 2.punkta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 14 
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešėirt Ls 1604,00 ( viens tūkstotis seši simti četri lati) uguns nelaimē nopostītā Valkas novada Valkas 

pagasta „Saule 3” dzīvokĜa Nr.2 atjaunošanai.  
2. Lēmuma 1.punktā minētā dzīvokĜa atjaunošanas darbu izpildi organizē Valkas pagasta pārvaldes vadītājs.  
3. Finanšu nodaĜai veikt attiecīgus grozījumus pašvaldības budžetā. 
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam. 

 
 

8.§ 
Par līdzfinansējuma palielināšanu Valkas novada literārās apvienības izstrādātajam projektam  

_______________________________________________________________________________ 
(V.ZariĦš) 

 
M.Magone lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
2013.gada 8.aprīlī  Valkas novada domē tika saĦemts iesniegums no biedrības „Valkas Dāmu klubs” 

struktūrvienības „Valkas novada  literārā apvienība”  ar lūgumu līdzfinansēt projektu „Literārās jaunrades 
apzināšana, veicināšana un saglabāšana Valkas novadā” 250.00  LVL apmērā. Projekta kopējais finansējums 
789.60. Projekts tika iesniegts  Vidzemes plānošanas reăiona izsludinātajā Vidzemes kultūras programmas 



2013.gadam  projektu konkursā. 2013.gada 13.maijā  plānošanas reăiona mājas lapā tika publicēti projektu 
konkursa rezultāti. Biedrībai no prasītajiem Ls 539.60 santīmiem tika piešėirts Ls 400.00. 

Projekta mērėis ir  izveidot pirmo Valkas novada literāro kopkrājumu, kurā tiktu publicēti ne tikai esošo 
literātu darbi, bet arī  novada bijušo literātu darbi un no jauna apzināto radošo cilvēku perspektīvākos darbus, 
tai skaitā bērnu. 

Projekta laikā organizētajās aktivitātēs paredzēts  apkopot un izvērtēt no jauna apzināto cilvēku darbus, 
kontaktēties ar mūžībā aizgājušo literātu tuviniekiem par darbu ievietošanu kopkrājumā. Grāmatu plānots 
iespiest 500 eksemplāros. Grāmata nav domāta pārdošanai, bet tikai prezentācijai. Grāmatas tiks dāvinātas 
novada kultūras, izglītības iestādēm, novada domei un pašiem literātiem. 

Lai realizētu projektu, vēl nepieciešams papildināt domes līdzfinansējumu par Ls 139.60 (viens simts 
trīsdesmit deviĦi lati 60 santīmi) 

Projektu plānots ieviest no 01.06.2013 – 01.02.2014.  
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2013.gada 14.maija 

sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 5.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Projekta “Literārās jaunrades apzināšana, veicināšana un saglabāšana Valkas novadā” realizācijai piešėirt 

papildus  līdzfinansējumu Ls 139.60 (viens simts trīsdesmit deviĦi lati 60 santīmi). 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
 

9.§ 
Par dzīvokĜa Puškina ielā 8-1, Valkā atsavināšanu  
___________________________________________ 

(V.ZariĦš) 
 

2013.gada 23.aprīlī  Valkas novada domē ir saĦemts ***, personas kods ***-***, iesniegums ar lūgumu 
finansiāli iesaistīties dzīvojamās mājas Puškina ielā 8 remontā kopumā, kā arī dzīvokĜa Nr.1 remontā. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto un Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2013.gada 14.maija 
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”  21.panta 1.daĜas 17.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Aicināt ***, p.k. ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, izbeigt īres līgumu ar Valkas novada domi 

par dzīvokĜa Puškina ielā 8-1, Valkā, Valkas novadā īri. 
2. Pēc īres līguma izbeigšanas, uzsākt dzīvokĜa Puškina ielā 8-1, Valkā, Valkas novadā atsavināšanas 

procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošanu izsolē. 
3. Reăistrēt šī lēmuma 2.punktā minēto dzīvokli zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda. 
4. [..] 

10.§ 
Par konkursu „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2013”   

__________________________________________________________________ 
(A.Jurjāne) 

 
Lai turpinātu ikgadējo tradīciju katru vasaru novērtēt novada sakoptākās dzīves vietas un darba vietas, 

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

sakopšanā un labiekārtošanā. 
ĥemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 1.§) un 

vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punkta un 41.panta 2.punkta, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Organizēt konkursu „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2013” laikā no 2013.gada 
2.jūlija līdz 24.jūlijam. 

2. Apstiprināt konkursa „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2013” nolikumu. 



3. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors un pagastu pārvalžu vadītāji.   
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 
 

N O L I K U M S 
Valkā 

2013.gada 30.maijā                                      Nr.2 
 

APSTIPRINĀTS 
 ar Valkas novada domes 

2013.gada 30.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.7, 10.§) 

 
Konkursam  

„Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2013” 
 

1. Mērėi 
1.1. veicināt Valkas novada iedzīvotāju aktivitātes apkārtējas ainavas sakopšanā un labiekārtošanā ap 

savām dzīvojamajām mājām un darba vietām; 
1.2. popularizēt apkārtējās vides sakopšanas veiksmīgākos risinājumus. 

 
2.   Nominācijas un pretendenti 
2.1. Konkursā par sakoptāko dzīves vietu un darba vietu Valkas novadā tiek vērtēti turpmāk uzskaitītie objekti  

(turpmāk – objekti) un tiks noteikti laureāti  šādās nominācijās: 
2.1.1. „Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja” (Valkas pilsētā, pagastu un ciematu centros), 
2.1.2. „Sakoptākā vasarnīca (mazdārziĦš)”, 
2.1.3. „Sakoptākā lauku sēta – ăimenes dzīves vieta”, 
2.1.4. „Sakoptākā zemnieku saimniecība, kas nodarbojas ar ražošanu”, 
2.1.5. „Sakoptākā daudzdzīvokĜu māja”, 
2.1.6. „Sakoptākais ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas objekts”, 
2.1.7. „Vides odziĦa” (mazā arhitektūras forma, norādes zīme, augu kompozīcija, ūdenstilpe vai cits 

oriăināls neliela formāta vides elements, kā arī neparasta izmēra, formas vai sugas augs vai 
augu kolekcija;   

2.1.8. papildnominācijā - „Sakoptākais un savdabīgākais  daudzdzīvokĜu mājas balkons (lodžija) ”. 
2.2. Dalībai konkursā līdz 2013.gada 26.jūnijam (iesniedzot rakstisku pieteikumu vai paziĦojot mutiski žūrijas 

locekĜiem vai pagastu pārvaldniekiem): 
2.2.1. pretendenti var pieteikties paši;  
2.2.2. pretendentus var ieteikt jebkurš iedzīvotājs vai sabiedriska organizācija;   
2.2.3. pretendentus no pagastiem apzina un piesaka pagasta pārvalžu vadītāji; 

2.3. Pretendentu var pieteikt, ja no viĦa ir saĦemta piekrišana dalībai konkursā.  
2.4. Par katru pretendentu ir jānorāda: pretendenta vārds, uzvārds, telefona numurs, objekta adrese, objekta 

īpašnieks (ja tā ir cita persona). 
 
3. Vērtēšana 

3.1. Par katru objektu žūrija piešėir 0 līdz 10 balles: 
3.1.1. nominācijās 2.1.1.-2.1.6. objekti (skat. pozīciju tabulu) tiek vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem: 

- sakoptība (tehniskais stāvoklis), 
- funkcionalitāte, 
- vizuālais iespaids: 

 
 

 
Teritorijas 
plānojums  

Piegu-
Ĝošā ārējā 
teritorija 

 
Apstādī-

jumi 

CeliĦi, 
laukumi Zāliens Karoga 

vieta 
Atkritumu ap-

saimniekošana 
Atpūtas vieta un 

konstrukcijas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

3.1.2. objekti nominācijās 2.1.7. un 2.1.8. tiek vērtēti pēc vizuālā iespaida; 
3.1.3. papildnominācijā punktā 2.1.8. „Sakoptākais un savdabīgākais daudzdzīvokĜu mājas balkons” 
Valkas pilsētā - konkursa kritējus nosaka, objektus izvēlas, vērtē un iesaka apbalvošanai biedrība 
„Valkas Dāmu Klubs”, pārējā teritorijā - žūrija.  

3.2. Konkursa žūrija papildus uzskaitītajiem var vērtēt arī īpašus, attiecīgajam objektam atbilstošus 
kritērijus, piemēram: videi draudzīga saimniekošana vai risinājumi, oriăinalitāte, īpašs ieguldījums un 
darba kvalitāte. Par to žūrija var piešėirt pārsteiguma balvas. 

3.3. Konkursa žūrijai ir tiesības ierosināt izvirzīt un atzīmēt visnesakoptāko dzīves vietu un darba vietu, ja 
tāda tiek pamanīta. 



3.4. Konkursa žūrija (pagastos - pagasta pārvaldes) savlaicīgi (orientējoši - trīs dienas iepriekš) saskaĦo 
ar katru pretendentu objekta apskates laiku. 

3.5. Iepriekšējo trīs gadu laureāti var tikt vērtēti tikai citās nominācijās.    
 
4. Konkursa norises laiks, rezultāti un laureātu apbalvošanas kārtība 

4.1. Konkurss notiek 2013.gadā no 2. jūlija līdz 24.jūlijam. 
4.2. Informācija par konkursa norisi tiek ievietota laikrakstos „ZiemeĜlatvija” un „Valkas Novada Vēstis” un 

Valkas novada mājas lapā. 
4.3. Konkursu laureāti tiek apbalvoti kopīgā pasākumā, pasniedzot Valkas novada domes atzinības 

rakstus un balvas. 
4.4. Balvās paredzētas dāvanas. Par balvu lielumu un iegādi atbild Valkas novada Attīstības un 

plānošanas nodaĜa. 
 

5. Žūrija 
5.1. Guntis Bašėis, žūrijas komisijas priekšsēdētājs; 
5.2. Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja; 
5.3. Ilona KrastiĦa – Valkas novada iedzīvotāja, Dārzu un ainavu arhitektūras tālākizglītības kursu 

absolvente; 
5.4. Mudīte Arone, Pensionāru kluba „Zelta rudens” pārstāve; 
5.5. Inese Vehi - Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas vadītāja, Ainavu arhitektūras kursu 

absolvente; 
5.6. Aija Jurjāne – novada domes juriste, Ainavu arhitektūras kursu absolvente; 
5.7. Inguna Medne – sabiedrisko attiecību speciāliste. 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs      (personiskais paraksts)   K. Albergs 
 
 

11.§ 
Par licences un licences kartiĦas izsniegšanu ***  
pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru 

________________________________________________________ 
(G.Bašėis) 

 
Dome izskata ***, dzīvo *** ielā ***, 2013.gada 19.aprīlī iesniegto iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci un 

licences kartiĦu pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automašīnu TX1983. 
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes 

lēmumu (protokols Nr.5, 2.§) un vadoties no Autopārvadājumu likuma 35.panta 1.daĜas un likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 11.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, 
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, 
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Izdot *** licenci un licences kartiĦu uz vienu gadu pasažieru pārvadājumiem Valkas novadā ar vieglo 
taksometru (mašīnas marka-TOYOTA CARINA, valsts reă.Nr.TX1983, šasijas Nr.***). 

2. [..] 
 

12.§ 
*** iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu „***” Kārėu pagastā, Valkas novadā 

_____________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „*** Kārėu pagasts, Valkas novads, 2013.gada 17.aprīĜa 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 17.04.2013. Nr.207), ar lūgumu izbeigt nomas 
līgumu uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***. [..] 
ĥemot vērā iepriekš minēto, saskaĦā ar Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.5, 3.§), kā arī vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas; likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Slēgt Vienošanos ar ***, personas kods ***-***, par grozījumiem 2009.gada 16.februārī noslēgtā zemes 

nomas līgumā Nr. 348, izslēdzot no tā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, platība 0.8ha.  
2. [..] 



13.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas 

uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 19.aprīĜa 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 19.04.2013. Nr.212) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 4.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) 
apakšpunkta atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A, ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 570m2, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam 
pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
14.§ 

Par platības noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, *** ielā *** 
___________________________________________________________ 

(L.Engere) 
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo Valkā, *** ielā ***, 2013.gada 22.aprīĜa iesniegumu ar lūgumu 

noteikt platību garāžas Valkā, *** ielā *** uzturēšanai.[..] 
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes 

lēmumu (protokols Nr.5, 5.§) un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 
13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, 
mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais 
īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma 
tiesību priekšmets; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 
11.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Noteikt ***, personas kods ***-***, piederošās garāžas Valkā, *** ielā ***, kas atrodas uz zemes gabala *** 

iela ***, kadastra apzīmējums ***, uzturēšanai platību – 40m2. 
 

15.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas 

uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā 
_________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 23.aprīĜa 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 23.04.2013. Nr.224) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 6.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta 
a)apakšpunktam atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A, ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 650m2, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam 
pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 



 
16.§ 

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

__________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 23.aprīĜa 

(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 23.04.2013. Nr.221) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 7.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14punkta a) 
apakšpunkta atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A, ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 590m2, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam 
pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
 

17.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas 

uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā 
__________________________________________________________ 

( L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 23.aprīĜa 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 23.04.2013. Nr.222) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 8.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14punkta a) 
apakšpunkta atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A, ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 525m2, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam 
pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
18.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas 
uz zemes gabala Gaujas iela 9A, Valkā 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 23.aprīĜa 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 23.04.2013. Nr.223) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Gaujas ielā 9A. [..]  

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 9.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 



1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Gaujas ielā 9A, ar kadastra 
apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 920m2, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam 
pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
 

19.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas 

 uz zemes gabala Pilsētas mežs, Valkā  
________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 23.aprīĜa 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 23.04.2013. Nr.220) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Pilsētas mežs. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 10.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14punkta a) 
apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Pilsētas mežs, ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 450m2, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam 
pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
 

20.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu daĜai no zemes gabala Valkā, *** 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Valkas novada domē ir saĦemts SIA „***”, reă. Nr.***, juridiskā adrese: ***, Valka, iesniegums, kurā tiek 

lūgts nodot nomā daĜu no zemes gabala Valkā, ***.  [..] 
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes 

lēmumu (protokols Nr.5, 11.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punkta, kas nosaka, ka 
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā 
teritorijā un konstatējot, ka nekustamais īpašums uz doto brīdi nav izmantots un nav arī nepieciešams citu 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai; Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” , likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14punkta a) 
apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar SIA „***”, reăistrācijas Nr.***, par daĜu no zemes gabala Valkā, ***, kadastra 

apzīmējums ***, 1910m2 platībā (skat. pielikumu). 
2. [..] 

 
21.§ 

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

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 24.aprīĜa 

(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 24.04.2013. Nr.227) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 12.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14punkta a) 



apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
 Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A, ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 1140m2, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam 
pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
 

22.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala AvotiĦi 2, Valkā 
__________________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 24.aprīĜa 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 24.04.2013. Nr.228) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, AvotiĦi 2. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 13.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14punkta a) 
apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, AvotiĦi 2, ar kadastra 

apzīmējumu ***, daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 515m2, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam 
pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
 

23.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „***”, Valkas pagastā 
_______________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo ***, Valga, 2013.gada 25.aprīĜa (saĦemts un reăistrēts Valkas 
novada domē 25.04.2013. Nr.234) iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiĦu par zemes 
gabalu Valkas novada Valkas pagastā, „***” ar kadastra apzīmējumu ***. [..] 

 Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes 
lēmumu (protokols Nr.5, 14.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1.daĜas, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 21.punkta, Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 
nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti 
(V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt Vienošanos ar ***, personas kods ***, par 2007.gada 10.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.37, 

par zemes gabala Valkas pagastā „***”, ar kadastra apzīmējumu ***, platība 0.0821ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2023.gada 31.decembrim. 

2. [..] 
 

24.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala Līvu iela 7, Valkā 

__________________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 



Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 25.aprīĜa 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 25.04.2013. Nr.232 iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu 
par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Līvu iela 7. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 15.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14punkta a) 
apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Līvu iela 7, ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 455m2, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam 
pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
 

25.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala 

Rūjienas ielā 34A, Valkā 
_________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 26.aprīĜa 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 26.04.2013. Nr.236) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 16.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14punkta a) 
apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A, ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 540m2, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam 
pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
 

26.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala 

Parka iela 6A, Valkā 
___________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 24.aprīĜa 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 29.04.2013. Nr.237) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Parka iela 6A. [..] 
ĥemot vērā, ka zemes reformas process tuvojas noslēgumam, bet līdz pat šai dienai uz zemes gabalu nav 

pieteikušies neviens no pretendentiem (bijušo īpašumu tiesību uz 1940.gada 21.jūliju, atjaunotāji), kā arī lai 
nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu 
ar krūmiem, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 
17.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par nomas 
maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas 
audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14punkta a) apakšpunkta, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 



1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Parka iela 6A, ar kadastra 
apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 900m2, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam 
pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
27.§ 

Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, *** ielā *** 
_____________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo Valkā, *** iela ***, 2013.gada 26.aprīĜa iesniegumu par adreses 
noteikšanu garāžai.[..]   

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes 
lēmumu (protokols Nr.5, 18.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 
1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir 
patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā 
– kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 11.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešėirt garāžai, kas atrodas uz zemes gabala Valkā, *** iela ***, kadastra apzīmējums ***, boksa numurs 

23, jaunu adresi – *** iela ***, Valka, Valkas novads. 
2. [..] 

 
28.§ 

Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, *** ielā *** 
___________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo Valkā, *** iela ***, 2013.gada 26.aprīĜa iesniegumu par adreses 
noteikšanu garāžai. [..]     

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes 
lēmumu (protokols Nr.5, 19.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 
1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir 
patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā 
– kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 11.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Piešėirt garāžai, kas atrodas uz zemes gabala Valkā, *** iela ***, kadastra apzīmējums ***, boksa numurs 

3, jaunu adresi – *** iela ***, Valka, Valkas novads. 
2. [..] 
 

29.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz zemes gabala 

Rūjienas ielā 34A, Valkā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 29.aprīĜa 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 29.04.2013. Nr.241) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A.  [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 20.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14punkta a) 
apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 



Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A, ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 540m2, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam 
pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
30.§ 

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

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo ***  ***, Valga, Igaunija, 2013. gada 29.aprīlī (saĦemts un 
reăistrēts Valkas novada domē 29.04.2013. Nr.240) iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma 
termiĦu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā, „***” ar kadastra apzīmējumu ***.  [..]    

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 24.maija sēdes 
lēmumu (protokols Nr.5, 21.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1.daĜas, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 21.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 
nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 
27.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 3.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 22, par zemes gabala 

Valkas pagastā „***”, ar kadastra apzīmējumu ***, platība 1.2ha, termiĦa pagarināšanu līdz 2023.gada 
31.decembrim. 

2. [..] 
 

31.§ 
Par zemes gabalu piekritību  

__________________________ 
( L.Engere) 

 
No 2005.gada 1.septembra tika noteikts, ka visiem zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuriem zeme 

piešėirama īpašumā par samaksu, jāveic ar zemes izpirkšanu saistītās darbības un tā jāizpērk Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk 
tekstā „Privatizācijas pabeigšanas likums”) noteiktajos termiĦos. Minētais likums noteica, ka līdz 2008.gada 
1.septembrim zemes gabali bija kadastrāli jāuzmēra vai bija jāveic priekšapmaksa, kā arī līdz noteiktam 
termiĦam bija jāiesniedz iesniegums lēmuma pieĦemšanai par zemes piešėiršanu īpašumā par samaksu. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija Saimniecisko lietu komitejas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.5, 22.§) un Ħemot vērā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas  pabeigšanas  likuma 25.pantu, likuma „Par valsts  un  pašvaldību zemes īpašuma  
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5. un 6.daĜu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J :  
 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības sekojošām personām uz pastāvīgā lietošanā piešėirtajiem zemes 
gabaliem, par kuriem likumā noteiktajā termiĦā nav noslēgts izpirkuma līgums ar valsts akciju sabiedrību 
„Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un 
izpirkuma līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, nosakot, ka zemes lietošanas tiesības tiek izbeigtas 
ar 2008.gada 2.septembri: 
1.1.1. ***, personas kods ***-***, uz neapbūvētu zemes gabalu Valkas pagastā „***”, kadastra 

apzīmējums ***, platība 0.0803ha;  
1.1.2. ***, personas kods ***-***, uz apbūvētu zemes gabalu Vijciema pagastā „***”, kadastra 

apzīmējums ***, platība 1.5ha. 
2. Izbeigt zemes lietošanas tiesības sekojošām personām uz pastāvīgā lietošanā piešėirtajiem zemes 

gabaliem, par kuriem likumā noteiktajā termiĦā personas nav iesniegušas zemes izpirkšanas 
pieprasījumus, vai tie nav iekĜauti zemes izpirkšanas reăistrā, nosakot, ka zemes lietošanas tiesības tiek 
izbeigtas ar 2007.gada 1.decembri: 



2.1.1. ***, personas kods ***-***, uz apbūvētu zemes gabalu Zvārtavas pagastā „***”, kadastra 
apzīmējums ***, platība 1.1ha. 

3. Atzīt, ka sekojoši apbūvēti zemes gabali piekrīt Valkas novada domei, saskaĦā ar likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 1.punktu, 
vienlaikus precizējot arī atsevišėu zemes gabalu platības:  
3.1. [..]  

4. Atzīt, ka sekojoši neapbūvēti zemes gabali, par kuriem likumā noteiktajā termiĦā ir noslēgti zemes nomas 
līgumi, piekrīt Valkas novada domei un ir reăistrējami zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, saskaĦā ar 
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 
5.daĜas 2.punktu: 
4.1.  [..]     

5. Atzīt, ka sekojoši neapbūvēti zemes gabali, uz kuriem ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un nav 
noslēgti nomas līgum,i ir ieskaitāmi rezerves zemes fondā, vienlaikus precizējot arī atsevišėu zemes 
gabalu platības: 

5.1.  [..]     
6. Personām, kurām ar šī lēmuma 1.punktu tiek izbeigtas zemes lietošanas tiesības ir tiesības izmantot 

nomas pirmtiesības trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieĦemšanas dienas.  
7. [..] 

 
32.§ 

Par nekustamā īpašuma „***”, Ērăemes pagastā sadalīšanu  
________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valga, Igaunija, 2013.gada 15.maija iesniegumu 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 15.05.2013. Nr.265) ar lūgumu atĜaut atdalīt no nekustamā 
īpašuma „***”, Ērăemes pagastā, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, platība 4.8ha, piešėirot 
atdalītajam zemes gabalam jaunu nosaukumu „***”.  [..] 
ĥemot vērā augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 

(protokols Nr.5, 23.§) un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta, Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīĜa 
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punkta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

1. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs ***, kas atrodas Valkas novada Ērăemes 
pagastā, atdalot no tā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, platība 4.8ha. 

2. [..] 

33.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas 

novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma „Lībieši” zemes gabala sadalīšanai 
____________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
Valkas novada dome, izskatot SIA „***”, reă.Nr. ***, juridiskā adrese: *** gatve ***, Rīga, 2013.gada 

8.maija iesniegumu ar lūgumu atĜaut sadalīt Valkas novada Valkas pagasta teritorijā esošo nekustamo 
īpašumu „Lībieši”. [..] 
ĥemot vērā augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 

(protokols Nr.5, 24.§) un vadoties no Zemes ierīcības likuma 5.panta, 8.panta 1.daĜas 3.punkta; Ministru 
kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punkta, 
12.punkta, 13.punta un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. AtĜaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Valkas novada Valkas pagastā 

„Lībieši”, kadastra numurs ***, ievērojot Darba uzdevumā (Pielikumā) ietvertos nosacījumus. 
2. [..] 

34.§ 
Par jauna zemes gabala izveidi un datu precizēšanu kadastra informācijas sistēmā 

__________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 



Veicot nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Jaunalieši” sastāvā esošā zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 9488 005 0062 robežu kadastrālo uzmērīšanu un robežu noteikšanu tika konstatēts, ka Valkas 
pilsētas administratīvā robeža Valsts zemes dienesta kadastra grafiskajā daĜā ir atzīmēta neprecīzi. Vēsturiski 
pilsētas un Valkas pagasta robeža ir gājusi pa grāvi, taču, saskaĦā ar kadastra karti, šī robeža šobrīd 
kadastra kartē ir atlikta pa zemes gabalu (bijušās dārzkopības) robežām un ir mākslīgi izrobota. 
ĥemot vērā šo situāciju un labojot pilsētas robežu, izveidojas jauns zemes gabals – grāvis. SaskaĦā ar 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 84.pantu pašvaldībai ir jāpieĦem lēmums par zemes vienības 
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi. 

SaskaĦā ar Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Par teritorijas plānojumiem. Valkas pagasta 
teritorijas plānojums” (apstiprināts ar 2009.gada 27.augusta Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols 
Nr.6, 33.§) publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2009.gada 11.septembrī Nr.145), jaunveidojamais zemes 
gabals atrodas savrupmāju un vasarnīcu apbūves teritorijā. 

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaĦā 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.daĜas 
4.punkta, un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziĦā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, 
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, 
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J :  
 

1. Izveidot un reăistrēt nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā jaunu zemes gabalu Valkas 
pagastā 9488 005 kadastra grupā (saskaĦā ar Valsts zemes dienesta piešėirto kadastra apzīmējumu), ar 
kopējo platību 0.48ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, nosakot nekustamā 
īpašuma lietošanas mērėi – dabas pamatnes, parki, zaĜā zona un citi rekreācijas nozīmes objekti ( (kods 
0501), un piešėirot nosaukumu “Aliešu grāvis “,Valkas pagasts, Valkas novads (1.pielikums). 

2. [..] 
 

35.§ 
Par nosaukumu piešėiršanu meža zemes gabaliem Zvārtavas pagastā  
___________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata VAS „Latvijas Valsts Meži”, reă.Nr. ***, juridiskā adrese Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046, 
2013.gada 9.maija vēstuli (reăistrēts Valkas novada domē 13.05.2013. reă.Nr.495) par nosaukumu 
piešėiršanu zemes gabaliem, kas atrodas Valkas novada Zvārtavas pagastā, lai veiktu zemes kadastrālo 
uzmērīšanu un reăistrāciju zemesgrāmatā. 

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīĜa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu 
aktualizācijas noteikumi” 47.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma reăistrācijai kadastra informācijas sistēmā 
iesniedz vietējās pašvaldības lēmumu par īpašuma nosaukumu (lauku apvidū). Lai veiktu visas 
nepieciešamās darbības īpašuma reăistrēšanai zemesgrāmatā, ir nepieciešams pieĦemt lēmumu par 
nosaukumu piešėiršanu. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija Saimniecisko lietu komitejas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.5, 26.§) un vadoties no Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 
2.daĜas, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un 
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīĜa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu 
aktualizācijas noteikumi” 47.punkt1, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, 
A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J :  
 
1. Piešėirt sekojošiem nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas Valkas novada Zvārtavas pagastā, 

nosaukumus: 
1.1. „Valsts mežs Cepurītes”, kadastra numurs 9496 001 0007, kas sastāv no zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem: 9496 001 0007, platība 2565.2ha, 9496 001 0010, platība 0.6ha un 9496 
002 0028, platība 95.7ha; 

1.2. „Valsts mežs BirzuĜi”, kadastra numurs 9496 004 0043, kas sastāv no zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem: 9496 004 0043, platība 463.0ha un 9496 007 0101, platība 142.5ha; 

1.3. „Valsts mežs Vasukalns”, kadastra numurs 9496 011 0014, kas sastāv no zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem: 9496 011 0014, platība 718.6ha, 9496 010 0035, platība 162.9ha, 9496 010 
0039, platība 8.9ha, 9496 008 0195, platība 48.1ha, 9496 008 0048, platība 81.9ha un 9496 009 
0079, platība 54.3ha; 

1.4. „Valsts mežs Salainis”, kadastra numurs 9496 005 0039, kas sastāv no zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem: 9496 005 0039, platība 764.8ha, 9496 005 0052, platība 13.3ha, 9496 006 
0094, platība 177.5ha un 9496 007 0078, platība 96.3ha; 



1.5. „Valsts mežs Ėīvītes”, kadastra numurs 9496 003 0045, kas sastāv no zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem: 9496 003 0045, platība 1930.6ha, 9496 004 0042, platība 533.4ha, 9496 
005 0051, platība 32.0ha, 9496 006 0136, platība 165.8ha, 9496 006 0137, platība 5.3ha, 9496 007 
0045, platība 14.5ha un 9496 007 0100, platība 35.7ha. 

2. [..] 
 

36.§ 
Par  nomas līgumu noslēgšanu uz zemes gabaliem Kārėu pagastā „***” un „***”  

_____________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata Zemnieku saimniecības „***”, reă.Nr.***, juridiskā adrese: „***”, Kārėu pagastā, Valkas 

novadā, 2013. gada 8.maija iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 13.05.2013. reă.Nr.499) 
ar lūgumu noslēgt nomas līgumu uz zemes gabaliem Kārėu pagastā „***”, kadastra apzīmējums *** un „***”, 
kadastra apzīmējums ***. [..] 
ĥemot vērā iepriekš minēto, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 

(protokols Nr.5, 27.§) un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi 
par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošo 
noteikumu „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.2.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 
14.punkta a) apakšpunktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar zemnieku saimniecību “***”, reă.Nr.***: 

1.1. par zemes gabala Valkas novada Kārėu pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, ar platību 1.3ha, 
nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2018.gada 31.decembrim; 

1.2. par neapbūvēta zemes gabala Valkas novada Kārėu pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, ar 
platību 2.0ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2018.gada 
31.decembrim, ja līdz nomas līguma termiĦa beigām nav pieteicies bijušo īpašuma tiesību 
atjaunošanas pretendents. Gadījumā ja pirms nomas līguma termiĦa beigām piesakās bijušā īpašuma 
tiesību atjaunošanas pretendents, Valkas novada domei ir tiesības vienpersoniski līgumu izbeigt, par to 
rakstiski brīdinot nomnieku vienu mēnesi iepriekš. 

2. [..]     
37.§ 

Par zemes gabala Valkā, „***” nodošanu nomā 
__________________________________________________ 

  (L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 3.maija 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 07.05.2013. reă.Nr.247) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu uz zemes gabalu Valkā, „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 0.07ha. [..]     

 ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija 
Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 28.§), un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜu; Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜu ; kā arī likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) apakšpunktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR –  
14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

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

gabalu Valkā, “***”, kadastra apzīmējums 9401 008 0601, platība 0.07ha, nomu bez apbūves tiesībām, uz 
laiku līdz 2018.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta 
vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

2. [..] 
 

38.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas  

uz zemes gabala RaiĦa ielā 99, Valkā 
___________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 



Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo, *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 9.maija 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 09.05.2013. Nr.256) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, RaiĦa ielā 99. [..]     

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu  ar  krūmiem,  saskaĦā  ar  2013.gada  24.maija  Saimniecisko  lietu  komitejas  sēdes lēmumu  
(protokols Nr.5, 29.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta 
a)apakšpunkta, atklāti  balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, „RaiĦa iela 99” ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 0.04 ha, nomu bez apbūves tiesībām, 
saskaĦā ar šim lēmumam pievienoto mazdārziĦa izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
 

39.§ 
Par mazdārziĦa Nr., kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, „Šėirstnieki” nomu  
_________________________________________________________________________ 

(L.Engere) 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 7.maija 
(saĦemts un reăistrēts valkas novada domē 07.05.2013. Nr.248) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, „Šėirstnieki”. [..]    
 Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija 
Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 30.§) un vadoties no Valkas novada domes 
2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada 
pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.1.punkta, kā arī  
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) apakšpunkts, atklāti  balsojot deputātiem: PAR – 14 
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, „Šėirstnieki” ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 330 m2, nomu bez apbūves tiesībām, saskaĦā 
ar šim lēmumam pievienoto nomas gabalu izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
 

40.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas uz daĜas  

no zemes gabala Austras iela 8A, Valka 
 __________________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 19.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts Valkas novada domē 19.04.2013. reă.Nr.211) ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu 
par mazdārziĦu Valkā, Austra ielā 8A. [..]             

 ĥemot vērā iepriekš minēto, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija Saimniecisko lietu komitejas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.5, 31.§) 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.aprīĜa 
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.panta1.daĜas 14.punkta a) apakšpunkts, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, 
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, 
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkas novada Valkā, Austras iela 

8A, kadastra apzīmējums *** daĜas, kas apzīmētā kā „Nr.***”, 470m2 platībā, nomu bez apbūves tiesībām, 
nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2018.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz 
attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

2. [..] 



 
41.§ 

Par lietošanas mērėa maiĦu valstij piekrītošiem zemes gabaliem Valkas pilsētā 

__________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

Dome izskata Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”, reăistrācijas Nr.40003294758, 
juridiskā adrese: VaĜĦu iela 28, Rīga, 2013.gada 3.maija vēstuli Nr.17/6878 (saĦemts Valkas novada domē 
07.05.2013. reă.Nr.472) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi valstij piekrītošiem (vēstulē 
uzskaitītiem) zemes gabaliem no „Individuālās dzīvojamo māju apbūves teritorija” (kods 0601) uz „Neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija” (kods 0600). Izskatot ar lietu saistītos dokumentus tika 
konstatēts: 

Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā atrodas sekojošas zemes vienības 
Valkā:  

1) Līvu iela 20A, kadastra apzīmējums 9401 005 0350, platība 1484m2; 
2) Cimzes iela 24A, kadastra apzīmējums 9401 003 0223, platība 2109m2; 
3) Fr.RoziĦa iela 8, kadastra apzīmējums 9401 008 0451, platība 1227m2; 
4) Fr.RoziĦa iela 6A, kadastra apzīmējums 9401 008 0450, platība 1220m2; 
5) Fr.RoziĦa iela 6, kadastra apzīmējums 9401 008 0449, platība 1221m2; 
6) Fr.RoziĦa iela 4A, kadastra apzīmējums 9401 008 0448, platība 1225m2; 
7) Avotkalna iela 14A, kadastra apzīmējums 9401 008 5302, platība 1193m2; 
8) Avotkalna iela 14B, kadastra apzīmējums 9401 008 5303, platība 1192m2. 
Visi minētie zemes gabali ir reăistrēti zemesgrāmatā uz Latvijas Valsts, Latvijas Republikas Finanšu 

ministrijas personā, vārda. 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā minētajiem zemes gabaliem ir reăistrēts 

nekustamā īpašuma lietošanas mērėis: „Individuālās dzīvojamo māju apbūves teritorija” (kods 0601). 
Minētie zemes gabali nav apbūvēti un nav iznomāti. SaskaĦā ar akciju sabiedrības „Sadales tīkls” 

2013.gada 8.aprīĜa vēstuli Nr.30K170-03.07/4218, zemes vienības no elektroapgādes viedokĜa atbilst 
neapgūtas apbūves zemes nosacījumam, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un 
maiĦas kārtība” 141.punktam. 

SaskaĦā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Valkas novada teritorijas 
plānojuma grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas noteikumi” (apstiprināts ar Valkas novada domes 
2011.gada 26.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 6.§), publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 09.06.2011.) 
visi minētie zemes gabali atrodas plānotās dzīvojamās apbūves teritorijā. 

   ĥemot vērā augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija Saimniecisko lietu komitejas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.5, 32.§) un vadoties no Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un 
maiĦas kārtība” 23.2.2.punkta; 17.5.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērėus sekojošiem zemes gabaliem, kas atrodas Valkas novada 
Valkā, no „individuālās dzīvojamo māju apbūves teritorija” (kods 0601) uz „neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves teritorija” (kods 0600): 

1.1. Līvu iela 20A, kadastra apzīmējums 9401 005 0350, platība 1484m2; 
1.2. Cimzes iela 24A, kadastra apzīmējums 9401 003 0223, platība 2109m2; 
1.3. Fr.RoziĦa iela 8, kadastra apzīmējums 9401 008 0451, platība 1227m2; 

1.4. Fr.RoziĦa iela 6A, kadastra apzīmējums 9401 008 0450, platība 1220m2; 

1.5. Fr.RoziĦa iela 6, kadastra apzīmējums 9401 008 0449, platība 1221m2; 
1.6. Fr.RoziĦa iela 4A, kadastra apzīmējums 9401 008 0448, platība 1225m2; 
1.7. Avotkalna iela 14A, kadastra apzīmējums 9401 008 5302, platība 1193m2; 
1.8. Avotkalna iela 14B, kadastra apzīmējums 9401 008 5303, platība 1192m2. 

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

 
42.§ 

Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas  
uz zemes gabala Muzeja ielā 1A, Valkā 

_______________________________________________________ 
(L.Engere) 



 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valmiera, 2013.gada 20.maija (saĦemts un 

reăistrēts Valkas novada domē 20.05.2013. Nr.271) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par 
mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Muzeja ielā 1A. [..]     

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 33.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta 
a)apakšpunkta, atklāti  balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Muzeja ielā 1A ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 0.1300 ha, nomu bez apbūves tiesībām, 
saskaĦā ar šim lēmumam pievienoto mazdārziĦa izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
 

43.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas  

uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā 
_____________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 9.maija 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 09.05.2013. Nr.255) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A. [..]    

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 34.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) 
apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A, ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 250m2, nomu bez apbūves tiesībām, saskaĦā 
ar šim lēmumam pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
 

44.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas  

uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā 
___________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 7.maija 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 09.05.2013. Nr.254) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A. [..]     

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 35.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) 
apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A, ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 740m2, nomu bez apbūves tiesībām, saskaĦā 
ar šim lēmumam pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 



2. [..] 
 

45.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas  

uz zemes gabala BlaumaĦa iela 4B, Valkā 
___________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 8.maija 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 08.05.2013. Nr.253) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, BlaumaĦa iela 4B. [..]    

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 36.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) 
apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, BlaumaĦa iela 4B ar kadastra 
apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 465m2, nomu bez apbūves tiesībām, saskaĦā 
ar šim lēmumam pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
 

46.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas  

uz zemes gabala „Silmūrnieki”, Valkā 
______________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 7.maija 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 07.05.2013. Nr.249) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Silmūrnieki. [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 37.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) 
apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, „Silmūrnieki” ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 1350m2, nomu bez apbūves tiesībām, 
saskaĦā ar šim lēmumam pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
 

47.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas  

uz zemes gabala Smilšu iela, Valkā 
________________________________________________________ 

(L.Engere) 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 14.maija 

(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 14.05.2013. Nr.260) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Smilšu ielas neitrālajā zonā (zaĜā 
zona). [..] 

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 38.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) 
apakšpunkta atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 



S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, „Smilšu iela” ar kadastra 

apzīmējumu *** daĜas, zaĜo zonu „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 130m2, nomu bez apbūves 
tiesībām, saskaĦā ar šim lēmumam pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
 

48.§ 
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.***, kas atrodas  

uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā 
______________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 17.maija 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 17.05.2013. Nr.268) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A. [..]     

Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un 
aizaugšanu ar krūmiem, saskaĦā ar 2013.gada 24.maija Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5, 39.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem 
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) 
apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 34A, ar kadastra 
apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.***” ar kopējo platību 390m2, nomu bez apbūves tiesībām, saskaĦā 
ar šim lēmumam pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu. 

2. [..] 
 

49.§ 
Par  telpu Beverīnas ielā 3, Valkā  nodošanu  

biedrības "Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Kastanis”” lietojumā, noslēdzot 
sadarbības līgumu 

_________________________________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
   Valkas novada dome ir saĦēmusi biedrības „Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
„Kastanis”” (reă. Nr. ***) 2013.gada 10.maija iesniegumu ar lūgumu nodot biedrības lietošanā bez samaksas 
(patapinājumā) telpas pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā – telpu Nr.1 ar kopējo platību 72,7m2 uz 
pieciem gadiem. Biedrība ir reăistrēta UzĦēmumu reăistrā 2012.gada 18.decembrī. 

Biedrības darbības mērėi: mazināt cilvēku ar īpašām vajadzībām (invaliditāti) sociālo izolētību un 
atstumtību, veicināt izglītības līmeĦa paaugstināšanu un nodarbinātību, palīdzēt  integrēties sabiedrībā, apgūt 
saskarsmes un radošās iemaĦas, nodrošināt pielāgotas sporta aktivitātes u.c.   

 Viena no likuma „Par pašvaldībām”  15.pantā noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām (pirmās 
daĜas 6.punkts) ir - gādāt par iedzīvotāju izglītību, t.sk., organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas 
mācību iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm.  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta kārtībā publiskas personas, t.sk., pašvaldība, sadarbības līgumu 
slēdz, lai panāktu vismaz vienas līdzējas – publiskas personas kompetencē ietilpstošā pārvaldes uzdevuma 
efektīvāku veikšanu.  

 Sadarbība ir paredzēta tādā formā, kur dome no vienas puses nodrošina telpas (t.sk. elektroenerăija, 
internets, komunālie pakalpojumi), bet biedrība „Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
„Kastanis””  no otras puses - apmācības un nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām par izglītības līmeĦa 
paaugstināšanu un nodarbinātību, integrēšanos sabiedrībā, saskarsmes un radošo iemaĦas izkopšanu un 
pielāgotām sporta aktivitātēm.      

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”  15.panta 
pirmās daĜas 4.punkta un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta,  

atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Valkas novada dome 
N O L E M J : 



 
1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „„Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

„Kastanis”” (reă. Nr. ***), ar kuru nodot lietojumā telpas pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā – telpu 
Nr.1 ar kopējo platību 72,7m2 uz laiku līdz pieciem gadiem bez maksas, par ko biedrība no savas puses 
nodrošinās pašvaldībai dažādas apmācības un aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Līgumā 
paredzēt nosacījumu, ka pašvaldībai, gadījumā, ja telpas nepieciešamas pašvaldības administrācijas vai  
iestāžu vajadzībām, ir tiesības ierādīt citas piemērotas telpas biedrības vajadzībām. 

2. [..]   
 

50.§ 
Par pašvaldības īpašuma „Luturmežsargmāja” izsoles atzīšanu par nenotikušu 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere, M.Kreilis) 

 

 Atbilstoši Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra sēdes lēmumam (protokola Nr.3, 18.§) „Par 
pašvaldības nekustamā īpašuma „Luturmežsargmāja” atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas 
apstiprināšanu, 2013.gada 30.aprīlī plkst.10.00 bija paredzēta nekustamā īpašuma izsole.  

Līdz noteiktajam termiĦam uz izsoli nebija reăistrējies neviens dalībnieks, neskatoties uz to, ka 
informācija par izsoles rīkošanu, izsoles vietu un laiku bija publicēta laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” 
(12.03.2013. laidienā Nr.50 (4856) un „ZiemeĜlatvija” (14.03.2013.), kā arī Valkas novada domes mājas lapā 
www.valka.lv. Visos sludinājums ir publicēts identisks teksts, kurā norādīts gan izsoles objekta apraksts, 
izsoles sākumcena, reăistrācijas maksa, nodrošinājuma naudas apjoms, maksāšanas veids, kā arī izsoles 
laiks, vieta un reăistrācijas pieteikumu pieĦemšanas laiks un vieta. 

Tādējādi nav konstatēts fakts, ka par izsoles dalībnieku reăistrācijas laiku un vietu nav bijusi informācija 
attiecīgi izziĦota. 
ĥemot vērā augstāk minēto un saskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta 

1.daĜu, kas nosaka, ka izsole atzīstama par nenotikušu, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu 
un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punkta, kas nosaka vietējas pašvaldības domes 
kompetenci īpašuma atsavināšanas jautājumos, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, 
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, 
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Luturmežsargmāja”, 2013.gada 

30.aprīĜa izsoli par nenotikušu. 
 

51.§ 
DzīvokĜu jautājumu izskatīšana 

_________________________________ 
(E.Lībietis) 

   Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokĜu palīdzības jautājumos, Ħemot vērā  Valkas novada 
domes DzīvokĜu komisijas 2013.gada 21.maija sēdes lēmumu  (protokols Nr.5 ), vadoties no Latvijas 
Republikas likuma  “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 9.punkta, 21.panta 1.daĜas 23.punkta, likuma “Par 
palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daĜas 1.punkta, 14., 15.pantiem,  atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 

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

reăistrā, 2-istabu dzīvokli Nr.20 Ērăemes pagasta „Pūcītēs”, 1.stāvs, kopējā platība 49,2 m², 
dzīvojamā platība 29,0 m², dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots. 

 Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Ērăemes pagasta 
 pārvaldi. 

2. P i e š ė i r t *** , deklarēta dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reăistrēta  dzīvokĜu palīdzības II kārtas 
reăistrā, 1-istabas dzīvokli Kūru  ielā 9-18, 3.stāvs,  kopējā platība 27,4 m², dzīvojamā platība 19,0 m², 
dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe – daĜēji  labiekārtots . 

 Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību 
 ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).  

  Maksa par ūdeni tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu. 
3. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***,***, Valkas pagasts, reăistrēts dzīvokĜu palīdzības II kārtas 

reăistrā, 2-istabu dzīvokli Nr.11 mājā Nr.20, SēĜos,Valkas pagastā, kopējā platība 41,2 m², dzīvokĜa 
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots . 



 Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža ***slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta 
 pārvaldi. 

 
52.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ērăemes pagastā 
_________________________________________________ 

( E.Lībietis) 
 
Valkas novada dome 2013.gada 29.aprīlī saĦēma nekustamā īpašuma “***”, Ērăemes pagastā, Valkas 

novadā, īpašnieka VAS “Privatizācijas aăentūras” iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, 
(p.k.***-***) “***”, Ērăemes pagastā. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daĜas 2.punktu, 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu 
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 
14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu “***”, Ērăemes pagastā, Valkas novadā, LV-4711, ***, personas kods ***-***, 

jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā dzīvesvietā. 
 

53.§ 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā *** 

_________________________________________________ 
(E.Lībietis) 

 
Valkas novada dome 2013.gada 3.aprīlī saĦēma nekustamā īpašuma *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, 

īpašnieces *** (dzīvo “***”-***, Ērăemē, Ērăemes pagastā, Valkas novadā) iesniegumu ar lūgumu anulēt 
deklarēto dzīvesvietu ***, (p.k.***-***) *** ielā ***, Valkā. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daĜas 2.punktu, 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu 
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 
14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, ***, personas kods ***-***, jo 

zudis tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā dzīvesvietā. 
 

54.§ 
Par projekta „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana, iepazīstot latviešu 

tradicionālās kultūras mantojumu” līdzfinansēšanu 
____________________________________________________________ 

(J.PutniĦa) 
 

    Ikgadējā tautas dziesmu dziedāšanas sacensību „Lakstīgala” Vidzemes reăiona posms 2014.gadā pirmo 
reizi tiks organizēts Valkas novadā par godu JāĦa Cimzes 200.jubilejas gadam. Lai sarīkojumā līdzās 
tradicionālām sacensību aktivitātēm (tādām kā, tautas dziesmu dziedāšanai, atpazīšanai, zināšanu par 
tradicionālo kultūru pārbaudei u.tml.), īstenotu arī inovatīvas, radošas un atraktīvas sarīkojuma sadaĜas (tādas 
kā, tradicionālās dejas, rotaĜas, senās spēles, mīklu minēšanu, folkloras kopas priekšnesumus un radošās 
darbnīcas). Attīstības un plānošanas nodaĜa sadarbībā ar BJC „Mice” izstrādāja un iesniedza projektu „Bērnu 
un jauniešu brīvā laika pavadīšana, iepazīstot latviešu tradicionālās kultūras mantojumu” Vidzemes kultūras 
programmas 2013.gada Kultūras projektu konkursā. 2013.gada 14.maijā tika saĦemta informācija no 
Vidzemes plānošanas reăiona par projekta daĜēju atbalstīšanu un uzaicinājums līdz 2013.gada 14.jūnijam 
noslēgt finansējuma līgumu.   

  Projekta mērėis ir rosināt bērnu un jauniešu interesi par tautas kultūras mantojuma un latviešu tautas 
tradīciju iepazīšanu un padziĜināt viĦu zināšanas par latviešu tautas dziesmu, to vācējiem un apdarinātājiem, 
tradicionālo dziedāšanu, tautas instrumentālo muzicēšanu, mūzikas instrumentu gatavošanu un citām 
tradicionālām amatniecības prasmēm. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt sacensību nolikumu un scenāriju, 
sagatavot sacensību dažādo sadaĜu materiālus, uzaicināt ar priekšnesumu folkloras kopu „Putni” no 
Krimuldas novada Lēdurgas un noorganizēt radošās darbnīcas. Tās būs orientētas uz tradicionālo prasmju 
tālāk nodošanu un tajās būs iespēja tikties ar seno amatu meistariem un apgūt jaunas prasmes. Plānotas 6 
dažādas darbnīcas: „Svilpju pagatavošana no sūrenēm”, „Muzicēšana ar tautas instrumentiem”, „SkaĦu rīku 
darināšana no dabas materiāliem”, „Svilpaunieku darbnīca”, „Seno telpu rotājumu darbnīca” un „Seno godu 
degustācijas galds”.  



  Tā kā projekts atbalstīts daĜēji (1400,00 LVL radošo darbnīcu norisei nepieciešamo izejmateriālu 
sagatavošana, apstrāde, iegāde, t.sk., tautas mūzikas instrumentu iegāde), nepieciešams Valkas novada 
domes līdzfinansējums 720,00 LVL apmērā, lai segtu tautas mūzikas ierakstu iegādes izmaksas, atalgojuma 
izmaksas 6 radošo darbnīcu vadītājiem, atlīdzību folkloras kopai „Putni” un transporta izmaksas pasākuma 
viesiem un darbnīcu vadītājiem. Pārējie projektā paredzēti sacensību organizēšanas izdevumi tiks segti no 
BJC „Mice” budžeta līdzekĜiem un sacensību dalības maksas.    

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punkta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Valkas novada domei līdzfinansēt Vidzemes kultūras programmas 2013. gada Kultūras projektu konkursa 

atbalstīto projektu „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana, iepazīstot latviešu tradicionālās kultūras 
mantojumu” 720,00 LVL apmērā.  

2. Par projekta īstenošanu atbildīgā persona Valkas novada BJC „Mice” vadītāja.  
3. Projekta īstenošanu kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

 
55.§ 

Par projekta „Ieraugi un iepazīsti kultūrvēstures pērles ZiemeĜu stīgas  
ceĜa malās Kārėu pagastā” izstrādāšanu un līdzfinansēšanu 

____________________________________________________________ 
(S.Pilskalne ) 

 
    Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” ir izsludinājusi vietējās attīstības stratēăijas īstenošanas projektu 

konkursa V kārtu, kurā tiek pieĦemti projektu pieteikumi Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 
413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju 
īstenošanas teritorijā" aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloăiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību 
un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem” laika posmā no 2013.gada 3.maija līdz 3.jūnijam. 

  Lai veicinātu tūrisma un kultūrvēstures objektu atpazīstamību un dažādotu vietējo iedzīvotāju 
sabiedriskās aktivitātes, Valkas novada Kārėu pagasta pārvalde sadarbībā ar Attīstības un plānošanas nodaĜu 
ir uzsākusi projekta pieteikuma „Ieraugi un iepazīsti kultūrvēstures pērles ZiemeĜu stīgas ceĜa malās Kārėu 
pagastā” izstrādi minētās aktivitātes 2.rīcībā „Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu izglītības un brīvā laika 
pavadīšanas vietu izveidošana un atjaunošana”. Projekta ietvaros plānots uzstādīt informatīvo stendu ar 
Valkas novada karti uz Valkas un Naukšēnu novada robežas pie Ėires upes un izveidot atpūtas vietu pie 
Žīguru dižakmens (laukuma izveide, informatīvā stenda uzstādīšana, koka konstrukciju uzstādīšana). 
Paredzētais projekta kopējais budžets 5932,63 LVL. 

  Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - 
nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izstrādāt un iesniegt projekta pieteikumu „Ieraugi un iepazīsti kultūrvēstures pērles ZiemeĜu stīgas ceĜa 

malās Kārėu pagastā” izsludinātās vietējās attīstības stratēăijas projektu konkursa V kārtā LAP 413. 
pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju 
īstenošanas teritorijā" 2. rīcībā „Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu izglītības un brīvā laika 
pavadīšanas vietu izveidošana un atjaunošana”. 

2. Projekta kopējās izmaksas 5932,63 LVL, no kurām attiecināmās izmaksas ir 4903,00 LVL. Eiropas 
Savienības finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 4412,70 LVL. Valkas novada domes 
līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 490,30 LVL un neattiecināmo izmaksu (PVN 21%) 
segšanai ir 1029,63 LVL (kopā 1519,93 LVL).  

3. Par lēmuma izpildi atbild Kārėu pagasta pārvaldes vadītājs. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
56.§ 

Par  nekustamā īpašuma „***”, Valkas pagastā sadalīšanu  
___________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 



Dome izskata SIA ar ārzemju investīcijam „***”, reă.Nr.***, juridiskā adrese: *** iela ***, Valka, Valkas 
novads, 2013.gada 23.maija (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 23.05.2013. Nr.545) iesniegumu ar 
lūgumu atĜaut atdalīt no nekustamā īpašuma „***” Valkas pagastā, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, 
platība 17.8ha, piešėirot atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „***”. [..] 
ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta, 14.panta, Ministru 

kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 
2012.gada 10.aprīĜa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 
noteikumi” 47.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 18.punkta, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs ***, kas atrodas Valkas novada Valkas 
pagastā, atdalot no tā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, platība 17.8ha. 

2. [..] 
 

57.§ 
Valkas novada domes ZiĦojuma par finanšu stāvokli uz 2013.gada 1.maiju  

____________________________________________________________ 
 ( K.Albergs) 

 
2013.gada 1.jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas, kā rezultātā jūnija mēnesī mainīsies domes 

deputātu sastāvs un domes priekšsēdētājs. Lai līdzšinējie domes deputāti būtu informēti par Valkas novada 
pašvaldības finanšu stāvokli, Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs, izpilddirektors Guntis 
Bašėis, galvenā grāmatvede Ilze Grandava un Finanšu nodaĜas vadītāja Iveta Markova ir sagatavojuši Valkas 
novada domes ZiĦojumu par finanšu stāvokli uz 2013.gada 1.maiju. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. PieĦemt zināšanai Valkas novada domes ZiĦojumu par finanšu stāvokli uz 2013.gada 1.maiju. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

 
58.§ 

Par 2013./2014. akadēmiskajā gadā atbalstāmajām studiju programmām 
_______________________________________________ 

(Dz.Auzāne) 
 

Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra sēdē apstiprināto Noteikumu Nr.2 “Kārtība, kādā Valkas 
novada dome piešėir stipendijas studējošiem novada jauniešiem” (Protokols Nr.11, 6.§) punktā 3.6. ir noteikts, 
ka Stipendiju piešėiršanas komisija sagatavo un iesniedz domē priekšlikumus par nākamā gada prioritārajiem 
virzieniem stipendiju piešėiršanā. Komisija apkopoja Valkas novada iestāžu un pārvalžu iesniegtos 
priekšlikumus par nākotnē nepieciešamajiem speciālistiem un pieĦēma lēmumu par nākošajā akadēmiskajā 
gadā atbalstāmajām studiju programmām. 

      Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Stipendiju piešėiršanas komisija 2013.gada 27.maija 
sēdes lēmumu  (sēdes protokols Nr.2), augstākminēto noteikumu Nr.2 punktu 1.4. un Latvijas Republikas 
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1.daĜas 4.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti 
(V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Noteikt, ka 2013./2014. akadēmiskajā gadā atbalstāmās studiju programmas ir:  

1.1. sporta skolotājs/treneris ar specializāciju vieglatlētikā; 
1.2. mūzikas pedagogs ar kādu no specializācijām: vokālais pedagogs vai akordeona spēles pedagogs, 

vai sitaminstrumentu spēles pedagogs, vai pūšaminstrumentu spēles pedagogs, vai vijoĜspēles 
pedagogs, vai pianists; 

1.3. izglītības psihologs; 
1.4. vispārējās izglītības skolotājs ar specializāciju bioloăijā un/vai ėīmijā; 
1.5. fizioterapeits. 

2. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.  
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 



 
59.§ 

DzīvokĜu jautājumu izskatīšana 
_________________________________ 

                                                             (E.Lībietis) 

Pamatojoties uz V.Putnas iesniegto iesniegumu dzīvokĜu palīdzības jautājumos, Ħemot vērā  Valkas 
novada domes DzīvokĜu komisijas 2013.gada 28.maija sēdes lēmumu  (protokols Nr.6 ), vadoties no Latvijas 
Republikas likuma  “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 9.punkta, 21.panta 1.daĜas 23.punkta, likuma “Par 
palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daĜas 1.punkta, 14., 15.pantiem,  atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 

 Valkas novada dome  
N O L E M J:  
 

1.  P i e š ė i r t  ***, deklarēta dzīvesvieta  „***” , Valkas pagasts, reăistrēta  dzīvokĜu palīdzības II 
kārtas reăistrā, 2-istabu dzīvokli VaroĦu ielā 40-39, 4.stāvs,  kopējā platība 51,8m², dzīvojamā 
platība 33,3 m², dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe –  labiekārtots . 
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību 
ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).  

 Maksa par ūdeni tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu. 
 
 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)               K.Albergs 
 
 
 


