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

 
2011.gada 31.martā                           Nr.4 
 
Darba kārtība : 
1. Par Valkas novada domes 2010. gada pamatbudžeta izpildi. 
2. Par Valkas novada domes 2010. gada speciālā budžeta izpildi.  
3. Par Valkas novada domes 2010. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi.   
4. Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§.).   
5. *** iesniegums par galvojumu studējošā (sociālais) kredītam AS „SEB Banka”.  
6. Par ziedojumu izlietojumu.  
7. Par SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes locekļu ievēlēšanu.  
8. Par vadības izdevumu apmēra apstiprināšanu Valkas novada domes struktūrvienību sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem.  
9. Par Valkas pagasta saieta nama „Lugažu muiža” telpu nomas maksas apstiprināšanu.  
10. Par Valkas novada domei piederošo autobusu pakalpojumu izcenojumiem novada domes funkciju 

nodrošināšanai.  
11. Par Valkas novada centrālās bibliotēkas telpu nomas maksas apstiprināšanu. 
12. Par Sociālā  aprūpes  nama  klientu maksājumiem par personu uzturēšanos Namā.  
13. Par  Sociālā  aprūpes  nama  maksas  pakalpojumu  izcenojumu  apstiprināšanu. 
14. Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar 

jaunatnes organizācijām”.   
15. Par piedalīšanos projektu konkursā „Lauku partnerība Ziemeļgauja”. 
16. Par SIA „Valkas pilsētas tirgus” noteikumu apstiprināšanu.  
17. Valkas novada pašvaldības kārtības noteikumu apstiprināšana. 
18. Par Valkas novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu.   
19. Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam galīgās redakcijas un vides pārskata 

apstiprināšanu.  
20. Par izmaiņām Civilās aizsardzības komisijas sastāvā.  
21. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.  
22. Par SIA „Tīne” iesniegumu.  
23. Par Lielā Labdarības Robežtirgus tirdzniecības vietu izcenojumu apstiprināšanu. 
24. Par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru. 
25. Par projekta pieteikumu KPFI un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.  
26. Saistošo noteikumu „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Valkas 

novadā” 
apstiprināšana.  

27. Saistošo  noteikumu  „Grozījumi  2010.gada  30.jūnija saistošajos  noteikumos  Nr.22  „Par pašvaldības 
nodevām Valkas novadā” apstiprināšana.   

28. Valkas BMX kluba „ALKO” iesnieguma izskatīšana.  
Uzaicināts: RITVARS OZOLIŅŠ – Valkas BMX kluba „ALKO” biedrības valdes priekšsēdētājs     

29. Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA „Grāmatvedības serviss 1”. 
30. Par licences un licences kartiņas izsniegšanu Leonīdam Goļevam pasažieru pārvadājumiem ar vieglo 

taksometru.  
31. Par licences un licences kartiņas izsniegšanu Vladimiram Afanasjevam pasažieru pārvadājumiem ar 

vieglo taksometru. 
32. Par adreses piešķiršanu zemes vienībām un būvēm Valkas novada teritorijā.  
33. Par valstij piekritīgo zemi.  



34. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnē „Sedaskalni”.  
35. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada 

Vijciema pagasta nekustamā īpašuma „Vilciņi” zemes gabala sadalīšanai.   
36. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Ērģemes pagasta „Paeglīši”.  
37. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Valkā, „Āboliņi”.  
38. Par zemes gabalu „Mauriņi 1” Valkas novada Valkas pagastā.   
39. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Sēļu gateris”,Valkas novada Valkas pagastā.  
40. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Jaunmuižnieki”, Valkas novada Kārķu pagastā.  
41. Par nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā „Māja Nr.3”.   
42. Par nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Kastaņas”.  
43. Andra Vējiņa iesnieguma izskatīšana par atteikšanos no nomas tiesībām.  
44. Saistošo noteikumu „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi” apstiprināšana. 
45. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana. 
46. SIA „Valkas pilsētas tirgus” 2010.gada pārskata apstiprināšana. 
47. Par Valkas novada domes dalību projektā „Resursu punkta izveide jauniešiem sadarbībā ar jaunatnes 

organizāciju”. 
48. Par zemes nomu pašvaldības vajadzībām.    
49. Par zemes ierīcības projekta zemes gabala Valkas novada Valkā, Rūjienas iela 38 sadalīšanai darba 

uzdevuma precizēšanu. 
50. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas  pagasta „Zvirbuļi”. 
51. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagasta „Teteri”. 
52. Ļubas Karlauskas iesnieguma izskatīšana par atteikšanos no nomas tiesībām. 
53. Inetas Kūmas iesnieguma izskatīšana par zemes gabala „Baltās mājas 3” Vijciema pagastā, Valkas 

novadā daļas nomu. 
54. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas  pagasta „Latiņi”. 
55. Par zemes gabalu „Klapatas” Valkas novada Ērģemes pagastā. 
56. Inas Bukšas iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu „Celtnieks 43” Valkas novada Valkā. 
57. L.Veinbergas iecelšana Ērģemes bērnu nama direktores amatā. 

   

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)      K.Albergs  
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SĒDES  PROTOKOLS 

Valkā 
2011.gada 31.martā                                                Protokols Nr.4 
 

1.§. 
Par Valkas novada domes 2010. gada pamatbudžeta izpildi   

__________________________________________________________________ 
(I.Markova) 

 
Ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 

1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas otrā punkta  un 
46.panta un likuma „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, 
K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav,  ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 1.01.2010.– Ls 296205,-. 
2. Apstiprināt Valkas novada domes 2010. gada pamatbudžeta ieņēmumus –Ls 8683213,-. 
3. Apstiprināt Valkas novada domes finansēšanas avotu – aizdevumu – Ls 2376236,-. 
4. Apstiprināt Valkas novada domes 2010. gada pamatbudžeta izdevumus – Ls 8104590,-. 
5. Apstiprināt Valkas novada domes finansēšanas aizdevuma atmaksu - Ls 836265,-. 
6. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 31.12.2010. – Ls 2414801,-. 
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

2.§. 
Par Valkas novada domes 2010.gada speciālā budžeta izpildi   

________________________________________________________ 
(I.Markova ) 

 
Ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 

2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas otrā punkta  un 
46.panta un likuma „Par pašvaldību budžetiem”,atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, 
K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav,  ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes speciālā budžeta līdzekļu atlikumu uz 1.01.2010.– Ls  40635,-. 
2. Apstiprināt Valkas novada domes 2010. gada speciālā budžeta ieņēmumus –Ls 107707,-. 
3. Apstiprināt Valkas novada domes 2010. gada speciālā budžeta izdevumus – Ls 121270,-. 
4. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz 31.12.2010. – Ls 27072,-. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

3.§. 
Par Valkas novada domes 2010. gada ziedojumu  

un dāvinājumu budžeta izpildi   
___________________________________________________ 

( I.Markova ) 
 

Ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 
3.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav,  ATTURAS - nav, 

 

IZRAKSTS 



Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikumu uz 1.01.2010.– Ls  

3808,-. 
2. Apstiprināt Valkas novada domes 2010. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumus –                    

Ls 19057,-. 
3. Apstiprināt Valkas novada domes 2010. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumus –                     

Ls 10968,-. 
4. Ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums uz 31.12.2010. – Ls 11897,-. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

4.§. 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§.)   
__________________________________________________________________ 

( A.Simulis, V.Šaicāns, M.Kreilis, K.Albergs, E.Bērziņa) ) 
 

2011.gada 27.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par Valkas novada domes administrācijas un 
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§.). 

Valkas novada dome ir saņēmusi Ērģemes pamatskolas direktores iesniegumu veikt izmaiņas darbinieku 
darba samaksā – pāriet uz darba samaksu ar vienas stunda likmi Ls 1,189 par stundu. 

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Vijciema pagasta pārvaldes vadītājas par nepieciešamību 
veikt izmaiņas darba samaksā Vijciema feldšerpunktā, apvienojot trīs amatus vienā ar nosaukumu 
feldšerpunkta vadītājs ar slodzi 0,25 , likmi Ls 472,- un algu 118,- mēnesī. 

Valkas novada dome ir saņēmusi Sociālās aprūpes nama vadītājas iesniegumu par nepieciešamību 
izveidot jaunu amata vietu – aprūpētāja ar algas likmi Ls 200,- mēnesī.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 13.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.Vējiņš, 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. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§) pielikumā Nr.23, papildinot 
to ar 10.punktu sekojošā redakcijā: 

 
Nr.p.

k. 
Amats Darba 

vietu 
skaits 

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

Algas likme ar 
samazinājumu 
(LVL mēnesī) 
/stundas tarifa 

likme (Ls/h) 

Darba alga 
mēnesī LVL 

10. Aprūpētāja 1 200 200 200 
 
 
2. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§) pielikumā Nr.27, veicot 
izmaiņas  9.un 10.punktā sekojošā redakcijā: 
 

Nr.p.
k. 

Amats Darba 
vietu 
skaits 

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

Algas likme ar 
samazinājumu 
(LVL mēnesī) 

/stundas tarifa 
likme (Ls/h) 

Darba alga 
mēnesī LVL 

9. Lietvedis-kasieris 1 1.429 1.215 Pēc nostrādātām 
stundām 

10. Datorlaborants 1 1.369 1.189 Pēc nostrādātām 
stundām 

 
3. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§) pielikumā Nr.30, veicot 
izmaiņas 16.punktā un izslēgt 17.un 18.punktu: 
 

Nr.p. Amats Darba Algas likme (LVL Algas likme ar Darba alga 



k. vietu 
skaits 

mēnesī) /stundas 
tarifa likme (Ls/h) 

samazinājumu 
(LVL mēnesī) 
/stundas tarifa 

likme (Ls/h) 

mēnesī LVL 

16. Feldšerpunkta vadītāja 0.25 472 472 118.00 
 
4. Uzdot Valkas novada Ērģemes pamatskolas direktorei un Vijciema pagasta pārvaldes vadītājai, Sociālās 

aprūpes nama vadītājai nodrošināt lēmumam atbilstošu darba līgumu sagatavošanu un parakstīšanu. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

5.§. 
*** iesniegums par galvojumu 

 studējošā (sociālajam) kredītam AS „SEB Banka”  
______________________________________________ 

( I.Markova ) 
 

Dome izskata ***, dzīvo ***, *** novads, 2011.gada 2.martā iesniegto iesniegumu ar lūgumu galvot 
studējošā (sociālajam) kredītam, lai būtu iespējas studēt Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 
Vācu filoloģijas bakalaura studijas programmā. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 5.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 
noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 13.punkta, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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. Galvot ***, dzīvo ***, *** novads, studējošā (sociālajam) kredītam AS „SEB Banka”, lai nodrošinātu studijas 

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Vācu filoloģijas bakalaura studijas programmā, 
galvojuma apmērs – LVL 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti  latu), paredzētais apmaksas termiņš – 10 gadu 
laikā no aizdevuma atmaksas uzsākšanas. 

2. Sagatavot dokumentus informācijas sniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei. 

3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Finanšu nodaļas vadītāja Iveta Markova. 
4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
 

6.§. 
Par ziedojumu izlietojumu   

_________________________ 
( M.Magone ) 

 
Bostonas evaņģēliski luteriskā Trimdas draudze Valkas novada domes ziedojumu kontā  ir ieskaitījusi  Ls 

1000.00 (viens tūkstotis latu) atbalsta pasākumu organizēšanai dažādām iedzīvotāju grupām.  
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 

lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 6.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 19.punktu un Valkas novada domes nolikumu „Par finanšu līdzekļu  vai mantas ziedojumu, dāvinājumu 
pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību” 9.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti 
(V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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. Atļaut Valkas novada domes ziedojumu kontā Bostonas evaņģēliski luteriskās Trimdas draudzes ieskaitīto 

naudu Ls 1000.00 (viens tūkstotis latu) Valkas novada Sociālajam dienestam izmantot : 
1.1. Valkas novada daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu izbraukuma pasākumos Rīgā 2011.gada 23.aprīlī un 

Ziemassvētku pasākumos apmaksājot transporta un ēdināšanas pakalpojumus Ls 400.00 (četri simti 
lati); 

1.2. Zupas virtuvei – Ls 500.00 (pieci simti lati); 
1.3. Trūcīgo un vientuļo personu apsveikšanai Ziemassvētkos - Ls 100.00 (viens simts lati). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 



7.§. 
Par SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes locekļu iecelšanu   

__________________________________________________________________ 
(V.Zariņš, A.Simulis, A.Sjademe) 

 
Ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 

7.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkta un 
Komerclikuma 224.panta 1.daļu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs,  
S.Pilskalne, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – 1 deputāts 
(A.Sjademe),  ATTURAS – 2 deputāti (A.Vējiņš, A.Simulis) , 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Iecelt Gunti Bašķi, personas kods *** -***, adrese: „Baldiņi”, Valkas pagasts, Valkas novads , par 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes locekli. 
2. Iecelt Ināru Lazdiņu, personas kods *** - ***, adrese: Merķeļa iela 17, Valka, Valkas novads, par 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes locekli. 
3. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.aprīli. 
 
 

8.§. 
Par vadības izdevumu apmēra apstiprināšanu Valkas novada domes 

struktūrvienību sniegtajiem maksas pakalpojumiem   
__________________________________________________________________ 

( G.Spiridonova) 
 

Pēc iedzīvotāju, iestāžu un organizāciju pieprasījuma Valkas novada domes struktūrvienības veic dažādus 
maksas pakalpojumus. Lai izstrādātu piedāvājuma cenu kalkulāciju nepieciešams aprēķināt ražošanas 
pašizmaksas, kā arī izmaksās iekļaut vadības netiešās izmaksas.  
Ņemot vērā 2011.gada apstiprināto budžetu, jāapstiprina vadības izmaksu pieskaitījuma likmes.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 8.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 1.punkta un 21.panta 1.daļas 14.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, 
K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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  vadības izmaksas piedāvājuma cenas kalkulācijā novada domes struktūrvienību sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 11.6 % no ražošanas pašizmaksas.   
2. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļa (vadītāja Iveta Markova).   
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

9.§. 
Par Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža” telpu nomas maksas apstiprināšanu   

__________________________________________________________________ 
( G.Spiridonova ) 

 
Valkas pagasta Saieta nams „Lugažu muiža” iznomā organizācijām un privātpersonām saietu nama telpas. 

Nosacītā nomas maksa noteikta pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija 
noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un aprēķināta par vienu kvadrātmetru telpas 
uz vienu stundu un tā pilnīgi sedz iznomātāja izdevumus. Apstiprinātajā nomas maksā ir ņemta vērā ēkas 
atrašanās vieta novadā, telpu izvietojums ēkā un telpu vizuālais noformējums. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 10.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 14.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.Vējiņš, 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 nomas maksas noteikšanai Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža” 0.06 % likmi remontu 

izdevumiem no nekustamā īpašuma atjaunošanas vērtības (iekļauts aprēķinātajā nomas maksā). 
2. Saieta nama „Lugažu muiža” telpas interesentiem iznomāt ne mazāk kā uz 3 (trīs) stundām. 



3. Apstiprināt Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža” organizētiem kultūras pasākumiem, semināriem 
un konferencēm (izņemot kāzas, bēres, ģimenes svinības, komercpasākumi) telpu nomas maksu par 
vienu kvadrātmetru vienā stundā LVL 0.0344 bez PVN. 

4. Apstiprināt atsevišķu telpu nomas maksu: 
- Lielā zāle   - 8.13 Ls/st. 
- Mazā zāle   - 6.14 Ls/st. 
- Nodarbību telpa Nr.1 - 1.66 Ls/st. 
- Nodarbību telpa Nr.2 - 1.21 Ls/st. 
- Nodarbību telpa Nr.3 - 1.49 Ls/st. 
- Atpūtas telpa Nr.1  - 0.87 Ls/st. 
-     Atpūtas telpa Nr.2  -           0.66 Ls/st. 

5. Apstiprināt koeficientu 2 (divi) telpu nomas maksai privātpersonu un organizāciju saviesīgiem pasākumiem 
un komercpasākumiem. 

6. Pašvaldības iestādēm telpu nomas maksa par pasākumiem netiek aprēķināta. 
7. Apstiprināt Saieta nama „Lugažu muiža” aparatūras un tehniskā aprīkojuma nomas maksu: 

- Mūzikas centrs    -   3.28 Ls/st. 
- Projektors            -   4.10 Ls/st. 
- Ekrāns                -   1.00 Ls/st. 
- Televizors           -   1.50 Ls/st. 
- Galdi (speciālie)  -   2.90 Ls/gab. 

8. Apstiprināt nomas maksu diennaktī par naktsmītņu izmantošanu: 
8.1. Bērniem līdz 3 gadu vecumam vecāku pavadībā – bez maksas. 
8.2. Bērniem no 3 gadu vecuma līdz 16 gadu vecumam vecāku pavadībā maksa par pakalpojumu  LVL 

3.50 diennaktī bez PVN. 
8.3. Pieaugušajiem maksa par pakalpojumu LVL 6.50 diennaktī bez PVN. 

9. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli”. 
10. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Lapsa. 
11. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
 
 

10.§. 
Par Valkas novada domei piederošo autobusu pakalpojumu izcenojumiem  

novada domes funkciju nodrošināšanai  
__________________________________________________________________ 

( G.Spiridonova ) 
 

Valkas novada domes pagastu pārvalžu rīcībā esošo transportu izmanto pašvaldības iestādes un nodaļas 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Lai ekonomiski izlietotu budžeta līdzekļus un segtu transporta līdzekļa 
iznomātāja tiešos izdevumus ir izstrādātas kalkulācijas.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 10.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.Vējiņš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav,  
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt cenu Ērģemes pagasta pārvaldes rīcībā esošā autobusa Mercedes Benz 0303 valsts 

reģistrācijas Nr.FE 7737 (41 sēdvieta), izmantojot to pašvaldības iestāžu un nodaļu pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai, 0.22 Ls/km + 3.69 Ls par stundu bez PVN saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Apstiprināt cenu Kārķu pagasta pārvaldes rīcībā esošā autobusa Ford Transit valsts reģistrācijas Nr.EN 
9290 (14 sēdvietas), izmantojot to pašvaldības iestāžu un nodaļu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 
0.11 Ls/km + 3.80 Ls par stundu bez PVN saskaņā ar 2.pielikumu.   

3. Apstiprināt cenu Vijciema pagasta pārvaldes rīcībā esošā autobusa VW Crafter valsts reģistrācijas Nr.HF 
4235 (20 sēdvietas), izmantojot to pašvaldības iestāžu un nodaļu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 
0.13 Ls/km + 4.27 Ls par stundu bez PVN saskaņā ar 3.pielikumu.  

4. Apstiprināt cenu Valkas pagasta pārvaldes rīcībā esošā autobusa Volvo B10B valsts reģistrācijas Nr.HE 
5315 (49 sēdvietas), izmantojot to pašvaldības iestāžu un nodaļu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 
0.33 Ls/km + 3.89 Ls par stundu bez PVN saskaņā ar 4.pielikumu.  

5. Apstiprināt cenu Valkas pagasta pārvaldes rīcībā esošā autobusa BMC PROBUS 215 SCB valsts 
reģistrācijas Nr.HO 160 (31 sēdvieta), izmantojot to pašvaldības iestāžu un nodaļu pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai, 0.22 Ls/km + 3.79 Ls par stundu bez PVN saskaņā ar 5.pielikumu.  

6. Atbildīgie par lēmuma izpildi Valkas novada domes Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Krams, 
Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Cekuls, Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Kalniņa, 
Valkas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Lapsa.  

7. Lēmuma kontroli uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram. 



8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

11.§. 
Par Valkas novada centrālās bibliotēkas telpu nomas maksas apstiprināšanu   
__________________________________________________________________ 

( G.Spiridonova ) 
 

Dome izskata sagatavoto priekšlikumu par centrālās bibliotēkas konferenču zāles (47.5 m2) iznomāšanu 
kursu, semināru, konferenču un tematisko pasākumu organizēšanai. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 11.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 14.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.Vējiņš, 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 centrālās bibliotēkas konferenču zāles nomas maksu Ls 7.10 par 1 stundu bez 

PVN. 
2. Pievienotās vērtības nodokli aprēķinot samaksu par pakalpojumu, piemērot atbilstoši likumam „Par 

pievienotās vērtības nodokli”. 
3. Valkas novada domes iestāžu organizētiem pasākumiem lēmuma 1.punktā minētās nomas maksas 

nepiemēro. 
4. Par lēmuma izpildi atbild novada centrālās bibliotēkas direktore Ginta Dubrovska. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

12.§. 
Par Sociālās  aprūpes  nama  klientu maksājumiem par personu uzturēšanos Namā   

__________________________________________________________________ 
(E.Bērziņa) 

 
Dome izskata Sociālās aprūpes nama vadītājas Eleonoras Bērziņas ieteikumu apstiprināt Sociālā aprūpes 

nama klientu maksājumus par personu uzturēšanos Namā.  
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 

lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 12.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 14.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.Vējiņš, 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 Sociālās aprūpes nama klientu maksājumus par personu uzturēšanos Namā, un noteikt: 

1.1. vienas istabas maksa - Ls 55.00 (piecdesmit pieci lati) apmērā ziemas mēnešos (no 1.oktobra līdz 
30.aprīlim), Ls 45.00 (četrdesmit pieci lati) vasaras mēnešos - no 1.maija līdz 30.septembrim;   

1.2. ja dzīvo divvietīgā istabā divas personas, tad katrs maksā Ls 40.00 (četrdesmit lati) ziemas mēnešos 
(no 1. oktobra līdz 30.aprīlim), Ls 35.00 (trīsdesmit pieci lati) vasaras mēnešos - no 1.maija līdz 
30.septembrim;   

1.3. Maksa dzīvoklī ar sanitāro mezglu un virtuvi (107. un 111. dzīvoklis), Ls 80,00 (astoņdesmit lati) 
ziemas mēnešos no 1.oktobra līdz 30.aprīlim un Ls 70,00 (septiņdesmit lati) vasaras mēnešos no 
1.maija līdz 30.septembrim; 

1.4. ja pensija mazāka par Ls 50,00, tad nosaka minimālo samaksu – Ls 20,00 (divdesmit lati) mēnesī. 
2. Klientu maksājumus iekasē atbilstoši normatīvo aktu un Sociālās aprūpes nama Nolikumā noteiktai 

kārtībai. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Sociālās aprūpes nama vadītāja Eleonora Bērziņa. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā no 2011.gada 1.aprīli. 
 

13.§. 
Par  Sociālās  aprūpes  nama  maksas  pakalpojumu  izcenojumu  apstiprināšanu   

__________________________________________________________________ 
(E.Bērziņa) 

 
Dome izskata Sociālās aprūpes nama vadītājas Eleonoras Bērziņas ieteikumu apstiprināt Sociālās aprūpes 

nama sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus. 



Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 13.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 14.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.Vējiņš, 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 Sociālās aprūpes nama sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu par dušas lietošanu vienam 

cilvēkam (kas nav Sociālās aprūpes nama iemītnieks) – Ls 1.64 (viens lats 64 santīmi) par vienu reizi (bez 
PVN). 

2. Apstiprināt Sociālās aprūpes nama iemītniekiem sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu par veļas 
mazgāšanu un žāvēšanu - viena porcija veļas līdz 5 kg – Ls 2.46 (divi lati 46 santīmi) (bez PVN), izņemot 
iemītniekus, kuri Sociālās aprūpes namā atrodas uz pilnu aprūpi. 

3. Pakalpojumu maksu iekasē atbilstoši normatīvo aktu un Sociālās aprūpes nama Nolikumā noteiktai kārtībai. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Sociālās aprūpes nama vadītāja Eleonora Bērziņa. 
5. Lēmuma izpildi kontrolē domes izpilddirektors. 
6. Lēmums stājas spēkā no 2011.gada 1.aprīli. 
 
 

14.§. 
Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā  

„Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”   
__________________________________________________________________ 

( J.Lapsa ) 
 

2011.gada 9.martā novada domē ir saņemts iesniegums no Valkas pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa 
Lapsas, kurā tiek lūgta atļauja piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātā atklātu projektu 
konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”.   
Pašvaldību līdzfinansējums nav prasīts. Projektu iesniegšanas termiņš 2011.gada 8.aprīlis.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 14.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 5.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.Vējiņš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav,  
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt Valkas pagasta pārvaldes jauniešu centru piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā 

atklātu projektu konkursā  „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes 
organizācijām”.  

2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža”  vadītāja Kristīne Ganiņa. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Lapsa. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

15.§. 
Par piedalīšanos projektu konkursā  

„Lauku partnerība Ziemeļgauja”   
_____________________________________ 

(J.Lapsa  ) 
 

2011.gada 9.martā novada domē ir saņemts iesniegums no Valkas pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Lapsas, 
kurā tiek lūgta atļauja piedalīties biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” projektu konkursā. Pašvaldību 
līdzfinansējums nav prasīts. Projektu iesniegšanas termiņš 2011.gada 15.aprīlis. 

Projektā „Materiālu iegāde krievu tautas tērpiem” plānots iegādāties audumu ansambļa „Romaški” dalībnieču 
tērpiem. Projektā paredzētā summa ir 1000.00 EUR. 

Projektā „Materiālu iegāde līnijdeju dejotāju tērpiem” plānots iegādāties audumu līnijdeju grupas dalībniecēm 
tērpiem. Projektā paredzētā summa  1000.00 EUR . 

Projektā „Materiālu iegāde mazās zāles aizkariem” plānots iegādāties audumu mazās zāles logiem”. Projektā 
paredzētā summa 1000.00 EUR. 

Projektā „Materiālu iegāde āra skatuves pie Lugažu muižas klēts” plānots iegādāties materiālus āra skatuves 
koka grīdai. Projektā paredzētā summa 1000.00 EUR. 

Projektā „Materiālu iegāde saieta nama bēniņu telpas labiekārtošanai” plānots iegādātie materiālus bēniņu 
siltināšanai. Projektā paredzētā summa 1000.00 EUR.  



Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 15.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daļas 5.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.Vējiņš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav,  
ATTURAS – nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža” piedalīšanos biedrības „Lauku partnerība 

Ziemeļgauja” projektu konkursā. 
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža”    vadītāja Kristīne Ganiņa 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Lapsa. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

16.§. 
Par SIA „Valkas pilsētas tirgus” 

noteikumu apstiprināšanu   
________________________________ 

(A.Ķīkule, Sk.Pavlova ) 
 

Dome izskata SIA „Valkas pilsētas tirgus” direktores Skaidrītes Pavlovas iesniegumu ar lūgumu  apstiprināt 
SIA „Valkas pilsētas tirgus” noteikumus. Pamatojoties uz 2010.gada 12.maija MK noteikumu Nr.440 
39.punkta pamata noteikumos tiek ietverts - tirgus plāns mērogā no 1:500 līdz 1:2000; tirdzniecības vietu un 
tirgus pakalpojumu izmantošanas cenrādis; tirgus darba laiks un tirgus pārvaldītāja noteiktā tirgus iekšējā 
kārtība. 

Ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 
16.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) 
apakšpunkta un  2010.gada 12.maija MK noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 39.2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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.2 „Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas pilsētas tirgus” noteikumus” 
(pielikumā). 

2. SIA „Valkas pilsētas tirgus” direktorei Skaidrītei Pavlovai nodrošināt noteikumu Nr.2 „Sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „Valkas pilsētas tirgus” noteikumi”  izvietošanu klientiem pieejamā un redzamā 
vietā. 

3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas pilsētas tirgus”  direktore. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 

 
 

17.§. 
Valkas novada pašvaldības darba kārtības noteikumu 

apstiprināšana   
________________________________________________ 

( K.Albergs) 
 

Ņemot vērā nepieciešamību pēc vienotas visa novada administrācijas darba kārtības, dome izskata Valkas 
novada pašvaldības kārtības noteikumu projektu.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 17.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 27.punkta un 25.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 pašvaldības darba kārtības noteikumi”(pielikumā). 
2. Par lēmuma izpildi atbildīga pašvaldības iestāžu vadītāji. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.     
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 



18.§. 
Par Valkas novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu   

__________________________________________________________________ 
(I.Siliņš ) 

 
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” 45.punktu, vietējās pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma 
galīgās redakcijas apstiprināšanu, nodrošinot iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, iespēju iepazīties ar tā galīgo redakciju.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 18.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma 
7.panta, 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumu" 45.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 teritorijas plānojuma galīgo redakciju (pielikumā). 
2. Nodrošināt iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par Valkas novada teritorijas 

plānojumu, iespēju iepazīties ar tā galīgo redakciju. 
3. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja G. Smane. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
19.§. 

Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam  
galīgās redakcijas un vides pārskata apstiprināšanu   

___________________________________________________________ 
( K.Salniņa) 

 
Reģionālās attīstības likumā un Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteikts, ka plānošanas pašvaldības 

attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteikts pasākumu 
kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. 

Attīstības programma ir pamats vietējās pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai un valsts 
atbalsta plānošanai vietējā līmenī. Attīstības programma var kalpot arī par pamatu vietējo un ārvalstu 
investīciju piesaistei, jo investori nevēlas ieguldīt līdzekļus teritorijās, par kuru attīstību nav skaidra priekšstata, 
kur ir nedroša un nesagatavota vide investīcijām, jo situācija laika gaitā var būtiski mainīties. 

Saskaņā ar 2009.gada 26.novembra Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.9.- 7) Par 
Valkas novada attīstības programmas izstrādi, ar kuru tika apstiprināts darba uzdevums, tika izstrādāta 
„Valkas novada attīstības programma 2010. – 2016.gadam” 1.redakcija, kuru atbilstoši pašvaldības ilgtermiņa 
attīstības dokumentos definētajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm veido vairāku daļu kopums:  

1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze; 
2. Stratēģiskā daļa 2010.-2016.gadam; 
3. Rīcību (investīciju) plāns 4 gadiem; 
4. Pārskats par publisko apspriešanu; 
5. Ieviešanas uzraudzības plāns; 
6. Valkas novada attīstības programmas vides pārskats.  

Saskaņā ar 2010.gada 30.jūnija Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.7. – 20) Par 
Valkas novada domes attīstības programmas 1.redakcijas apstiprināšanu, tika nolemts attīstības programmas 
1.redakciju nodot sabiedriskai apspriešanai, organizējot sabiedriskās apspriedes pasākumus. Paziņojums par 
Attīstības programmas projekta publisko apspriešanu tika publicēts mājas lapā www.valka.lv, vietējā 
laikrakstā „Ziemeļlatvija” un „Valkas novada vēstīs”. Projekta publiskā apspriešanai ilga 3 nedēļas, tai skaitā 
organizējot sabiedriskās apspriedes pasākumu. 

Attīstības un plānošanas nodaļa ir apkopojusi Attīstības programmas sabiedriskajās apspriedēs izteiktos 
priekšlikumus, labojumus un ierosinājumus, sagatavojot Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016. 
gadam gala redakcijas projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta 3. daļu, 232.pantu,233.pantu, 235. pantu. 
Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” 5.punktu; 7.punktu, Vides pārraudzības valsts birojā tika iesniegts iesniegums.   

Ar 2010.gada 30.decembra Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.13-40)  Par 
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi, 1.redakcijas apstiprināšanu un sabiedriskās apspriedes 
pasākumu organizēšanu Valkas novada attīstības programmai 2010. – 2016.gadam tika nolemts attīstības 
programmas vides pārskata 1.redakciju nodot sabiedriskai apspriešanai, organizējot sabiedriskās apspriedes 
pasākumus. Paziņojums par Attīstības programmas vides pārskata publisko apspriešanu tika publicēts mājas 



lapā www.valka.lv, vietējā laikrakstā „Ziemeļlatvija” un „Valkas novada vēstīs”. Projekta publiskā apspriešana 
ilga 3 nedēļas, tai skaitā organizējot sabiedriskās apspriedes pasākumus. 

Attīstības un plānošanas nodaļa ir apkopojusi Attīstības programmas vides pārskata sabiedriskajās 
apspriedēs izteiktos priekšlikumus, labojumus un ierosinājumus, sagatavojot Valkas novada attīstības 
programmas vides pārskatu un nododot to Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai.   

Pamatojoties uz likuma “Reģionālās attīstības likums” 13.panta 4.daļu, vietējās pašvaldības attīstības 
programmu apstiprina vietējās pašvaldības dome pēc tam, kad saņemts pozitīvs atzinums no attiecīgā 
plānošanas reģiona, kurā ietilpst vietējā pašvaldība. Valkas novada dome 2010.gada 2.decembrī, reģ.Nr.1284 
ir saņēmusi 2010.gada 24.novembra Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes protokola 
izrakstu (Nr.8-5) par Valkas novada attīstības programmu, kurā nolemts – atbalstīt Valkas novada attīstības 
programmas turpmāko virzību un izskatīšanu Koordinācijas padomē, vienlaikus pievienojot trūkstošo 
informāciju. 

Vidzemes plānošanas reģiona 2010.gada 24.novembra sēdes protokola pielikumā norādītā informācija ir 
izvērtēta un veikti nepieciešamie papildinājumi un precizējumi. 

Saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010.gada 21.oktobra kārtību Nr.2-19/14, 
kas nosaka, kā tiek vērtēta pašvaldību attīstības programmu atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām un metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī. 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi un 2010.gada 
27.decembrī sniegusi pozitīvu atzinumu par Valkas novada attīstības programmu 2010. – 2016.gadam un 
atbalsta programmas iesniegšanu saskaņošanai Koordinācijas padomē. 

Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5, 23.6pantā noteikto Valkas novada domē ir 
saņemts 2011.gada 7.marta Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.3 “Par Valkas novada attīstības 
programmas 2010. – 2016.gadam vides pārskatu”. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 19.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu”, Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams stratēģiskais 
ietekmes uz vidi novērtējums”; Vides pārraudzības valsts biroja 2010.gada 15.decembra lēmumu Nr.40; 
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 13.panta 1.punktu, Reģionālās attīstības likuma 13.panta 4.daļas un 
Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 
plānošanas procesā”, un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 1.punkta, atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 attīstības programmas galīgo redakciju – „Valkas novada attīstības programma 

2010. – 2016.gadam” (pielikums). 
2. Apstiprināt Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam Vides pārskatu (pielikums). 
3. Saskaņā ar Ministru kabineta Nr.157 „Kārtība kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums” 

27., 28., 29.punktu uzdot Valkas novada attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļas 
teritorijas plānotājai K.Salniņai sagatavot informatīvu ziņojumu par pieņemto plānošanas dokumentu. 

4. Lēmumu par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam galīgās redakcijas un vides 
pārskata apstiprināšanu publicēt mājas lapā www.valka.lv, laikrakstos „Ziemeļlatvija” un „Valkas novada 
vēstis”. 

5. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane. 
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs. 
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

20.§. 
Par izmaiņām Civilās aizsardzības komisijas sastāvā 
 _____________________________________________ 

( K.Albergs ) 
 

Dome izskata Darba aizsardzības un Civilās aizsardzības vecākā speciālista Andra Gindras iesniegumu par 
izmaiņām Civilās aizsardzības komisijas sastāvā.  

Sakarā ar to, ka Valkas policijas pārvaldes priekšnieks Vadims Žīgurs ir pārtraucis darbu Valkas policijas 
iecirknī un nevēlas pildīt Civilās aizsardzības komisijas locekļa pienākumus, nepieciešams veikt izmaiņas 
Civilās aizsardzības komisijas sastāvā. 

Civilās aizsardzības komisijas nolikumā (7. un 7.3.punkts) ir noteikts, ka ņemot vērā iespējamos 
apdraudējumus novada teritorijā, komisijas sastāvā iekļaut pārstāvi no Valsts policijas. Nepieciešams veikt 
izmaiņas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā, lai komisija varētu pilnvērtīgi darboties. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 20.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 24.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.Vējiņš, 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. Atbrīvot no Civilās aizsardzības komisijas locekļa amata Vadimu Žīguru.  
2. Ievēlēt par Civilās aizsardzības komisijas locekli Vidzemes reģiona policijas pārvaldes Valkas iecirkņa 

priekšnieku Sergeju Majoru. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

21.§. 
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu   
__________________________________________________________________ 

(V.Zariņš, K.Albergs) 
 

Ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 
21.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punktu un 24.pantu, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 
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 : 
 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā). 
 
 
 
 

23.§. 
Par Lielā Labdarības Robežtirgus tirdzniecības vietu  

izcenojumu apstiprināšanu   
__________________________________________________________________ 

( A.Ķīkule) 
 

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

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 23.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 14.punkts, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.Vējiņš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav,  
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Lielā Labdarības Robežtirgus, kas notiek katru gadu Valkā, Lugažu laukumā, vienas 

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

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

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

vietu;   
1.14 Par dažāda veida atrakciju izvietošanu Ls 4,10 par vienu vietu. 

2. Viena tirdzniecības vieta 3x3 metri. Ja nepieciešamā tirdzniecības vieta pārsniedz noteikto platību, tad ir 
jāmaksā par papildus vietu pēc noteiktā cenrāža. 



3. Pievienotās vērtības nodokļa likmi piemērot atbilstoši likumam par „Pievienotās vērtības nodokli”. 
4. Nodrošināt pakalpojuma cenas aprēķinu un informācijas pieejamību pakalpojuma pircējiem. 
5. Visu par tirdzniecības vietām iekasēto maksu ieskaitīt Valkas pilsētas domes ziedojumu kontā un izlietot 

Valkas novada bibliotēkām -  grāmatu krājumu papildināšanai. 
6. Par lēmumu izpildi atbildīgā persona Tūrisma informācijas biroja vadītāja Liene Bērziņa. 
7. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane. 
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

24.§. 
Par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru   

__________________________________________________________________ 
( G.Smane ) 

 
Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanai Eiropas 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 
pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija 
noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu 
konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””.  

15.kārtā projektus var iesniegt no 2011.gada 21.marta līdz 26.aprīlim ar kopējo publisko finansējumu          
LVL 3 036 689 (trīs miljoni trīsdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi lati) apmērā.  

Uz šo kārtu var iesniegt projektus tās pašvaldības, kuras nav iztērējušas finansējumu jau iepriekšējās 
kārtās. Valkas novadam attiecināmo izmaksu atlikusī summa ir LVL 7819,19 (bez PVN). 

Valkas novada dome izstrādā projekta iesniegumu par Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas nama skatuves 
vienkāršoto rekonstrukciju. Ar ELFLA atbalstu Mierkalna tautas namam ir nomainīts jumts, logi un ārdurvis.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 24.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
2. un 5.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.Vējiņš, 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 iesniegumu „Valkas novada Mierkalna tautas nama skatuves vienkāršotā 

rekonstrukcija” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta 
projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumam 
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem". 

2. Kopējās projekta izmaksas LVL 9539,41 (deviņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi lati 41 santīms), 22% 
PVN LVL 1720,22 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit lati 22 santīmi). No attiecināmām izmaksām LVL 
7819,19 (septiņi tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit lati 19 santīmi),  Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums LVL 7037,27 (septiņi tūkstoši trīsdesmit 
septiņi lati 27 santīmi), Valkas novada domes finansējums LVL 781,92 (septiņi simti astoņdesmit viens lats 
92 santīmi).  

3. Projekta  priekšfinansēšanu veikt no novada domes budžeta līdzekļiem. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

25.§. 
Par projekta pieteikumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konkursam un projekta  

īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru 
____________________________________________________________________ 

(G.Smane, E.Pormeistere) 
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi saskaņā ar Ministru kabineta 

2011.gada 4.janvāra noteikumi Nr.12 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta” finansēto projektu atklātu 
konkursu "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai". Projekta 
pieteikumus var iesniegt līdz 4.aprīlim. 

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģijas, kurās izmanto 
atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā arī nodrošinot pāreju no 
tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos 
energoresursus. 
 Valkas novada dome izstrādā projekta iesniegumu „Valkas novada Kārķu tautas nama apkures 
sistēmas rekonstrukcija” par Kārķu pagasta tautas nama fosilā kurināma apkures sistēmas nomaiņu pret 
atjaunojamo energoresursu kurināmā sistēmu. Projekta ietvaros plānots uzstādīt un iegādāties granulu 
apkures katlu ar kopējo uzstādīto jaudu 100 kW par 8145,64 Ls un veikt katlu telpas rekonstrukciju par 
2441,31 Ls.  



 Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Finanšu un attīstības lietu komitejas 
2011.gada 15. marta lēmumu (sēdes protokols Nr.3,27.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta 2. un 5.punktu, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, 
A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 „Valkas novada Kārķu tautas nama apkures 
sistēmas rekonstrukcija” Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātam 
konkursam "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai".  

2. Kopējās projekta izmaksas 10586,95 LVL. No attiecināmām izmaksām Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansējums 75% (LVL 7940,21), Valkas novada domes finansējums 25% (LVL 
2646,74). 

3. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 10586,95 LVL apmērā no Valkas 
novada budžeta līdzekļiem. 

 
 

26.§. 
Saistošo noteikumu Nr.11 

„Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Valkas novadā” 
apstiprināšana  

__________________________________________________________________ 
( S.Spuldzeniece, V.Šaicāns ) 

 
Ņemot vērā nepieciešamību vienotai reklāmas izvietošanas kārtībai novadā, dome izskata saistošo 

noteikumu „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Valkas novadā”  projektu.  
Vadoties  no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 

9.punktu un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, 
K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET – nav,  ATTURAS – 1 deputāts (V.Šaicāns), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11  „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās 
vietās Valkas novadā” projektu  (pielikumā). 

 
 

27.§. 
Saistošo  noteikumu Nr. 12 „Grozījumi  2010.gada  30.jūnija  

saistošajos  noteikumos  Nr.22  „Par pašvaldības nodevām Valkas novadā”” apstiprināšana   
__________________________________________________________________ 

( S.Spuldzeniece ) 
 

Sakarā ar saistošo noteikumu „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās 
Valkas novadā” izstrādāšanu, dome izskata ierosinājumu grozīt saistošos noteikumus Nr.22  „Par pašvaldības 
nodevām Valkas novadā” un, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr._-) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 
trešo punktu, likuma „par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas septīto punktu, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 : 
 
 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 
„Par pašvaldības nodevām Valkas novadā” (pielikumā) 
 

28.§. 
Par Valkas BMX kluba „ALKO” iesniegumu 

___________________________________________________ 
(L.Engere, A.Simulis, E.Pormeistere, K.Albergs, A.Sjademe, I.Markova) 

 

Dome izskata Valkas BMX kluba „ALKO, ŗeģ.Nr.40008043347, adrese Semināra iela 10, Valka, Valkas 
novads, 2011.gada 11.marta iesniegumu (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 2011.gada 11.martā, 



reģ.Nr.267) ar lūgumu  slēgt nomas līgumu uz 7 gadiem par zemes gabalu Tālavas iela 25, sakarā ar to, ka 
mainās LAD projekta Nr.10-09-LL03-L413201 noteikumi BMX trases izbūvē, lai rekonstruētu esošo trasi. 

 
Pamatojoties uz „Administratīvā procesa likums” 66. panta 1.daļas 2.punktu apsverot administratīvā akta 

izdošanas vai tā satura lietderību, tiek izvērtēts BMX trases patreizējais izvietojums Tālavas ielas malā, kas ir 
bīstams un bez tālākas attīstības perspektīvas. Tuvumā nav automašīnu stāvlaukuma. Bez tam, arī pārrunās 
ar Valkas BMX kluba „ALKO” pārstāvi Kristapu Ozoliņu, kā vienīgais iemesls kluba iecerei rekonstruēt esošo 
trasi Tālavas ielā 25, tika minēts fakts, ka pagaidām LEADER projektā pieejamā summa ir LVL 8000, kas ir 
par maz jaunas trases izbūvei Gaujas ielā, kaut gan jaunās trases tehniskais projekts arī faktiski jau ir gatavs, 
tikai trūkst saskaņojumu. Kopumā šīs jaunās trases izbūve izmaksātu apmēram 30 000LVL. Kopīgās 
pārrunās ar Valkas BMX kluba pārstāvi, tika izteikts ierosinājums, nesteigties ar šo minēto 8000LVL 
apgūšanu, bet gan censties izstrādāt līdz galam jaunās BMX trases tehnisko projektu un iesniegt to nākošajā 
LEADER projektu uzsaukumā. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Administratīvā procesa likums” 66. panta 
1.daļas 2.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkts, kas nosaka, ka dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti 
(V.Zariņš, K.Albergs, S.Pilskalne, A.Vējiņš, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, 
E.Pormeistere), PRET – nav,  ATTURAS – 2 deputāti (A.Simulis, A.Sjademe), 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Atteikt nodot nomā uz 7 gadiem zemes gabalu, Valkā, Tālavas ielā 25, kadastra apzīmējums 9401 006 
0452. 

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

 
 

29.§. 
Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA „Grāmatvedības serviss 1”   

___________________________________________________________ 
( I.Meļķis ) 

 
Izskatot SIA „Grāmatvedības serviss 1”, reģistrācijas Nr.44103060466, juridiskā adrese Ausekļa iela 28 

dz.11, Valka, 2011.gada 28.februāra iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomu Valkā, Rīgas     ielā 24. 
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu 

(sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
14.punkts, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.Vējiņš, 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. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Grāmatvedības serviss 1”, reģistrācijas Nr.44103060466, 

juridiskā adrese Ausekļa iela 28 dz.11, Valka, neapdzīvojamās telpas Valkā, Rīgas ielā 24 (2.stāvs, telpas 
numurs 4) ar sekojošiem telpas nomas noteikumiem: 
1.1. neapdzīvojamo telpu kopējā platība – 17,8 m2; 
1.2. nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN) – Ls 0,80. 

2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Ivo Meļķim sagatavot telpu nomas līgumu ar 
SIA „Grāmatvedības serviss 1” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai. 

3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivo Meļķis. 
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
 

30.§. 
Par licences un licences kartiņas izsniegšanu Leonīdam Goļevam 

pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru   
__________________________________________________________________ 

( I.Barinova ) 
 

Dome izskata Leonīda Goļeva, dzīvo Merķeļa ielā 13A – 5, Valka, 2011.gada 19.janvārī iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci un licences kartiņu pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo 
automašīnu TX1983.  



Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3., 2.§.) un vadoties no Autopārvadājumu likuma 35.panta 1.daļas un likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, 
A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 Leonīdam Goļevam licenci un licences kartiņu uz vienu gadu pasažieru pārvadājumiem Valkas 

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

2. Valkas novada domes izpilddirektoram Guntim Bašķim izsniegt attiecīgi noformētu licenci pēc paredzēto 
maksājumu veikšanas par licenci un licences kartiņu. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs. 
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
 

31.§. 
Par licences un licences kartiņas izsniegšanu Vladimiram Afanasjevam 

pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru   
__________________________________________________________________ 

( I.Barinova ) 
 

Dome izskata Vladimira Afanasjeva, dzīvo, Valka, Kūru iela 5A, 2011.gada 19.janvārī iesniegto iesniegumu 
ar lūgumu izsniegt licenci un licences kartiņu pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automašīnu TX6222.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3., 3.§.) un vadoties no Autopārvadājumu likuma 35.panta 1.daļas un likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, 
A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 Vladimiram Afanasjevam licenci un licences kartiņu uz vienu gadu pasažieru pārvadājumiem Valkas 

novadā ar vieglo taksometru (mašīnas marka – Mazda Xedos 9, valsts reģ. Nr.TX 6222 šasijas 
Nr.JMZTA12F201100840). 

2. Valkas novada domes izpilddirektoram Guntim Bašķim izsniegt attiecīgi noformētu licenci pēc paredzēto 
maksājumu veikšanas par licenci un licences kartiņu. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs. 
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
 

32.§. 
Par adreses piešķiršanu zemes vienībām un būvēm Valkas novada teritorijā   

__________________________________________________________________ 
( L.Engere ) 

 
Valkas novada domē 2011.gada 4.martā ir saņemta AS „Sadales tīkli” Ziemeļu reģions, 

reģ.Nr.40003857687, juridiskā adrese Raiņa iela 14, Valmiera vēstule ar lūgumu piešķirt adreses minētajām 
zemes vienībām un uz tām esošajām būvēm - transformatoriem. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3., 4.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma 14.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 2.punkta, Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta 
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punkta un vadoties no Latvijas Republikas likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta, kas nosaka pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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. Piešķirt vienotas adreses zemes vienībām un uz tām esošajām būvēm: 

1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9452 001 0127 un ēka/būvei ar kadastra apzīmējumu 
9452 001 0127 001 : „SLTP 3077 Kalniņi”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711, 
(skat.1.pielikums); 

1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9452 005 0106 un ēkai/būvei, kas atrodas uz minētās 
zemes vienības: „SLTP 3215 Stariņi”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711, (skat. 
2.pielikums); 

1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9452 010 0096 un ēkai/būvei, kas atrodas uz minētās 
zemes vienības: „SLTP 3030 Noriņas”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711 
(skat.3.pielikums); 

1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0217 un ēkai/būvei ar kadastra apzīmējumu 
9452 011 0217 001, kas atrodas uz minētās zemes vienības: „SLTP 3080 Avoti”, Turna, Ērģemes 
pagasts, Valkas novads, LV-4711 (skat.4.pielikums); 

1.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0009 un ēkai/būvei, kas atrodas uz minētās 
zemes vienības: „SLTP 3119 Dižpuķes”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716 
(skat.5.pielikums); 

1.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0417 un ēkai/būvei, kas atrodas uz minētās 
zemes vienības: „SLTP 3012 Lugaži”, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 (skat. 
6.pielikums); 

1.7. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0291 un ēkai/būvei, kas atrodas uz minētās 
zemes vienības: „SLTP 3008 Eglītes”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723 
(skat.7.pielikums); 

1.8. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0426 un ēkai/būvei, kas atrodas uz minētās 
zemes vienības: „SLTP 3714 Vijciems”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733 (skat. 
8.pielikums); 

1.9. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0127 un ēkai/būvei, kas atrodas uz minētās 
zemes vienības: „SLTP 3021 Rīti”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711 
(skat.9.pielikums); 

1.10. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0105 un ēkai/būvei, kas atrodas uz minētās 
zemes vienības: „SLTP 3184 Pūcītes”, Ērģemes, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711 (skat. 
10.pielikums). 

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

 
 

33.§. 
Par valstij piekritīgo zemi   

____________________________ 
( L.Engere ) 

 
Dome izskata AS „Sadales tīkli” Ziemeļu reģions, reģ.Nr.40003857687, juridiskā adrese Raiņa       iela 

14, Valmiera, 2011.gada 21.februāra iesniegumu (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 24.02.2011. 
Nr.199) ar lūgumu no pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0357 nodalīt 
platību 280 m2, uz zemes gabala esošā AS „Latvenergo” valdījumā esošā transformatora TP-3131 
uzturēšanai. Vienlaicīgi nosakot zemes vienībai un uz tās esošajai būvei adresi un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi. Izskatot ar lietu saistītos dokumentus tika konstatēts: 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3., 5.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta 1.daļas 1.daļu un 8.panta 41. daļu; kā arī 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, 
A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 transformatora TP-3131 uzturēšanai platību 280 m2, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu 

uzmērot dabā, to atdalot no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0357. 
2. Noteikt jaunizveidotajam nekustamam īpašumam ar platību 280 m2, nosaukumu: „SLTP 3131 Rožkalni” un 

adresi zemes vienībai un uz tās esošajai būvei ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0079 001: „SLTP 3131 
Rožkalni”, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: ar 
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko 
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apbūve, kods (1201). 



3. Precizēt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0357, platību: 5.82 ha, vairāk vai mazāk cik 
izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā. 

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

 
34.§. 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 
 atradnē „Sedaskalni”   

____________________________________________________________ 
( L.Engere ) 

 
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sedaskalni”, reģ.Nr.40003153369, juridiskā adrese 

„Avoti”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2011.gada 24.februāra iesniegumu (reģ. Nr. 25.02.2011.Nr.205) ar 
lūgumu izsniegt  bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju, tiek konstatēts:  

Plānotā bieži sastopamo derīgo izrakteņu (smilts) ieguve ir paredzēta zemes gabalā, kas atrodas Valkas 
novada Valkas pagastā, zemes gabala kadastra apzīmējums 9488 010 0055, zemes gabala kopējā platība, 
saskaņā ar informāciju no nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra ir 97.7 ha. Zemes gabals īpašnieks ir 
SIA „Sedaskalni”, īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā (Valkas pagasta zemesgrāmatas nodalījums 
Nr.100000094457). Derīgo izrakteņu ieguve paredzēta 1.1 ha platībā. 

Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par teritorijas plānojumiem” (apstiprināti 
ar Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.6-33) Valkas pagasta 
teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam grafisko daļu, zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 94880100055 ir 
izmantojams kā lauksaimnieciskā un mežsaimnieciskā teritorija, un uz tā atrodas arī smilts atradne. 

Pamatojoties uz Valkas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.29.punkta otro daļu, lai 
varētu, minētajā teritorijā, veidot karjeru, ir jāveic meža zemes transformācija, saskaņā ar 2004.gada 
28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”. Pamatojoties 
uz Valkas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 9.9.punktu, mežsaimniecības teritorijās ir 
atļauta mežsaimnieciskā koksnes un nekoksnes vērtību izmantošana vai rekreācija, kokaudzētava, bet 
sekundārais – cita atļautā izmantošana.  
Ņemot vērā faktu, ka daļa no plānotās atradnes teritorijas atrodas Sedas upes aizsargjoslā, tad veicot 

atradnes ierīkošanas un izstrādes darbus ir jāņem vērā arī Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.2 
„Par teritorijas plānojumiem” (apstiprināti ar Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta sēdes lēmumu 
(protokola izraksts Nr.6-33) Valkas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu 7.2.1.1.punktu, kurā noteikts aprobežojums upju un ezeru aizsargjoslās: 50 m joslā 
nedrīkst veikt kailcirtes. 

2011.gada 7.janvārī Valkas novada dome ir sniegusi Atzinumu par nekustamā īpašuma „Sedaskalni” meža 
zemes transformāciju un transformācijas atbilstību teritorijas plānojumam. 

Derīgo izrakteņu ieguves limita termiņš ir noteikts no 2011.gada 23.februāra līdz 2021.gada 22.februārim 
(skatīt šī lēmuma Pielikums Nr.3). Limits ir noteikts 102.3 tūkst.m3, bez tam, limitā ir iekļauti 33.4 tūkst.m3 
smilts krājumu, kas atrodas Sedas upes aizsargjoslā. 

Savukārt likuma „Par aizsargjoslām” 35.pantā un 37.pantā ir noteikti aprobežojumi virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslās, šajā gadījumā ir jāvērš uzmanība uz minētā likuma 37.panta 1.daļas 5.punkta f)apakšpunktu, 
kas nosaka, ka gar virszemes ūdensobjektu 10 m platā joslā ir aizliegts iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, 
izņemot pazemes ūdeņu ieguvi ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai 
atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai un tā paša panta daļas h)apakšpunktu, kas nosaka, ka minētajā joslā 
aizliegts veikt meža zemju transformāciju, ja tā nav saistīta ar šā punkta "b" apakšpunktā minētajiem 
izņēmuma gadījumiem. 

Nepieciešamā dokumentācija (kas norādītā Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.280 
„Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un 
ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība” 14.punktā) atļaujas saņemšanai Valkas novada 
domē ir iesniegta. 

Derīgo izrakteņu atradnes „Sedaskalni”, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 010 
0055, derīgo izrakteņu ieguvi veikts SIA „Sedaskalni”, ar savā rīcībā esošā personāla un tehniskā 
nodrošinājumu. 

Sagatavojot bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju, tiek ņemti vērā 2007.gada 24.aprīļa Ministru 
kabineta noteikumi Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”, kuru 14.punkts nosaka 
atļaujas izsniegšanas kārtību, bet 21.punkts nosaka kādiem ir jābūt atļaujas pielikumiem: 

1.pielikums -  zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi;   
2.pielikums - zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas izvietojums kartē vai plānā vai robežu 
apraksts, ja licence izsniegta derīgo izrakteņu ieguvei vai ģeoloģiskajai izpētei; 
3. pielikums - derīgo izrakteņu ieguves limits, ja licence izsniegta derīgo izrakteņu ieguvei.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3., 6.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta 5.daļu, 
saskaņā ar 2007.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un 



bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas 
vispārīgā kārtība”, 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1055 „Noteikumi par valsts 
nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes 
pasi” 4.punktu un 7.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, 
S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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. Izsniegt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Sedaskalni”, reģ. Nr.40003153369, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnē „Sedaskalni”.  
1. Izsniedzot atļauju pārstāvim uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots saņemt atļauju vai 

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

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

3. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītajai Guntai Smanei reģistrēt atļauju „Atļauju izsniegšanas 
žurnālā” - papīra formā, ar kārtas skaitli Nr.1-2011 un pēc attiecīgo dokumentu uzrādīšanas nodot Atļauju 
īpašniekam, kā arī informēt Valsts vides dienestu par izsniegto bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju. 

4. Apstiprināt sekojošus pielikumus lēmumam: 
5.1. Pielikums Nr.1 – Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi;  
5.2. Pielikums Nr.2 - Atradnes atrašanās vieta; 
5.3. Pielikums Nr. 3 – Derīgo izrakteņu ieguves limits. 

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

 
35.§. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas 
novada Vijciema pagasta nekustamā īpašuma „Vilciņi” zemes gabala sadalīšanai   

__________________________________________________________________ 
(L.Engere ) 

 
Domei, izskatot *** un *** pilnvarotās personas *** (darbojas uz 11.02.2011. Pilnvaras, ar reģ.Nr.447 pamata) 

2011.gada 16.februāra iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt Valkas novada Vijciema pagasta teritorijā esošo 
nekustamo īpašumu „Vilciņi”, konstatē: 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3., 7.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 5.pantu un 18.pantu; 
Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
11.1.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 
deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi Valkas novada Vijciema pagasta nekustamā īpašuma 

„Vilciņi” zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0091, ievērojot Darba uzdevumā (Pielikumā 
Nr.1) ietvertos nosacījumus. 

2. Zemes ierīcības projektu, tā apstiprināšanai pašvaldībā, iesniegt atbilstoši likuma „Zemes ierīcības likums” 
19. un 20.pantam un šim lēmuma pievienotajam darba uzdevumam (skat. Pielikums Nr.1). 

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 23.decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 12.1.punktu, adrese atdalāmajam zemes gabalam tiks piešķirta, pieņemot atsevišķu 
domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

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

 
36.§. 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem  
Valkas novada Ērģemes pagasta „Paeglīši”   

__________________________________________________________________ 
( L.Engere ) 

 
Dome izskata Mednieku kluba „Hidroceltnieks”, reģ. Nr.40008016724, juridiskā adrese Tvaika iela 27, 

Rīga, 2011.gada 21.februāra iesniegumu (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 2011.gada 21.februārī, 
reģ. Nr.185) ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabaliem „Paeglīši”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā. 



Pēc ziņām no Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas, zemes gabali 
Valkas novada Ērģemes pagastā „Paeglīši”, kadastra apzīmējums 9452 013 0016, platība 0.39 ha un 9452 
013 0058, platība 0.05 ha ir bijis piešķirts lietošanā mednieku klubam „Hidroceltnieks”. 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 2010.gada 25.augusta vēstuli Nr.2-04-V-647 un tai pievienotajam 
pielikumam, ar Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts 
Nr.10., 11.§.) uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 013 0016, platība 0.39 ha, Valkas novada 
Ērģemes pagastā „Paeglīši” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam. 

Augstāk minētajā Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vēstulē nav minēts mednieku klubam 
„Hidroceltnieks” lietošanā piešķirtais otrs zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9452 013 0057, līdz ar to līdz 
šim nav pieņemts lēmums par lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu „Paeglīši” ar kadastra 
apzīmējumu 9452 013 0057, platība 0.05 ha.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktu, ziņas par 
personām, kuras ir ieguvušas zemes nomas pirmtiesības, zemes iznomātājs iegūst VZD reģionālajā nodaļā. 

Tādēļ, sazinoties ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas atbildīgo darbinieku tika 
noskaidrots, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9452 013 0057 ir bijis piešķirts lietošanā mednieku 
klubam „Hidroceltnieks” un iespējams kļūdas dēļ nav ticis iekļauts augstāk minētajā Valsts zemes dienesta 
Vidzemes reģionālās nodaļas vēstulē, taču uz šo zemes gabalu tāpat attiecas visas darbības, kas uz zemes 
gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 013 0016. Tas nozīmē, ka atbilstoši LR Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam, lauku apvidus zemes 
pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2009.gada 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta (turpmāk 
tekstā VZD) reģionālajā nodaļā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
(turpmāk tekstā NĪVK IS) zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši VZD iesniegumu 
lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas 
tiesības. 

Augstāk minētās personas iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi. Kā nosaka 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1.daļa, 
zemes nomas pirmtiesības realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās 
dienas, kas šajā gadījumā ir līdz 2011.gada 1.jūnijam. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
3.panta 5.daļu, pašvaldībai zemes reformas laikā piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daļā noteiktajā termiņā ir noslēdzami 
zemes nomas līgumi. 

Uz zemes gabaliem Valkas novada Ērģemes pagastā „Paeglīši” atrodas mednieku klubam „Hidroceltnieks” 
piederošas ēkas. 

Neizpirktās lauku zemes nomu regulē Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi 
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, 
kas nosaka zemes nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, neizpirktās 
lauku zemes nomas līguma būtiskos noteikumus un lauku zemes nomas tipveida līguma paraugus.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, nomas līgumā 
par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3., 8.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļu; likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 
2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
27.punkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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. No 2010.gada 1.jūnija izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi mednieku 

klubam „Hidroceltnieks”, reģ.Nr.40008016724, uz zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagastā 
„Paeglīši”, ar kadastra apzīmējumu 9452 013 0057, platība 0.05 ha. 

2. Slēgt nomas līgumu ar mednieku klubu „Hidroceltnieks”, par zemes gabalu Valkas novada Ērģemes 
pagastā „Paeglīši”, kadastra apzīmējums 9452 013 0016, platība 0.39 ha un 9452 013 0057, platība         
0.05 ha. 

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



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

 
 

37.§. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Valkā, „Āboliņi”   

__________________________________________________________________ 
( L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo ***, Valka, Valkas novads,  2011.gada 22.februāra iesniegumu ar 

lūgumu  mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes gabalam Valkā, Āboliņi, kadastra apzīmējums 
9401 004 0219, jo zemes gabala izmantošana neatbilst nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra 
informācijas sistēmā reģistrētajam lietošanas mērķim. Izskatot ar lietu saistītos dokumentus tika konstatēts: 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3., 9.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
9.panta pirmās daļas 1.punkta, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 1. un 28.punkta; kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
13.daļu, kas nosaka, ka dome saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu nosaka zemes 
izmantošanas un apbūves kārtību; 21.panta 1.daļas 27.panta, kas nosaka pašvaldības kompetenci jautājumu 
izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.Vējiņš, 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 nekustamā īpašuma Valkā, „Āboliņi” zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu sekojošus 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 
1.1. zemes gabala daļai 10 000 m2 platībā – individuālo māju apbūve (kods 0601); 
1.2. zemes gabala daļai 25538 m2 platībā – pārējā lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamā zeme (kods 

0101). 
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

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

 
 

38.§. 
Par zemes gabalu „Mauriņi 1” Valkas novada Valkas pagastā   

___________________________________________________________ 
( L.Engere ) 

 
Dome izskata ***, dzīvo ***, Valkas pagastā, Valkas novads, 2011.gada 1.martā iesniegto iesniegumu ar 

atteikumu no nomas tiesībām uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Mauriņi 1” ar kadastra 
apzīmējumu 9488 002 0073 un ***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2011.gada 1.marta 
iesniegumu ar lūgumu nodot zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Mauriņi 1” nomā.  

Pamatojoties uz augstākminēto un Nomas Līguma 7.3.punktu, kas nodrošina personas tiesības nodot 
zemesgabala lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu, kā arī lai 
nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu 
ar krūmiem, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 
10.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļu; tā paša likuma 25.panta 21.daļa; likuma „Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 
2.punktu; 2009.gada 30.jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumu; 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību”; kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, kas nosaka, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem:PAR – 12 
deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 2009.gada 16.martā noslēgtā Zemesgabala nomas līguma Nr.6 izbeigšanu 

pirms termiņa, t.i. ar 2011.gada 1.aprīli. 



2. Noslēgt ar ***, personas kods ***, nomas līgumu par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Mauriņi 
1” nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim, nomas līguma termiņš var tikt 
mainīts uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas vienošanās pamata. 

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

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

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

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

 
 

39.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Sēļu gateris”,  

Valkas  novada Valkas pagastā   
__________________________________________________________________ 

( L.Engere ) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo „Avoti”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2011.gada 1.marta 
iesniegumu ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā ar kadastra 
apzīmējumiem 9488 010 0283 nomu.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3., 11.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļas; likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 
2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
27.punkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav,  ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***, par zemes gabalu Valkas  novada, Valkas pagasts „Sēļi 
gateris”, kadastra apzīmējums 9488 010 0283, platība 0.2100 ha nomu, nosakot nomas līguma 
termiņu uz 10 gadiem. 

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

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

 
 

40.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Jaunmuižnieki”,  

Valkas novada Kārķu pagastā   
__________________________________________________________________ 

( L.Engere ) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo „Jaunmuižnieki”, Kārķu pagasts, Valkas novads, 2011.gada 
7.marta iesniegumu ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabala Valkas novada Kārķu pagastā ar 
kadastra apzīmējumu 9466 005 0090 nomu.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3., 12.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. daļu; „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, kas 
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav,  ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
 



N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***, par zemes gabalu Valkas novada, Kārķu pagastā 

„Jaunmuižnieki”, kadastra apzīmējums 9466 005 0090, platība 4.6 ha nomu, nosakot nomas līguma 
termiņu uz 10 gadiem. 

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

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

 
 

41.§. 
Par nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā „Māja Nr.3”   

__________________________________________________________________ 
( L.Engere ) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo „Māja 3-1”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2011.gada 1.marta 

iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā ar 
kadastra apzīmējumu 9488 006 0250 un 9488 006 0350 nomu.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3., 13.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu un 6.panta 2.daļu; Ministru kabineta 
noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punktu; 
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu, kas nosaka, ka visām Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes vienību daļām nosaka 
lietošanas mērķi; Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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  2009.gada 29.jūnijā noslēgtā nomas līguma Nr.81 (par zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 9488 006 0250, platība 0.3 ha un 9488 006 0350, platība        0.1 ha, izbeigšanu 
pirms termiņa ar 2011.gada 1.aprīli, vienošanās līgumā paredzot punktu par nomas maksas un 
nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas kārtību par periodu līdz 2011.gada 1.aprīlīm. 

2. Mainīt nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā sekojošu zemes gabalu nosaukumus: 
2.1. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0250, turpmāk piešķirot nosaukumu – „Druviņas”, 
Valkas pagasts, Valkas novads; 
2.2. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0350, turpmāk nosakot nosaukumu – „Mājiņas”, 
Valkas pagasts, Valkas novads. 

3. Vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta 21.daļu, ieskaitīt rezerves zemes fondā Valkas novada Valkas pagasta 
zemes gabalus „Druviņas”, kadastra apzīmējums 9488 006 0250, platība 0.3 ha, vairāk vai mazāk cik 
izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā un „Mājiņas”, kadastra apzīmējums 9488 006 0350, platība 0.1 ha, 
vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā. 

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

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

 
 

42.§. 
Par nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Kastaņas”   

__________________________________________________________________ 
( L.Engere ) 

 
Dome izskata *** (***), personas kods ***, dzīvo „Kastaņas”, Valkas  pagasts, Valkas novads, 2011.gada 

1.marta iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā 
ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0167 nomu.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3., 14.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu un 6.panta 2.daļu; Ministru kabineta 
noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punktu; 
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 



īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu, kas nosaka, ka visām Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes vienību daļām nosaka 
lietošanas mērķi; Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav,  ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt vienošanos ar *** (***) par  grozījumiem 2007.gada 6.augusta noslēgtā nomas līguma Nr.107 - par 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0167, platība 0.5 ha nomas izbeigšanu pirms termiņa no 
2011.gada 1.aprīļa, vienošanās līgumā paredzot punktu par nomas maksas un nekustamā īpašuma 
nodokļa apmaksas kārtību par periodu līdz 2011.gada 1.aprīlīm. 

2. Mainīt nosaukumu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0167 turpmāk piešķirot nosaukumu 
– „Kastanīši”, Valkas pagasts, Valkas novads. 

3. Vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta 21.daļu, ieskaitīt rezerves zemes fondā Valkas novada Valkas pagasta 
zemes gabalu „Kastanīši”, kadastra apzīmējums 9488 010 0167, ar kopējo platību 0.5 ha, vairāk vai mazāk 
cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā; 

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

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

 
 

43.§. 
Andra Vējiņa iesnieguma izskatīšana par atteikšanos no nomas tiesībām   

__________________________________________________________________ 
( L.Engere ) 

 
Deputāts Andris Vējiņš lēmuma apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Dome izskata Andra Vējiņa, dzīvo Valkā, Valkas novadā, 2011.gada 25.februārī iesniegto iesniegumu ar 

atteikumu no zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 126”.  
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 15.marta lēmumu 

(sēdes protokols Nr.3., 15.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1daļa; Ministru kabineta noteikumu Nr.193 „Kadastra 
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punktu; likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, 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. Vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta 21.daļu ieskaitīt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0305, 
platība 0.0693 ha rezerves zemes fondā: 

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

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

 
 

44.§. 
Saistošo noteikumu  

 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi” 
apstiprināšana  

__________________________________________________________________ 
( I.Vehi, G.Bašķis, E.Pormeistere, V.Zariņš, A.Sjademe, K.Albergs ) 

 
 Ņemot vērā nepieciešamību pēc vienotas visa novada kapsētu uzturēšanas un izmantošanas 
kārtības, tajā skaitā mirušo reģistriem un apbedījuma vietu plāniem,  kā arī lai būtu  sakārtoti saistošie 
noteikumi (SN), dome izskata saistošo noteikumu „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”  
projektu.  
Vadoties  no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 9.punktu, 
atklāti balsojot deputātiem PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav,  
ATTURAS - nav, 



Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”    
(pielikumā). 

2. Ikgadējās aktēšanas komisijas Valkas pilsētas kapos un pagastu kapos tiek noteiktas ar izpilddirektora  
rīkojumu. 

3.   Par lēmuma izpildi atbildīgi: Pilsētas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Inese Vehi un Valkas, 
Ērģemes, Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldnieki. 

4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.     
 
 

45.§. 
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana 

_________________________________________ 
Pamatojoties uz personu iesniegtajiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā  Valkas 

novada domes Dzīvokļu komisijas 2011.gada 22.marta sēdes lēmumus  (protokols Nr.3 ), vadoties no Latvijas 
Republikas likuma  “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 9. punkta, 21. panta 1. daļas 23. punkta, likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3. panta 1 daļas 1. punkta, 14.,15.pantiem,  atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, dzīvokli 
***, *, 1 istaba, 1.stāvs, kopējā platība 20,7 m², dzīvojamā platība 13,2 m², dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – 
daļēji labiekārtots.  Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). 

 Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu. 
2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā , dzīvokli 

***, ***,  3 istabas, 3.stāvs, kopējā platība 65,4 m², dzīvojamā platība 37,7 m², dzīvokļa labiekārtotības pakāpe 
– labiekārtots.  Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). 

 Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu. 
     3.  P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta  ***, ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā , dzīvokli 
***, ***, 2 istabas, 5.stāvs, kopējā platība 47,4 m², dzīvojamā platība 32,2 m², dzīvokļa labiekārtotības pakāpe 
– labiekārtots.  Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). 

 Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu. 
     4. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, ***,reģistrēts dzīvokļu palīdzības I kārtas reģistrā, dzīvokli Valkā, 

*** ***, 1 istaba, 1.stāvs, kopējā platība 27,7 m², dzīvojamā platība 19,1 m², labiekārtotības pakāpe – daļēji 
labiekārtots.  Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). 

 Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu. 
    5. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta „***””, Valkas pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas 
reģistrā , dzīvokli ***, ***, 1 istaba, 4.stāvs, kopējā platība 33,7 m², dzīvojamā platība 17,6 m², dzīvokļa 
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.  Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu 
ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). 

 Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu. 
 6.  A t ļ a u t  pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim ***, mājā ***, ***, *** pagastā, uz  dzīvoklī dzīvesvietu 

deklarējušās ***  vārda, jo ***, ar kuru noslēgts īres līgums,  ir mainījis dzīvesvietu. 
 7.  A t c e l t Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu (prot.Nr.2, §.30) par dzīvokļa Valkā, Rīgas 

ielā 6B-29 , piešķiršanu ***, jo viņa pēc domes lēmuma saņemšanas atteikusies īrēt minēto dzīvokli. 
8.  Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
76., 77. un 78. pantiem to viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesā – 
Voldemāra Baloža ielā 13A,  Valmierā, LV –4201. 
 
 

46.§. 
SIA  „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS” 2010.gada pārskata apstiprināšana 

___________________________________________________________ 
( A.Ķīkule) 

 
Dome izskata Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS”, reģ. Nr.44103011386, 

juridiskā adrese Rīgas iela 7A, Valka, apstiprināšanai iesniegto gada pārskatu par 2010.gadu. 



Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, deputātiem atklāti 
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, A.Sjademe, M.Pētersons, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav,  ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas pilsētas tirgus”, reģ. Nr.44103011386, juridiskā 

adrese Rīgas iela 7A, Valka, gada pārskatu par 2010.gadu (pielikumā). 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

47.§. 
Par Valkas novada domes dalību projektā „Resursu punkta izveide jauniešiem 

sadarbībā ar jaunatnes organizāciju” 
____________________________________________ 

( R.Meļņika ) 
 

Dome izskata Valkas novada bērnu un jauniešu centra „Mice” iesniegumu ar lūgumu domei piedalīties 
Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā par resursu punktu jauniešiem izveidi. 

Vispārējais projekta mērķis ir iegādāties jauniešiem nepieciešamu inventāru brīvā laika lietderīgai 
pavadīšanai pašvaldībā. 

Projektā līdzfinansējums nav nepieciešams. Projekta kopējā summa 1940 LVL. 
Projektu nepieciešamā finansējuma saņemšanai iesniedz pašvaldība. 
Projekta iesniegšanas termiņš ir 2011.gada 8.aprīlis. 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju deputāti nolēma atbalstīt Valkas novada domes dalību projektā 

“Resursu punkta izveide jauniešiem sadarbībā ar jaunatnes organizāciju” 
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

1.daļas 4.punkta, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav,  
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt Valkas novada dalību projektā „Resursu punkta izveide jauniešiem sadarbībā ar jaunatnes 

organizāciju”.  
2. Par lēmuma izpildi atbild bērnu un jauniešu centra “Mice” direktore Vita Kalvāne. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

48.§. 
Par zemes nomu pašvaldības vajadzībām    

__________________________________ 
( I.Ārgale ) 

 
Sakarā ar to, ka vairākas pašvaldības ēkas atrodas uz citām personām iederošas zemes, starp domi kā 

nomnieku un zemes īpašniekiem kā iznomātājiem ir nodibinātas piespiedu nomas attiecības. Vienam no 
zemes nomas līgumiem  - līgumam ar *** par zemes gabala Rīgas ielā 42 nomu  - 2010.gada 31.decembrī ir 
beidzies termiņš. Pašvaldībai dzīvojamās mājas uzturēšanai ir nepieciešams lietot šo zemes gabalu, tādēļ 
būtu lietderīgi noslēgt nomas līgumu uz jaunu termiņu uz tādiem pašiem noteikumiem atbilstoši likuma „Par 
zemes reformu Latvijas pilsētās” 12.panta 1.daļas piezīmei: „ēkas īpašniekam ir garantētas zemes nomas 
tiesības tādā platībā, kādā šī zeme ir viņa likumīgā lietošanā (apbūvei), un zemes nomas maksa gadā nedrīkst 
pārsniegt piecus procentus no zemes kadastrālās vērtības” un 21.daļai: ”ja uz [..] zemes atrodas 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties”. Mainoties 
kadastrālai vērtībai, attiecīgi mainās arī nomas maksa. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19. un 
27.punkta, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta 1.daļas piezīmei un 21.daļai, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 
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 zemes gabala Valkā, Rīgas ielā 42 (kadastra Nr.94010010820, platība 3106m
2) nomas līgumu 

ar *** uz 5 (pieciem) gadiem. 



2. Noteikt nomas maksu 5% apmērā gadā no zemes gabala Valkā, Rīgas ielā 42 kadastrālās vērtības Ls 
***  - nomas maksa Ls ***, nomas maksa var mainīties, ja mainās kadastrālā vērtība 

3. Juristei sagatavot zemes nomas līgumu un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai. 
4. Lēmuma izpildi kontrolēt domes izpilddirektoram. 
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un saskaņā ar Administratīvā procesa 

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

 
 

49.§. 
Par zemes ierīcības projekta zemes gabala Valkas novada Valkā, Rūjienas iela 38 sadalīšanai darba 

uzdevuma precizēšanu 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Valkas novada dome, izskatot ***, p.k.***, dzīvo Valkā, Beverīnas ielā 15, Valkas novads, 2011.gada 
16.martā iesniegto iesniegumu ar lūgumu pārskatīt zemes ierīcības projekta Valkā, Rūjienas iela 38 darba 
uzdevuma nosacījumu par saskaņojumu ar ēku īpašniekiem par zemes gabala sadalīšanu, jo ēku īpašnieki 
atsakās saskaņot minēto projektu. 

 Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Zemes ierīcības likums” ; 
Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” ; 
Civillikuma  1036. un 1043.pantus, un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta,  atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 precizētu Zemes ierīcības projekta zemes gabalam Valkā, Rūjienas iela 38, darba uzdevumu 
(skat. Pielikums Nr.1). 

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

 
 

50.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas  pagasta „Zvirbuļi” 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

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

14.marta iesniegumu (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 2011.gada 14.martā, reģ. Nr.146) ar 
lūgumu  slēgt nomas līgumu par zemes gabalu „Zvirbuļi”, Zvārtavas pagastā, Valkas novadā. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu; „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkts, kas nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 
12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 ***, par zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagastā „Zvirbulīši”, kadastra 
apzīmējums 9496 007 0027, platība 18.08ha, nomu. 

2. Noteikt, ka zemes nomas līgumā noteiktās Nomas attiecības, pamatojoties uz likuma „Par valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 5.daļu, stājas 
spēkā ar 2010.gada 2.jūnija un ir spēkā (darbojas) līdz  2020.gada  1.jūnijam. 

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

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

 



 
51.§. 

Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu *** novada *** pagasta „***” 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo ***, Rīga, 2011.gada 11.marta iesniegumu (saņemts un reģistrēts 
Valkas novada domē 2011.gada 11.martā, reģ.Nr.139) ar lūgumu  slēgt nomas līgumu par zemes gabalu 
„Teteri”, Zvārtavas pagastā, Valkas novadā. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu; „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkts, kas nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 
12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 ***, par zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagastā „Teteri”, kadastra 
apzīmējums 9496 006 0105, platība 5.7ha, nomu. 

2. Noteikt, ka zemes nomas līgumā noteiktās Nomas attiecības, pamatojoties uz likuma „Par valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 5.daļu, 
stājas spēkā ar 2010.gada 2.jūniju un ir spēkā (darbojas) līdz  2020.gada  1.jūnijam. 

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

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

 
 

52.§. 
*** iesnieguma izskatīšana par atteikšanos no nomas tiesībām 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

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

iesniegumu ar atteikumu no zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Jaunzemes 2”.  
 Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī vadoties no „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu un 6.panta 2.daļu;  Ministru kabineta noteikumu Nr.193 
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punktu;  Ministru kabineta 
noteikumu  Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu, kas nosaka, ka visām Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes vienību daļām nosaka lietošanas mērķi; Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkts, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti 
(V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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. Sakarā ar jauna iesnieguma saņemšanu par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā 
„Jaunzemes 2”, kadastra apzīmējums 9488 009 0192, atlikt *** iesnieguma izskatīšanu pēc būtības 
uz aprīļa mēneša domes sēdi 

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

 
 

53.§. 
*** iesnieguma izskatīšana par zemes gabala „Baltās mājas 3”  

Vijciema pagastā, Valkas novadā daļas nomu 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 



Dome izskata ***, dzīvo „Laimiņi 6”, Vijciema pagasts, Valkas novads, 2011.gada 15.marta iesniegumu ar 
atteikumu no nomā esošā zemes gabala Vijciema pagastā „Baltās mājas 3” daļas, platība 0.2500ha.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
27.punkts, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.Vējiņš, 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 2009.gada 30.marta noslēgtā zemes nomas līguma Nr.6 „Par Valkas novada  
Vijciema pagasta „Baltās mājas 3” daļas 0.2500ha platībā nomu” izbeigšanu pirms termiņa ar 2011.gada 
1.aprīli. 

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

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

 
 

54.§. 
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas  pagasta „Latiņi” 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo „Latiņi”, Sēļi, Valkas pagasts, 2011.gada 21.marta iesniegumu ar 

lūgumu  slēgt nomas līgumu par zemes gabalu „Latiņi”, Valkas pagastā, Valkas novadā. 
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu; „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkts, kas nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 
12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 ***, par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Latnieki”, kadastra 
apzīmējums 9488 010 0103, platība 1.24ha, nomu. 

2. Noteikt, ka zemes nomas līgumā noteiktās Nomas attiecības, pamatojoties uz likuma „Par valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 5.daļu, 
stājas spēkā ar 2010.gada 2.jūnija un ir spēkā (darbojas) līdz  2020.gada 1.jūnijam. 

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

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

 
 

55.§. 
Par zemes gabalu „Klapatas” Valkas novada Ērģemes pagastā 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, dzīvo ***, Svētciems, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novadā, 2011.gada 9.martā 

iesniegto iesniegumu ar atteikumu no nomas tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 008 
0057 par labu ***.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, pamatojoties uz Nomas Līguma 7.3.punktu, 
kas nodrošina personas tiesības nodot zemesgabala lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar Iznomātāja 
rakstisku piekrišanu; likuma „Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu; tā paša likuma 25.panta 2.1daļa; likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu; 
2009.gada 30.jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumu; 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību”; kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkts, kas nosaka, ka dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti 



(V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 ar nomnieku *** 2009.gada 30.jūlijā noslēgto Zemesgabala nomas līgumu Nr.533 pirms 
termiņa, t.i. ar 2011.gada 1.aprīli. 

2. Noslēgt ar ***, zemes nomas līgumu par zemes gabala Valkas novada Ērģemes pagastā „Klapatas” 
nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim, nomas līguma termiņš var tikt 
mainīts uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas vienošanās pamata. 

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

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

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

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

 
 

56.§. 
*** iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu „Celtnieks 43” Valkas novada Valkā 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, dzīvo Ausekļa ielā 26-58, valka, 2011. gada 23.martā iesniegto iesniegumu ar 

lūgumu noslēgt nomas līgumu uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu „Celtnieks 43”.  
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta 1.daļas 1.punkta, likuma „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 6.daļu;  Ministru kabineta noteikumu 
Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punktu;  Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkts, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti 
(V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, 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 ***, par zemes gabala Valkas novada Valkā, „Celtnieks 43”, kadastra apzīmējums 

9401 008 0730, platība 0.06ha, nomu. 
2. Noteikt, ka zemes nomas līgumā noteiktās Nomas attiecības, stājas spēkā ar 2011.gada 1.aprīli un ir 

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

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

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

 
 

57.§. 
Par Ērģemes bērnu nama-patversmes direktora iecelšanu 
_________________________________________________ 

(V.Zariņš)  
 

2011.gada 10.februārī ar Ērģemes bērnu nama-patversmes direktori  Jolantu Visocku tika izbeigtas 
darba tiesiskās attiecības.  

Domes priekšsēdētājs ierosina Ērģemes bērnu nama-patversmes direktora amatā iecelt Līgu Veinbergu, 
kura līdz šim ieņem izglītības speciālista amatu bērnu tiesību aizsardzībā un sociālos jautājumos Valkas 
novada Bērnu un jauniešu centrā „Mice”. Ar Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu Valkas 
novada Bērnu un jauniešu centrā „Mice” tika likvidēts izglītības speciālista amats bērnu tiesību aizsardzībā un 
sociālos jautājumos. 

 Latvijas Republikas Darba likuma 101.panta  4.daļa nosaka, ka darbinieku skaita samazināšanas 
gadījumā uzteikt darba līgumu darbiniekam ir atļauts, ja darba devējam nav iespējams darbinieku ar viņa 



piekrišanu nodarbināt citā darbā tai pašā vai citā uzņēmumā. Līgas Veinbergas kvalifikācija - pedagoģijas 
maģistra grāds, sociālās pedagoģijas apakšprogramma, ir atbilstoša, lai varētu pildīt Ērģemes bērnu nama -
patversmes direktora amata pienākumus. Līga Veinberga rakstiski ir paudusi gatavību ieņemt Ērģemes bērnu 
nama-patversmes direktora amatu. 

Pamatojoties uz Darba likuma 101.panta 4.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Vējiņš, A.Sjademe, 
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav,  ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 

1. Iecelt Ērģemes bērnu nama – patversmes direktora amatā Līgu Veinbergu, personas kods 260657 – 
12275. 

2. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 4.aprīlī. 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                (personiskais paraksts)                                   K.Albergs 


