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

     

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
VV  AA  LL  KK  AA  SS      NN  OO  VV  AA  DD  AA      DD  OO  MM  EE          

Reă.Nr.90009114839, Norēėinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle Valkas KAC  kods UNLALV2X  
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads,  LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493,  E-pasts: novads@valka.lv; 

 

SĒDES  DARBA  KĀRTĪBA 
2012.gada 31.maijā                        Nr.6 
Sēde sasaukta pulksten 10.00 
 
Darba kārtība : 

 
1. Par līdzfinansējumu biedrības „Biedrība „Ērăemes bruĦinieku pils”” izstrādātajam projektam. 
2. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojumu piemērošanu Valkas 

novadā” apstiprināšanu. 
3. Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes 

administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”(protokols Nr.2,1.§) 56.un 61.pielikumā. 
4. Par automašīnas VAZ 2105 norakstīšanu. 
5. Par Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas telpu nomas izsoli. 
6. Par publisku izklaides pasākumu atĜauju izsniegšanu. 
7. Par biedrības „ZiemeĜvidzemes volejbola skola” dibināšanu. 
8. Par līdzekĜu piešėiršanu infrastruktūras objektu sakārtošanai. 
9. Par atbalstu projektam „Bungu komplekta iegāde BJC „MICE” vajadzībām. 
10. Par atĜauju SIA „Valkas pilsētas tirgus” organizēt ielu un izbraukuma tirdzniecību. 
11. Par konkursa „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2012” organizēšanu. 
12. Par adrešu maiĦu. 
13. Par mazdārziĦa Nr.155, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Burtnieku iela 9, un 

mazdārziĦa Nr.155A, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Burtnieku iela 9A nomu. 
14. Par platības precizēšanu pēc kadastrālās uzmērīšanas zemes gabalam Valkas pagastā „Saktas” ar 

kadastra apzīmējumu 9488 006 0263. 
15. Par nomas līguma slēgšanu uz zemes gabaliem Vijciema pagastā „Bērzi”. 
16. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 106”. 
17. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 22”. 
18. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 171”. 
19. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Rūėīši”. 
20. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabaliem Valkas pagastā „Lejasārnieki”. 
21. Par zemes gabala Ērăemes pagastā „RoziĦi” nodošanu nomā. 
22. Par *** iesnieguma izskatīšanu par zemes gabalu Valkas pagastā „Māja 3” un „Jaundruvas 5” 

nodošanu nomā. 
23. Par zemes gabala Valkā, „Celtnieks 100” nodošanu nomā. 
24. Par zemes gabala Valkas pagastā „Bērzezers 163” nodošanu nomā. 
25. Par zemes gabala Valkas pagastā „Mežāres” nodošanu nomā. 
26. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiĦa un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu 

Zvārtavas pagastā „Kalnamandēgi 1”. 
27. Par mazdārziĦa Nr.187, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, „Šėirstnieki” nomu. 
28. Par nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 50”. 
29. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Kārėu pagastā „Liăsalas”. 
30. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 188” un papildus 

zemes gabala daĜas no „Jaunalieši” nodošanu nomā. 
31. Par zemes gabala Valkā, „Celtnieks 133” nodošanu nomā. 
32. Par zemes gabala Valkas pagastā „Alieši 162” nodošanu nomā. 
33. Par zemes gabala Valkas pagastā „Alieši 126” nodošanu nomā. 
34. Par daĜas no zemes gabala Valkā, „Celtnieks 219” nodošanu nomā. 
35. Par zemes gabala Valkā, „Celtnieks 90” nodošanu nomā. 
36. Par mazdārziĦa Nr.125, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rīgas iela 62C, nomu. 
37. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 68”. 
38. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā, „Bērzezers 140”. 
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39. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiĦa un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu 
Valkā, „Celtnieks 182”. 

40. Par nomas līguma slēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 62”. 
41. Par daĜas no zemes gabala Valkā, Tīruma ielā 2 nomu. 
42. Par zemes gabala Valkā, VaroĦu iela 47A nomu. 
43. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabaliem Valkas pagastā „Jaunžurbi”. 
44. Par zemes gabalu piekritības izvērtēšanu zemes reformas pabeigšanas procesa vajadzībām. 
45. Par nomas līguma izbeigšanu un ēkas iegūšanu īpašumā. 
46. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu uz pašvaldībai piekrītošu, neapbūvētu zemes 

gabalu nomu Vijciema pagastā „Punkules”. 
47. Par saistošo noteikumu Nr.13 „par pašvaldības sociālajiem pabalstiem bāreĦiem un bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas” apstiprināšanu. 
48. Par  *** iesnieguma izskatīšanu. 
49. DzīvokĜu jautājumu izskatīšana. 
50. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ērăemes pagastā. 
51. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, VaroĦu ielā. 
52. Par līdzfinansējumu projektam „Bērnu rotaĜu laukums Kārėu pagastā – sakārtotai videi un kustību 

priekam”. 
53. Par ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma pakalpojumu sniegšanu. 
54. Par Valkas pilsētas kultūras nama telpu nodošanu biedrības „Valkas Dāmu klubs” lietojumā, 

noslēdzot sadarbības līgumu. 
55. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Bērzezers 39”. 
56. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Bērzezers 102”. 
57. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 173”. 
58. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Līksnas 1”. 
59. Par nekustamā īpašuma „Rozēni” Kārėu pagastā sadalīšanu. 
60. Par zemes gabala Ērăemes pagastā „Ezerlīči 1” nodošanu nomā. 
61. Par zemes gabala Ērăemes pagastā „Čalas” nodošanu nomā. 
62. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabaliem Kārėu pagastā. 
63. Par ceĜa servitūta noteikšanu pār zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0083. 
64. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 117”. 
65. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiĦa un jauna nomas līgumas noslēgšanu uz zemes gabalu 

Kārėu pagastā „JāĦkalni”. 
66. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 217”. 
67. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Jaunsvīėeri”. 
68. Par platības noteikšanu ēkas uzturēšanai un adreses piešėiršanu. 
69. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 35”. 
70. Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagasts „Katlapi 2” atsavināšanu. 
71. Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā „Veckurpnieki” atsavināšanu. 
72. Par adreses piešėiršanu apbūvējamam zemes gabalam „Stacija”, Valkas pagastā. 
73. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 99”. 
74. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 132”. 
75. Par adreses piešėiršanu nekustamam īpašumam „DzeĦi”, Valkas pagastā. 
76. Par *** iesnieguma izskatīšanu par zemes gabalu Vijciema pagastā „UzkalniĦi”. 
77. Par nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Mežaparki”. 
78. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Šautras”. 
79. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 136”. 
80. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Pīlādži”. 
81. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Mežvīni 2”. 
82. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Robežnieki”. 
83. Par medību koordinācijas padomes izveidošanu. 
84. Par grozījumiem 2007.gada 22.maija zemes nomas līgumā Nr.78 par zemes gabalu Valkas pagastā 

„Zvejnieki” nomu. 
85. SIA „VDA UN PARTNERI” iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu nomu Valkas pagastā. 
86. Par dzelzceĜa līnijas „Valka (no Tālavas ielas) – Igaunijas valsts robeža” atsavināšanu, zemes 

ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9401 005 0130 sadalīšanai. 

87. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances. 
 

1.§ 
Par līdzfinansējumu biedrības „Biedrība „Ērăemes bruĦinieku pils”” izstrādātajam projektam  

__________________________________________________________________________ 
(G.Smane) 

 
  2012.gada 10.maijā Valkas novada domē ir saĦemts iesniegums no biedrības „Biedrība „Ērăemes 

bruĦinieku pils”” valdes priekšsēdētāja J.Biezā ar lūgumu līdzfinansēt projekta „Informatīvā platforma 
„Ērăemes bruĦinieku pils”” ietvaros plānotā stenda (3m x 1,5 m) un norādes uz pilsdrupām uzstādīšanu EUR 
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500,00 apmērā. Biedrība ir izstrādājusi projekta pieteikumu iesniegšanai “Sabiedrība ar dvēseli” 2012.gada 
projektu konkursam, kuru organizē biedrība “Lauku partnerība ZiemeĜgauja”, sadarbībā ar Nīderlandes 
“Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” fondu. Konkursa atbalstāmā teritorija ietver Burtnieku novada 
Ēveles pagastu, Beverīnas novada Trikātas, Kauguru un BrenguĜu pagastus, Strenču novada PlāĦu un 
Jērcēnu pagastus un Sedas un Strenču pilsētas, Valkas novada Valkas pilsētu, Valkas, Zvārtavas, Ērăemes 
un Vijciema pagastus, Smiltenes novada Grundzāles pagastu. 

  Konkursa mērėis ir veicināt iedzīvotāju piedalīšanos savas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā. Viena 
projekta ietvaros maksimālais saĦemamais finansējums ir EUR 500,00, projekta pieteicējs nodrošina 
līdzfinansējumu 50% apmērā no kopējās projekta summas 

  Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir svarīga un aktuāla vietējai 
sabiedrībai vai kādai tās daĜai. Projektu tematika, īstenošanas veids (aktivitātes) un mērėauditorija netiek 
ierobežota. Pieteikumu iesniegšanas termiĦš bija 2012.gada 30.aprīlis.  

  Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 14.maija 
lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 5.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Līdzfinansēt biedrības „Biedrība „Ērăemes bruĦinieku pils”” izstrādāto projekta iesnieguma „Informatīvā 

platforma „Ērăemes bruĦinieku pils”” ietvaros plānoto stenda (3m x 1,5 m) un norādes uz pilsdrupām 
uzstādīšanu 500 EUR apjomā, ja projekts tiks atbalstīts “Sabiedrība ar dvēseli” 2012.gada projektu 
konkursa ietvaros, kuru organizē biedrība “Lauku partnerība ZiemeĜgauja”, sadarbībā ar Nīderlandes 
“Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” fondu. Projekta kopējais finansējums 1000,00 EUR 
(viens tūkstotis eiro). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi un saskaĦā 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). 

 
2.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.12 “Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojumu  
piemērošanu Valkas novadā” apstiprināšanu 

_______________________________________________________________ 
(D.Zalužinska, K.Albergs, A.Sjademe, V.ZariĦš) 

 
SaskaĦā ar Valkas novada domes Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu (sēdes 

protokols Nr.6., 3.§) un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daĜas 
3.punktu; 41.panta 1.daĜas 1.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”, 5.panta 3.daĜu, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J :  
 

1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokĜa 
atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”. 

2. Saistošos noteikumus Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”, 
triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai. 

3. Saistošos noteikumus Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”, 
publicēt pašvaldības mājas lapā internetā un pašvaldības bezmaksas laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 
 

3.§ 
Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma  

„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 
 (protokols Nr.2, 1.§) 56. un 61.pielikumā 

__________________________________________________________________ 
( L.Feldmane ) 

   

2012.gada 26.janvārī Valkas novada dome apstiprināja Valkas novada domes administrācijas un iestāžu 
amatu sarakstu (protokols Nr.2, 1.§).  
     1) No Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja Raita Priedes ir saĦemts iesniegums ar lūgumu  veikt 
izmaiĦas Zvārtavas pagasta komunālās saimniecības amatu sarakstā, mainot darba vietu skaitu kapsētas 
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pārvaldniekam no 0.5 uz 0.75 un algas likmi no Ls 100.00 uz Ls 150.00 mainot apkopēja-kurinātāja darba 
vietu skaitu no 0.5 uz 0.25 un algas likmi no Ls 100.00 uz Ls 50.00. 

2) No Vijciema pamatskolas direktores Aīdas Vītolas ir saĦemts iesniegums ar lūgumu no 2012.gada 
1.maija pāriet no minimālās stundas tarifa likmes Ls 1.189 uz noteikto minimālo mēneša darba algas likmi Ls 
200.00  sekojošiem darbiniekiem: 
 -pirmsskolas izglītības skolotāja palīgam 2 darba vietas; 
 -apkopējam 2,4 darba vietas; 

 -virtuves strādniekam 1 darba vieta. 
  Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 14.maija 

lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 4.§ un 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daĜas 13.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,   
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes administrācijas un 

iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§) 56.pielikumā „Valkas novada Vijciema 
pagasta pārvaldes un tai pakĜauto iestāžu darba vietu saraksts un darba samaksa - Vijciema pamatskola” 
grozījumus 4., 8. un 9.punktā šādā redakcijā:  
  

 
 

2. Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes administrācijas un 
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§) 61.pielikumā „Valkas novada Zvārtavas 
pagasta pārvaldes un tai pakĜauto iestāžu darba vietu saraksts un darba samaksa – Zvārtavas pagasta 
komunālā saimniecība” grozījumus 1. un 2. punktā šādā redakcijā:  
 

 
 

Nr. 
p.k. 

 
 

Amats 

Darba 
vietu 
skaits 

Algas likme 
(LVL mēnesī/ 

stundas tarifa likme 
(LVL/h) 

Algas likme ar 
samazinājumu 

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

Darba 
alga 

mēnesī 
(LVL) 

1. Kapsētas pārvaldnieks  0.75 200 200 150 
2 Apkopējs-kurinātājs 0.25 200 200 50 

 
3. Uzdot Vijciema pamatskolas direktorei Aīdai Vītolai un Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājam Raitim 

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

4.§ 
Par automašīnas VAZ 2105 norakstīšanu 

_______________________________________________ 
(G.Bašėis) 

 
  Dome izskata Valkas novada domes izpilddirektora Gunta Bašėa 2012.gada 3.maijā iesniegto iesniegumu 

par Valkas novada domes uzskaitē esošās automašīnas VAZ 2105 (valsts reăistrācijas Nr. AJ 3069, 
izlaiduma gads– 1990.) norakstīšanu. 

Automašīna ir domes uzskaitē ar atlikušo bilances vērtību LVL 00,00 (bez vērtības). 
Automašīna VAZ 2105 ir nolietojusies, tālākai ekspluatācijai nav derīga. 
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 13.marta 

lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 6.§.) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 19.punkta, 
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Norakstīt automašīnu VAZ 2105 (valsts reăistrācijas Nr.AJ 3069). 

 
Nr. 
p.k. 

 
Amats 

 
Darba 
vietu 
skaits 

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

Algas likme ar 
samazinājumu 

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

Darba alga 
mēnesī 
(LVL) 

4. Pirmsskolas 
izglītības skolotāju 
palīgs 

2 200 200 400 

8 Virtuves strādnieks 1 200 200 200 
9.  Apkopējs 2.4 200 200 480 
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2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis. 
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 
 

5.§ 
Par Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas telpu nomas izsoli 

___________________________________________________________ 
(A.JURJĀNE) 

 
Šobrīd Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas telpas netiek izmantotas, tāpēc nepieciešams tās 

iznomāt. Pirmais nomas tiesību izsoles process bija bez rezultātiem. Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 
8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” domei jārīko atkārtota rakstiska vai 
mutiska izsole. Rakstiska izsole prasa mazākus resursus. 

Nomas  objekta nosacītā nomas maksa tika noteikta uz iepriekšējo nomas izsoli - Ls 0,80 - par 1m2.  
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 14.maija 

lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību 
finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 61.panta, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daĜas 
3.punkta un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem”, atklāti balsojot:  PAR – 9 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,     
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Iznomāt Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas telpas ar kopējo platību - 294,56 m2.  
2. Apstiprināt nosacīto nomas maksu Ls 0,80 - par 1m2.  
3. Apstiprināt izsoles nolikumu „Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas telpu noma” (pielikumā).  
4. Izsoles organizēšanu uzdot rīkot Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai. 
5. Noteikt izsoles pieteikumu atvēršanas laiku – 2012.gada 15.jūnijs plkst.15:00. 
6. Publicēt sludinājumu par izsoli laikrakstos „ZiemeĜlatvija” un „Liesma” un mājas lapā www.valka.lv 
7. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram Guntim Bašėim. 
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

6.§ 
Par publisku izklaides pasākumu atĜauju izsniegšanu 

_________________________________________________________ 
(A.JURJĀNE) 

 
  Lai pieteiktu publisku pasākumu un saĦemtu atĜauju tā rīkošanai, Publisku izklaides un svētku pasākumu 

drošības likumā ir noteikta kārtība, kādā pasākuma organizators pašvaldībai iesniedz iesniegumu un kādā 
pašvaldība izsniedz atĜauju vai atteikumu. Ērtības labad ir izstrādāta publiska pasākuma pieteikuma 
iesnieguma veidlapa un atĜaujas rīkot publisku pasākumu veidlapa. Domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.22 „Par pašvaldības nodevām Valkas novadā” ir noteiktas nodevas par izklaidējoša rakstura 
pasākumu rīkošanu publiskās vietās.  

 Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 14.maija 
lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 8.§) un vadoties no Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 
5.-9.panta, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti 
(V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Noteikt, ka publiska pasākuma rīkošanas atĜauju vai pamatotu atĜaujas atteikumu Valkas pilsētas teritorijā 

izsniedz domes izpilddirektors, bet atĜauju pagastā – attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs.   
2. Apstiprināt publiska pasākuma pieteikuma iesnieguma veidlapu (1.pielikums) un atĜaujas rīkot publisku 

pasākumu veidlapu (2.pielikums). 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram Guntim Bašėim. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

7.§ 
Par biedrības „ZiemeĜvidzemes volejbola skola” dibināšanu 

_________________________________________________________ 
(V.ZariĦš, K.RaudiĦš) 

Valkas novada dome ir saĦēmusi KārĜa RaudiĦa, dzīvo Rīgas ielā 6a-17, Valka, Valkas novads, LV-4701, 
2012.gada 11.maija iesniegumu ar lūgumu izskatīt Valkas novada domes sēdē lēmumu par biedrības 
„ZiemeĜvidzemes volejbola skola” dibināšanu. 
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Kā norāda K.RaudiĦš, ZiemeĜvidzemē jaunatnes volejbola skola varētu ieĦemt redzamāku vietu valsts 
mērogā. Reăionā ir tikai nedaudz sporta skolas, kurās kā sporta veids ir akreditēts volejbols, kā labākās 
varētu minēt Smiltenes meistaru komandas, kas parādās valsts jaunatnes volejbola statistikā. 

Pēc ilgas un rūpīgas problēmas analīzes un iespēju izvērtēšanas radās priekšlikums izveidot 
ZiemeĜvidzemes novadu sadarbību, veidojot vienotu mehānismu, kurš vadītu un koordinētu jaunatnes 
volejbolu reăionā. 

Latvijā pastāv četri jaunatnes volejbola centri – Rīgā, Daugavpilī, Kuldīgā un MurjāĦos (sporta internāts, 
kura audzēkĦi startē no reăioniem, kur iepriekš mācījušies). 

Izveidojot vienotu ZiemeĜvidzemes volejbola skolu, ieguvēji būtu gan visi reăioni, gan katrs novads 
atsevišėi, ar iespēju vairāk piesaistīt jauniešus aktīvam dzīves veidam, tādējādi samazinot kaitīgos 
ieradumus, kā arī savos novados un reăionā kopumā tiks popularizēts volejbols. 

Volejbola skolā tiks piesaistīti esošie reăiona volejbola treneri, kā arī ieinteresētie jaunieši varēs mācīties 
Latvijas valsts sports akadēmijā, lai vēlāk papildinātu ZiemeĜvidzemes volejbolu skolas treneru sastāvu. 

Biedrības mērėi ir: 
1. volejbola apmācība un popularizēšana Vidzemē un Latvijā; 
2. veicināt jauniešu un bērnu piesaistīšanu volejbolam, nodrošināt viĦu brīvā laika pavadīšanas 

iespējas sportojot; 
3. apmācīt jauniešus un bērnus volejbola spēlei; 
4. piesaistīt līdzekĜus volejbola attīstībai; 
5. veicināt pašvaldību sadarbību volejbola attīstībā, sadarboties ar Latvijas Volejbola federāciju un 

volejbola skolām un klubiem; 
6. rīkot volejbola turnīrus un volejbola nometnes; 
7. nodrošināt pilnvērtīgu volejbola apmācību programmu un procesu, pēc iespējas aptverot lielāku 

Vidzemes teritoriju, tādējādi nodrošinot, ka volejbola apmācība būtu tuvāk bērnu un jauniešu 
dzīvesvietai; 

8. volejbola sporta bāzes izveidošana un uzturēšana. 
Likuma „Par pašvaldībām” 95.pants nosaka, ka, lai risinātu uzdevumus, kuros ir ieinteresētas visas vai 

vairākas pašvaldības, tām ir tiesības sadarboties, kā arī dibināt pašvaldību biedrības vai iestāties šādās 
biedrībās. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 14.maija 
lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 9.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 4.punkta un 95.panta atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Dibināt kopā ar citām pašvaldībām biedrību „ZiemeĜvidzemes volejbola skola”. 
2. Noteikt, ka visus dibinātāja lēmumus biedrībā „ZiemeĜvidzemes volejbola skola” Valkas novada domes 

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

8.§ 

Par līdzekĜu piešėiršanu infrastruktūras objektu sakārtošanai 
_______________________________________________ 

(K.Albergs, A.VējiĦš) 

Valkas novada domes vadības sanāksmē ir izskatīti iesniegumi par vitāli nepieciešamajiem līdzekĜiem 
sabiedrībai svarīgu objektu nodrošināšanai un uzturēšanai: 

1. Valkas pamatskolai (PVC logu nomaiĦai, bibliotēkas telpu remontam un aprīkojuma iegādei, 
apgaismojuma armatūras nomaiĦai) – Ls 17000,-, 

2. Valkas mūzikas skolai (zāles remonts) – Ls 17600.-, 
3. Valkas ăimnāzijai (2.stāva remonts) – Ls 16369.-, 
4. Siltumtrašu rekonstrukcijai –Lauktehnikas rajonā – Ls 35000.- un MerėeĜa ielā 13 un 13a – Ls 20600.-, 
5. Afišu stendu izgatavošanai – Ls 10580.-, 
6. AusekĜa ielas siltumtrases labiekārtošanai – Ls 76000.-, 
7. AusekĜa ielas tilta remontam – Ls 4000,-, 
8. Tālavas ielas virskārtas asfaltēšanai – Ls 21000.-, 
9. Bērnu un jauniešu centram „Mice” (telpu remontam) – Ls 3300.-, 
10. Bērnu rotaĜu laukuma nojaukšana PII „PasaciĦa” – Ls 2000,00. 

Valkas novada dome ir saĦēmusi iepriekš budžetā neplānotus ieĦēmumus, kurus varētu izlietot šo 
pasākumu realizācijai. 

  Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 14.maija 
lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 10.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 2.punkta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (V.Šaicāns),  

Valkas novada dome 
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N O L E M J: 
 
1. Piešėirt līdzekĜus sabiedrībai svarīgu objektu nodrošināšanai un uzturēšanai: 

1.1. Valkas pamatskolai (PVC logu nomaiĦai, bibliotēkas telpu remontam un aprīkojuma iegādei, 
apgaismojuma armatūras nomaiĦai) – Ls 17000,-, 

1.2. Valkas mūzikas skolai (zāles remonts) – Ls 17600.-, 
1.3. Valkas ăimnāzijai (2.stāva remonts) – Ls 16369.-, 
1.4. Siltumtrašu rekonstrukcijai –Lauktehnikas rajonā – Ls 35000.- un MerėeĜa ielā 13 un 13a – Ls 20600.-, 
1.5. Afišu stendu izgatavošanai – Ls 10580.-, 
1.6. AusekĜa ielas siltumtrases labiekārtošanai – Ls 76000.-, 
1.7. AusekĜa ielas tilta remontam – Ls 4000,-, 
1.8. Tālavas ielas virskārtas asfaltēšanai – Ls 21000.-, 
1.9. Bērnu un jauniešu centram „Mice” (telpu remontam) – Ls 3300.-, 
1.10. Bērnu rotaĜu laukuma nojaukšana PII „PasaciĦa” – Ls 2000,00.  

2. Uzdot Finanšu nodaĜas vadītājai Ivetai Markovai nodrošināt lēmuma 1.punktā minēto izdevumu iekĜaušanu 
Valkas novada domes budžeta grozījumu projektā. 

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

9.§ 
Par atbalstu projektam „Bungu komplekta iegāde BJC „MICE” vajadzībām” 

_______________________________________________ 
(K.Albergs) 

Dome izskata Ernesta Lībieša 2012.gada 14.maijā iesniegto iesniegumu ar lūgumu līdzfinansēt projektu 
„Bungu komplekta iegāde BJMK Rokskolas Valkas filiāles vajadzībām”, kuru iesniedz BJMK Rokskolas 
Valkas filiāle „Hipotēku un zemes banka” Klientu kluba „Mēs paši” 2012.gada projektu konkursam. 

Projekta mērėis ir attīstīt BJMK Rokskolas Valkas filiāles darbību, iegādājot bungu komplektu ar šėīvjiem. 
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 650,00, no kurām LVL 400,00 piešėir Hipotēku banka, LVL 200,00 šėīvju 

iegādei, LVL 50,00 instrumenta piegādei uz Valku. 
Tā kā BJMK Rokskolas Valkas filiāles juridiskā forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tad Valkas 

novada dome nevar piešėirt finanšu līdzekĜus BJMK Rokskolas Valkas filiālei, tādēĜ ir ierosinājums projektu 
iesniegt Valkas novada domes iestādei – Valkas novada Bērnu un jauniešu interešu centram „Mice”. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 14.maija 
lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 11.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
1.daĜas 4.punkta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),   
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 
1. Atbalstīt projektu „Bungu komplekta iegāde Valkas novada Bērnu un jauniešu centra ”MICE” vajadzībām” 

„Hipotēku un zemes banka” Klientu kluba „Mēs paši” 2012.gada projektu konkursam. Projekta kopējās 
izmaksas ir Ls 650.00 (seši simti piecdesmit lati). 

2. Pēc projekta atbalstīšanas „Hipotēku un zemes banka Klientu kluba „Mēs paši” 2012.gada projektu 
konkursam, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu Ls 200,00 (divi simti lati). 

3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja Gunta Smane. 
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi un saskaĦā 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). 

 
 

10.§ 
Par atĜauju SIA „Valkas pilsētas tirgus” organizēt ielu un izbraukuma tirdzniecību     

__________________________________________________________________ 
(A.Simulis) 

Dome izskata Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas pilsētas tirgus”, reă. Nr.44103011386, juridiskās 
adrese: Rīgas iela 7A, Valka, 2012.gada 9.maijā iesniegto iesniegumu par atĜaujas izsniegšanu ielu un 
izbraukuma tirdzniecības organizēšanai 2012.gada jūlija – decembra mēnešos. SIA „Valkas pilsētas tirgus” 
valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Pavlova lūdz atĜaut organizēt ielu un izbraukuma tirdzniecību Rīgas ielā 7A un 
Sēlijas ielā no Rīgas ielas līdz Smilšu ielai. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 1.§) un vadoties no Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaĦojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, 
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 11.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti 
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(V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. AtĜaut SIA „Valkas pilsētas tirgus” organizēt ielu un izbraukuma tirdzniecību katru tirgus dienu. 
2. AtĜaut SIA „Valkas pilsētas tirgus” organizēt ielu un izbraukuma tirdzniecību 2012.gadā Valkā, Rīgas ielā 

7A un Sēlijas ielā no Rīgas ielas līdz Smilšu ielai sekojošos datumos: 
- jūlijā – 26., 27., 28.; 
- augustā – 23., 24., 25.; 
- septembrī - 27., 28., 29.; 
- oktobrī – 25., 26., 27.; 
- novembrī – 22., 23., 24.; 
- decembrī – 20., 21., 22. 

3. Izsniegt SIA „Valkas pilsētas tirgus” atĜauju ielu un izbraukuma tirdzniecības organizēšanai Valkā, Rīgas 
ielā 7A un Sēlijas ielā no Rīgas ielas līdz Smilšu ielai, un pilnvarot SIA „Valkas pilsētas tirgus” valdes 
priekšsēdētāju Skaidrīti Pavlovu izsniegt atĜaujas tirdzniecībai un iekasēt maksu par ielu un izbraukuma 
tirdzniecības vietām. 

4. Pirms lēmuma 1.punkta izpildes, saskaĦot un informēt par ielu un izbraukuma tirdzniecību rīkošanu 
Vidzemes reăiona pārvaldes Valkas policijas iecirkni, autoostu, Siltumapgādes nodaĜu, Ūdensapgādes un 
kanalizācijas nodaĜu, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜu, SIA „Valkas Namsaimnieks” un VUGD 
Vidzemes reăiona brigādes Valkas daĜu. 

5. SIA „Valkas pilsētas tirgus” valdes priekšsēdētājai tirdzniecības vietu izvietojumu saskaĦot ar novada 
domes izpilddirektoru. 

6. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas pilsētas tirgus” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Pavlova. 
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis. 
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 

 
11.§ 

Par konkursa „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2012”   
organizēšanu 

_________________________________________________________________________ 
(A.JURJĀNE) 

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

arī Ħemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, novada dome izskata konkursa „Par sakoptāko dzīves un darba 
vietu Valkas novadā 2012” nolikumu. 

  Konkursa mērėis ir veicināt un novērtēt Valkas novada iedzīvotāju aktivitātes apkārtējās vides sakopšanā 
un labiekārtošanā. 

 Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 2.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punkta un 
41.panta 2.punkta, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Organizēt konkursu „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2012” laikā no 2012.gada 
2.jūlija līdz 2012.gada 1.septembrim. 

2. Apstiprināt konkursa „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2012” nolikumu Nr.6 
(pielikumā). 

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

 
 

12.§ 
Par adrešu maiĦu 

_________________________ 
(I.SILIĥŠ) 

2012.gada 17.aprīlī Valkas novada dome saĦēma Valsts zemes dienesta vēstuli Nr.2-04.1-V/1626, kurā tika 
darīts zināms, ka Valkas novadā ir adreses, kuras neatbilst Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un tiek lūgts izvērtēt un aktualizēt Ērăemes pagasta, 
Kārėu pagasta, Valkas pagasta un Zvārtavas pagasta adrešu sarakstus atbilstoši spēkā esošajam Valkas 
novada teritorijas plānojumam. Kā arī adrešu informācijas sistēmā, pamatojoties uz Valkas pagasta padomes 
2001.gada 13.novembra lēmumu Nr.10/3 „Par nekustamo lietu adresēm”, ir reăistrēti ciemi, kuri, saskaĦā ar 
spēkā esošo Valkas novada teritorijas plānojumu, nav noteikti par ciemiem. 
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Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 3.§) un vadoties no Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta, 
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 8.punkta, 
Valkas novada teritorijas plānojuma, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, 
A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Mainīt adresi Ērăemes pagastā: 

1.1. no „Atvari”, Ērăemes pagasts, Valkas novads, LV-4711 uz „Atvari”, Ērăeme, Ērăemes pagasts, Valkas 
novads, LV-4711 

2. Mainīt sekojošās adreses Kārėu pagastā:  
2.1. no „CīruĜi”, Kārėi, Kārėu pagasts, Valkas novads, LV-4716 uz „CīruĜi”, Kārėu pagasts, Valkas novads, 

LV-4716; 
2.2. no „Krastnieki”, Kārėu pagasts, Valkas novads, LV-4716 uz „Krastnieki”, Kārėi, Kārėu pagasts, Valkas 

novads, LV-4716; 
2.3. no „JaunmedĦi”, Veckārėi, Kārėu pagasts, Valkas novads, LV-4716 uz „JaunmedĦi”, Kārėu pagasts, 

Valkas novads, LV-4716; 
3. Mainīt sekojošas adreses Valkas pagastā: 

3.1. no „KalniĦi”, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „KalniĦi”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4701; 

3.2. no „Mežmales”, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Mežmales”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.3. no „SermuĜi”, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „SermuĜi”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4701; 

3.4. no „Spuldzes”, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Spuldzes”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.5. no „SLTP 3012 Lugaži”, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „SLTP 3012 Lugaži”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.6. no „Alieši 2”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 2”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4701; 

3.7. no „Alieši 4”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 4”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4701; 

3.8. no „Alieši 6”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 6”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4701; 

3.9. no „Alieši 7”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 7”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4701; 

3.10. no „Alieši 14”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 14”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.11. no „Alieši 17”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 17”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.12. no „Alieši 20”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 20”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.13. no „Alieši 21”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 21”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.14. no „Alieši 24”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 24”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.15. no „Alieši 25”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 25”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.16. no „Alieši 26”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 26”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.17. no „Alieši 27”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 27”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.18. no „Alieši 29”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 29”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.19. no „Alieši 30”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 30”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.20. no „Alieši 33”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 33”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.21. no „Alieši 37”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 37”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.22. no „Alieši 38”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 38”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.23. no „Alieši 39”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 39”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.24. no „Alieši 44”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 44”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 
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3.25. no „Alieši 47”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 47”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.26. no „Alieši 48”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 48”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.27. no „Alieši 51”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 51”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.28. no „Alieši 52”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 52”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.29. no „Alieši 53”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 53”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.30. no „Alieši 54”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 54”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.31. no „Alieši 55”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 55”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.32. no „Alieši 58”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 58”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.33. no „Alieši 59”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 59”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.34. no „Alieši 65”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 65”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.35. no „Alieši 66”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 66”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.36. no „Alieši 67”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 67”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.37. no „Alieši 69”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 69”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.38. no „Alieši 76”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 76”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.39. no „Alieši 78”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 78”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.40. no „Alieši 79”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 79”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.41. no „Alieši 81”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 81”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.42. no „Alieši 82”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 82”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.43. no „Alieši 84”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 84”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.44. no „Alieši 90”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 90”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.45. no „Alieši 94”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 94”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.46. no „Alieši 99”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 99”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.47. no „Alieši 101”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 101”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.48. no „Alieši 104”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 104”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.49. no „Alieši 108”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 108”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.50. no „Alieši 110”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 110”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.51. no „Alieši 112”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 112”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.52. no „Alieši 113”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 113”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.53. no „Alieši 118”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 118”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.54. no „Alieši 121”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 121”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.55. no „Alieši 125”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 125”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.56. no „Alieši 128”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 128”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.57. no „Alieši 133”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 133”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 
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3.58. no „Alieši 135”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 135”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.59. no „Alieši 136”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 136”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.60. no „Alieši 137”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 137”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.61. no „Alieši 138”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 138”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.62. no „Alieši 141”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 141”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.63. no „Alieši 142”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 142”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.64. no „Alieši 144”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 144”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.65. no „Alieši 146”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 146”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.66. no „Alieši 147”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 147”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.67. no „Alieši 150”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 150”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.68. no „Alieši 153”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 153”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.69. no „Alieši 154”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 154”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.70. no „Alieši 155”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 155”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.71. no „Alieši 161”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 161”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.72. no „Alieši 163”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 163”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.73. no „Alieši 167”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 167”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.74. no „Alieši 176”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 176”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.75. no „Alieši 177”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 177”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.76. no „Alieši 180”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 180”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.77. no „Alieši 184”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 184”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.78. no „Alieši 185”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 185”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.79. no „Alieši 186”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 186”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.80. no „Alieši 187”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 187”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.81. no „Alieši 189”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 189”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.82. no „Alieši 196”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 196”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.83. no „Alieši 197”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 197”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.84. no „Alieši 198”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 198”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.85. no „Alieši 201”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 201”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.86. no „Alieši 203”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 203”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.87. no „Alieši 204”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 204”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.88. no „Alieši 206”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 206”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.89. no „Alieši 211”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 211”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.90. no „Alieši 212”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 212”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 
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3.91. no „Alieši 213”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 213”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.92. no „Alieši 214”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 214”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.93. no „Alieši 215”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 215”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.94. no „Alieši 216”, Alieši, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Alieši 216”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.95. no „Bērzezers 5”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 5”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.96. no „Bērzezers 7”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 7”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.97. no „Bērzezers 9”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 9”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.98. no „Bērzezers 14”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 14”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.99. no „Bērzezers 16”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 16”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.100. no „Bērzezers 17”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 17”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.101. no „Bērzezers 21”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 21”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.102. no „Bērzezers 24”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 24”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.103. no „Bērzezers 25”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 25”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.104. no „Bērzezers 27”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 27”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.105. no „Bērzezers 29”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 29”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.106. no „Bērzezers 33”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 33”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.107. no „Bērzezers 36”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 36”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.108. no „Bērzezers 42”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 42”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.109. no „Bērzezers 46”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 46”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.110. no „Bērzezers 47”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 47”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.111. no „Bērzezers 48”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 48”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.112. no „Bērzezers 49”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 49”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.113. no „Bērzezers 52”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 52”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.114. no „Bērzezers 53”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 53”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.115. no „Bērzezers 55”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 55”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.116. no „Bērzezers 56”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 56”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.117. no „Bērzezers 57”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 57”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.118. no „Bērzezers 58”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 58”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.119. no „Bērzezers 59”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 59”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.120. no „Bērzezers 61”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 61”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.121. no „Bērzezers 63”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 63”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.122. no „Bērzezers 64”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 64”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.123. no „Bērzezers 66”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 66”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 



13 
 

3.124. no „Bērzezers 69”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 69”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.125. no „Bērzezers 85”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 85”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.126. no „Bērzezers 87”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 87”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.127. no „Bērzezers 89”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 89”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.128. no „Bērzezers 92”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 92”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.129. no „Bērzezers 94”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 94”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.130. no „Bērzezers 95”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 95”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.131. no „Bērzezers 96”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 96”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.132. no „Bērzezers 98”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 98”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.133. no „Bērzezers 101”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 101”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.134. no „Bērzezers 103”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 103”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.135. no „Bērzezers 107”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 107”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.136. no „Bērzezers 113”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 113”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.137. no „Bērzezers 116”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 116”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.138. no „Bērzezers 118”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 118”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.139. no „Bērzezers 120”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 120”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.140. no „Bērzezers 123”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 123”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.141. no „Bērzezers 126”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 126”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.142. no „Bērzezers 127”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 127”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.143. no „Bērzezers 130”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 130”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.144. no „Bērzezers 131”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 131”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.145. no „Bērzezers 132”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 132”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.146. no „Bērzezers 137”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 137”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.147. no „Bērzezers 139”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 139”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.148. no „Bērzezers 142”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 142”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.149. no „Bērzezers 143”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 143”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.150. no „Bērzezers 148”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 148”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.151. no „Bērzezers 157”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 157”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.152. no „Bērzezers 161”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 161”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.153. no „Bērzezers 175”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 175”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.154. no „Bērzezers 181”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 181”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.155. no „Bērzezers 184”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 184”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.156. no „Bērzezers 189”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 189”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 
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3.157. no „Bērzezers 192”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 192”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.158. no „Bērzezers 197”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 197”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.159. no „Bērzezers 203”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 203”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.160. no „Bērzezers 206”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 206”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.161. no „Bērzezers 208”, Bērzezers, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Bērzezers 208”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.162. no „Kalnstaldoti”, Kalnstaldoti, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Kalnstaldoti”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.163. no „Lejasstaldoti”, Kalnstaldoti, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Lejasstaldoti”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.164. no „Ozolkalni”, Kalnstaldoti, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Ozolkalni”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.165. no „Saulieši”, Kalnstaldoti, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Saulieši”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.166. no „Ėeizarpurvs 1”, Ėeizarpurvs, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Ėeizarpurvs 1”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.167. no „Ėeizarpurvs 2”, Ėeizarpurvs, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Ėeizarpurvs 2”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.168. no „Ėeizarpurvs 3”, Ėeizarpurvs, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Ėeizarpurvs 3”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.169. no „Ėeizarpurvs 4”, Ėeizarpurvs, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Ėeizarpurvs 4”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.170. no „Ėeizarpurvs 5”, Ėeizarpurvs, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Ėeizarpurvs 5”, 
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.171. no „Ražošanas bāze Ėeizarpurvs”, Ėeizarpurvs, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz 
„Ražošanas bāze Ėeizarpurvs”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.172. no „Dzirnavnieki”, Pedele, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Dzirnavnieki”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.173. no „EzeriĦi”, Pedele, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „EzeriĦi”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4701; 

3.174. no „Gobas”, Pedele, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Gobas”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4701; 

3.175. no „Jaunpedele”, Pedele, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Jaunpedele”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.176. no „NoriĦas”, Pedele, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „NoriĦas”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.177. no „Pedele”, Pedele, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Pedele”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.178. no „Rīts”, Pedele, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Rīts”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4701; 

3.179. no „Rožkalni”, Pedele, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Rožkalni”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.180. no „Senči”, Pedele, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Senči”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4701; 

3.181. no „Veikals Pedele”, Pedele, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Veikals Pedele”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.182. no „DzelzceĜa ēka 155. km”, Saule, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „DzelzceĜa ēka 
155. km”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.183. no „DzelzceĜa ēka 156. km”, Saule, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „DzelzceĜa ēka 
156. km”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.184. no „Saule 2”, Saule, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Saule 2”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.185. no „Saule 3”, Saule, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Saule 3”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.186. no „Saule 4”, Saule, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Saule 4”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.187. no „Saules stacija”, Saule, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Saules stacija”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.188. no „Atvases”, Tomēni, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723 uz „Atvases”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4723; 

3.189. no „Birzmalnieki”, Tomēni, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723 uz „Birzmalnieki”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4723; 
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3.190. no „JaunozoliĦi”, Tomēni, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723 uz „JaunozoliĦi”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4723; 

3.191. no „Jaunsvīėeri”, Tomēni, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723 uz „Jaunsvīėeri”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4723; 

3.192. no „Tomēni”, Tomēni, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723 uz „Tomēni”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4723; 

3.193. no „Tomēni 2”, Tomēni, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723 uz „Tomēni 2”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4723; 

3.194. no „Tomēnu ūdenstornis”, Tomēni, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723 uz „Tomēnu 
ūdenstornis”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723; 

3.195. no „VecozoliĦi”, Tomēni, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723 uz „VecozoliĦi”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4723; 

3.196. no „Vectomēni”, Tomēni, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723 uz „Vectomēni”, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-4723; 

3.197. no „Tomēni”, Tomēni, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723 uz „Tomēni”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4723; 

3.198. no „Jaunzīles”, Zīle, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Jaunzīles”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.199. no „Priedulāji”, Zīle, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Priedulāji”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4701; 

3.200. no „SīĜi”, Zīle, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „SīĜi”, Valkas pagasts, Valkas novads, 
LV-4701; 

3.201. no „Zīle 1”, Zīle, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Zīle 1”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4701; 

3.202. no „Zīle 2”, Zīle, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Zīle 2”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4701; 

3.203. no „Zīle 3”, Zīle, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Zīle 3”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4701; 

3.204. no „Zīle 4”, Zīle, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Zīle 4”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4701; 

3.205. no „Zīles ugunsdzēsēju depo”, Zīle, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701 uz „Zīles 
ugunsdzēsēju depo”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701; 

3.206. no „Kalni”, ŽuldiĦas, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723 uz „Kalni”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4723; 

3.207. no „Līles”, ŽuldiĦas, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723 uz „Līles”, Valkas pagasts, Valkas 
novads, LV-4723; 

3.208. no „Žuldas”, ŽuldiĦas, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723 uz „Žuldas”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4723; 

3.209. no „ŽuldiĦas”, ŽuldiĦas, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4723 uz „ŽuldiĦas”, Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV-4723; 

5. Mainīt sekojošas adreses Vijciema pagastā: 
5.1. no „Akmenskalni”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733 uz „Akmenskalni”, Vijciema 

pagasts, Valkas novads, LV-4733; 
5.2. no „AkmentiĦi”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733 uz „AkmentiĦi”, Vijciema 

pagasts, Valkas novads, LV-4733; 
5.3. no „Ezerkalni”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733 uz „Ezerkalni”, Vijciema pagasts, 

Valkas novads, LV-4733; 
5.4. no „Imantas”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733 uz „Imantas”, Vijciema pagasts, 

Valkas novads, LV-4733; 
5.5. no „KociĦi”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733 uz „KociĦi”, Vijciema pagasts, 

Valkas novads, LV-4733; 
5.6. no „Krauklīši”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733 uz „Krauklīši”, Vijciema pagasts, 

Valkas novads, LV-4733; 
5.7. no „Lejzemnieki”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733 uz „Lejzemnieki”, Vijciema 

pagasts, Valkas novads, LV-4733; 
5.8. no „Mitriėi”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733 uz „Mitriėi”, Vijciema pagasts, 

Valkas novads, LV-4733; 
5.9. no „Rodeėi”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733 uz „Rodeėi”, Vijciema pagasts, 

Valkas novads, LV-4733; 
5.10. no „Rožkalni”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733 uz „Rožkalni”, Vijciema pagasts, 

Valkas novads, LV-4733; 
5.11. no „Stampkalni”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733 uz „Stampkalni”, Vijciema 

pagasts, Valkas novads, LV-4733; 
5.12. no „Vecstampkalni”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733 uz „Vecstampkalni”, 

Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733; 
5.13. no „VējiĦi”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733 uz „VējiĦi”, Vijciema pagasts, 

Valkas novads, LV-4733; 
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6. Mainīt sekojošas adreses Zvārtavas pagastā: 
6.1. no „Apbūve”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735 uz „Apbūve”, Stepi, Zvārtavas pagasts, 

Valkas novads, LV-4735; 
6.2. no „Garāžas”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735 uz „Garāžas”, Stepi, Zvārtavas pagasts, 

Valkas novads, LV-4735; 
6.3. no „Katlu māja”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735 uz „Katlu māja”, Stepi, Zvārtavas 

pagasts, Valkas novads, LV-4735; 
6.4. no „StrautiĦi”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735 uz „StrautiĦi”, Stepi, Zvārtavas pagasts, 

Valkas novads, LV-4735; 
6.5. no „Ūdenstornis”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735 uz „Ūdenstornis”, Stepi, Zvārtavas 

pagasts, Valkas novads, LV-4735; 
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

13.§ 
Par mazdārziĦa Nr. 155, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Burtnieku iela 9,  un 

mazdārziĦa Nr.155A, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Burtnieku iela 9A nomu  
_______________________________________________________________ 

(G.Smane) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 2.maija 
iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par mazdārziĦu Nr.155, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala 
Valkā, Burtnieku iela 9 un mazdārziĦu Nr.155A, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Burtnieku iela 
9A. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 4.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas noteikumus par neapbūvēta 
zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēėināšanas kārtība”; Valkas novada 
domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada 
pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.1. un 2.2.punkta, kā 
arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti 
(V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,       
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, Burtnieku iela 9 ar kadastra 
apzīmējumu 9401 005 0526 daĜas, „MazdārziĦš Nr.155” ar kopējo platību 700 m2 un zemes gabalu Valkā, 
Burtnieku iela 9A, platība 0.4050 ha, nomu bez apbūves tiesībām, saskaĦā ar šim lēmumam pievienoto 
zemes gabalu izvietojuma shēmu.  

14.§ 
Par  platības precizēšanu pēc kadastrālās uzmērīšanas zemes gabalam  

Valkas pagastā „Saktas” ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0263  
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 

Dome izskata 2012.gada 3.aprīlī saĦemto SIA „Metrija” iesniegumu ar lūgumu precizēt zemes vienības 
Valkas pagastā „Saktas” ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0263 platību, saskaĦā ar kadastrālo uzmērījumu. 
[..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 5.§) un vadoties no likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 
9.daĜas, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, 
K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
1. Apstiprināt zemes gabala Valkas pagastā “Saktas”, ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0263 platību pēc 

kadastrālās uzmērīšanas 0.7769 ha, saglabājot zemes gabalam reăistrēto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērėi. 

15.§ 
Par  nomas līguma slēgšanu uz zemes gabaliem Vijciema pagastā „Bērzi”  
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata 2012.gada 7.martā, saĦemto ***, personas kods ***-***, iesniegumu ar lūgumu noslēgt 
nomas līgumu par zemes gabaliem Valkas novada Vijciema pagastā „Bērzi”. [..] 
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Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 6.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.daĜas; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 1.punkta; Ministru kabineta 
noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un nomas 
maksas aprēėināšanas kārtību” 7.punkta,   atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, 
A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,       
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Pēc pilnas nekustamā īpašuma nodokĜa samaksas (saskaĦā ar nekustamā īpašuma nodokĜa maksājuma 
paziĦojumu) par zemes gabaliem Vijciema pagastā “Bērzi”, kadastra apzīmējums 9492 002 0065, platība 
22.6 ha; 9492 003 0011, platība 22.8 ha; 9492 005 0146, platība 3.6 ha un 9492 005 0182, platība 4.0 ha 
saĦemšanas, slēgt nomas līgumu ar ***, par minēto zemes gabalu nomu 

2. Ja četru mēnešu laikā no šī lēmuma pieĦemšanas dienas nav veikts nekustamā īpašuma nodokĜa 
maksājums par šī lēmuma 1.punktā minētajiem zemes gabaliem, uzskatīt, ka *** ir atteicies no zemes 
gabalu nomas. 

16.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 106” 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 12.aprīĜa 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 13.04.2012. Nr.208) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 106” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 
0412. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 7.§) un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J :    
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 3.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.12 par zemes gabala 

Valkas pagastā „Alieši 106”, kadastra apzīmējums 9488 005 0412, platība 0.06 ha, termiĦa pagarināšanu 
līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
17.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 22” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 13.aprīĜa 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 13.04.2012. Nr.207) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 22” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0217. 
[..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 8.§) un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

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

Valkas pagastā „Alieši 22”, kadastra apzīmējums 9488 005 0217, platība 0.0659 ha, termiĦa pagarināšanu 
līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
18.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 171” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 18.aprīĜa 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 18.04.2012. Nr.217) ar lūgumu pagarināt nomas 
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līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 171” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 
0397. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 9.§) un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 16.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.35 par zemes gabala 

Valkas pagastā „Alieši 171”, kadastra apzīmējums 9488 005 0397, platība 0.0564 ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
19.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabaliem Valkas pagastā „Rūėīši” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo ***, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012.gada 12.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 18.04.2012., Nr.203) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Rūėīši” ar kadastra apzīmējumiem 9488 009 0065, 
platība 0.9 ha; 9488 009 0200, platība 1.1 ha un 9488 009 0118, platība 3.0 ha, nomu. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 10.§) un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 3.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 7 par zemes gabalu 

Valkas pagastā „Rūėīši”, ar kadastra apzīmējumiem 9488 009 0065, platība 0.9ha; 9488 009 0200, platība 
1.1ha un 9488 009 0118, platība 3.0ha, termiĦa pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
20.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabaliem Valkas pagastā „Lejasārnieki” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo ***, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012.gada 19.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 19.04.2012. Nr.223) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Lejasārnieki” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 
0057, platība 2.3 ha, nomu. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 11.§) un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 3.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.19 par zemes gabala 

Valkas pagastā „Lejasārnieki”, ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0057, platība 2.3 ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
21.§ 

Par zemes gabala Ērăemes pagastā „RoziĦi” nodošanu nomā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere)   
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo ***, Ērăemes pagasts, Valkas novads, 2012.gada 16.aprīĜa 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 16.04.2012. reă. Nr.211) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu uz zemes gabalu Ērăemes pagastā „RoziĦi”, kadastra apzīmējums 9452 003 0096, platība 0.4 ha.   
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Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 12.§), kā arī, lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas; Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, 
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,       
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar *** zemes nomas līgumu par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes gabalu Valkas novada 

Ērăemes pagastā “RoziĦi”, kadastra apzīmējums 9452 003 0096, platība 0.4 ha, nomu bez apbūves 
tiesībām, uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga 
normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

 
22.§ 

Par *** iesnieguma izskatīšanu par zemes gabalu  
Valkas pagastā „Māja 3” un „Jaundruvas 5” nodošanu nomā 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

   
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** Valkas pagasts, Valkas novads, 2012.gada 16.aprīĜa 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 16.04.2012. reă. Nr.213) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu uz zemes gabaliem Valkas pagastā „Māja 3”, kadastra apzīmējums 9488 006 0250 un „Jaundruvas 5”.   

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 13.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas; Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi  par  publiskas  personas  zemes  nomu” III daĜas,  atklāti  balsojot 
deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, 
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar *** zemes nomas līgumu par sekojošu rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes gabalu nomu bez 

apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt līdz 
attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu: 

1.1. zemes gabals Valkas pagastā “Māja 3”, kadastra apzīmējums 9488 006 0250, platība 0.3 ha; 
1.2. zemes gabals Valkas pagastā “Jaundruvas 5”, kadastra apzīmējums 9488 006 0253, platība 

0.3ha. 
 

23.§ 
Par zemes gabala Valkā, „Celtnieks 100” nodošanu nomā 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

   
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 16.aprīĜa 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 16.04.2012. reă.Nr.214) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 100”, kadastra apzīmējums 9401 008 0720 platība 0.09 ha.  [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 14.§), kā arī, lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas; Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, 
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar ***, zemes nomas līgumu par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes gabalu Valkas novada 

Valkā, “Celtnieks 100”, kadastra apzīmējums 9401 008 0720, platība 0.0685 ha, nomu bez apbūves 
tiesībām, uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga 
normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu.  

 
24.§ 

Par zemes gabala Valkas pagastā „Bērzezers 163” nodošanu nomā 
_______________________________________________________________ 
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(L.Engere) 
   

Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 25.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 25.04.2012. reă.Nr.237) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Bērzezers 163”, kadastra apzīmējums 9488 003 0379.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 15.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas, atklāti balsojot deputātiem: PAR 
– 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,       
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar ***, zemes nomas līgumu par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes gabalu Valkas novada 

Valkas pagastā “Bērzezers 163”, kadastra apzīmējums 9488 003 0379, platība 0.06 ha, nomu bez 
apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz 
attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu  

 
25.§ 

Par zemes gabala Valkas pagastā „Mežāres” nodošanu nomā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere)  
  

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 24.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 24.04.2012. reă.Nr.234) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu uz zemes gabalu Valkas pagastā ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0043, platība 1.0 ha.  [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 16.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem; vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas, atklāti balsojot deputātiem: PAR 
– 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Noslēgt ar ***, zemes nomas līgumu par reformas pabeigšanai ieskaitītu zemes gabalu Valkas pagasta 

“Mežāres”, kadastra apzīmējums 9488 009 0043 platība 1.0 ha, nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 
2017.gada 31.decembrim, ja līdz nomas līguma termiĦa beigām nav pieteicies bijušo īpašuma tiesību 
atjaunošanas pretendents. Gadījumā ja pirms nomas līguma termiĦa beigām piesakās bijušā īpašuma 
tiesību atjaunošanas pretendents, Valkas novada domei ir tiesības vienpersoniski līgumu izbeigt, par to 
rakstiski brīdinot nomnieku vienu mēnesi iepriekš. 

2. Noteikt 4.5m platu ceĜa servitūtu pār zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0043 par labu 
nekustama īpašuma „Lejasstaldoti” zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0045. 

 
 

26.§ 
Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiĦa un jauna nomas līguma noslēgšanu  

uz zemes gabalu Zvārtavas pagastā „Kalnamandēgi 1” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo ***, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2012.gada 26.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 26.04.2012. reă.Nr.240) ar lūgumu izbeigt nomas 
līgumu par zemes gabala Zvārtavas pagastā „Kalnamandēgi 1”, kadastra apzīmējums 9496 007 0051 un *** 
personas kods ***-***, dzīvo ***, Zvārtavas pagasts ar lūgumu noslēgt nomas līgumu uz zemes gabalu 
Zvārtavas pagastā „Kalnmandēgi 1”, kadastra apzīmējums 9496 007 0051, platība 6.2 ha.  [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 17.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, vadoties no 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”; kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,        
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
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1. Pēc nomas maksas parāda  un nekustamā īpašuma nodokĜa apmaksas  slēgt vienošanos ar *** par 
2009.gada 2.martā noslēgtā Zemesgabala nomas līgumu Nr.12-2009 par zemes gabala Zvārtavas 
pagastā „Kalnamandēgi 1”, kadastra apzīmējums 9496 007 0051, platība 6.2 ha izbeigšanu pirms termiĦa. 

2. Pēc tam, kad *** ir apmaksājusi 1.punktā minētos maksājumus, slēgt ar ***, personas kods ***-***, nomas 
līgumu par zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagastā „Kalnamandēgi 1”, kadastra apzīmējums 
9496 007 0051, platība 6.2 ha nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2022.gada 31.decembrim, nomas 
līguma termiĦš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas vienošanās pamata. 

3. Noteikt 4.5 m platu ceĜa servitūtu pār zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0051 par labu 
nekustama īpašuma „Kalnamandēgi” zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0084. 

 

27.§ 
Par mazdārziĦa Nr.187, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, „Šėirstnieki” nomu  

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 25.aprīĜa 
iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, 
„Šėirstnieki”. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 18.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 
29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai 
piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.1.punktu, kā arī likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkts, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, 
A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,       
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Slēgt nomas līgumu ar *** personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, „Šėirstnieki” ar kadastra 
apzīmējumu 9401 008 0411 daĜas, „MazdārziĦš Nr.187” ar kopējo platību 280 m2, nomu, saskaĦā ar šim 
lēmumam pievienoto nomas gabalu izvietojuma shēmu. 

 
28.§ 

Par nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 50” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 

Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo *** ***, Valga, 2012.gada 23.aprīĜa iesniegumu (saĦemts un 
reăistrēts Valkas novada domē 23.04.2012. Nr.226) ar lūgumu attiekties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu Valkā, „Celtnieks 50”, tam pievienoto ēku īpašuma Pirkuma līgumu.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 19.§) un vadoties no Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra Rīkojumu Nr.538, kā arī 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti 
(V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,       
Valkas novada dome 
N O L E M J :   
  
1. Ar 2012.gada 23.aprīli izbeigt ar *** 2011.gada 14.septembrī noslēgto zemes gabala Valkā, „Celtnieks 50” 

nomas līgumu Nr. VND/2011/368. 
 

29.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Kārėu pagastā „Liăsalas” 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

   
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo ***, *** pagasts, Naukšēnu novads, 2012.gada 16.aprīĜa 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 16.04.2012., reă.Nr.236) ar lūgumu pagarināt nomas 
līguma termiĦu par zemes gabalu Kārėu pagastā „Liăsalas”, kadastra apzīmējums 9466 002 0029, platība 4.2 
ha, kā arī izteikts vēlējums šo zemes gabalu atpirkt no pašvaldības. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 20.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem; vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 
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21.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,       
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt vienošanos ar ***, veicot sekojošus grozījumus 2007.gada 16.aprīĜa zemes nomas līgumā 

Nr.245 par zemes gabala Kārėu pagastā ar kadastra apzīmējumu 9466 002 0029 nomu:  
1.1.  izteikt līguma 1.punktu sekojošā redakcijā: „Iznomātājs nodod un Nomnieks pieĦem nomas 

lietošanā bez apbūves tiesībām, zemesgabalu (turpmāk –Zemesgabals): adrese: „Liăsalnieki”,  
Kārėu pagasts, Valkas novads, kopplatība (ha):  4.25 ha, kadastra  Nr.9466 002 0029, saskaĦā 
ar zemes gabala izvietojuma shēmu (lēmuma pielikums Nr.1).” 

1.2. izteikt līguma 2.1.punktu sekojošā redakcijā: „Noteikt nomas līguma termiĦu līdz 2017.gada 
31.decembrim, ja līdz nomas līguma termiĦa beigām nav pieteicies bijušo īpašuma tiesību 
atjaunošanas pretendents. Gadījumā ja pirms nomas līguma termiĦa beigām piesakās bijušā 
īpašuma tiesību atjaunošanas pretendents, Valkas novada domei ir tiesības vienpersoniski 
līgumu izbeigt, par to rakstiski brīdinot nomnieku vienu mēnesi iepriekš.” 

1.3. izteikt līguma 3.1.punktu sekojošā redakcijā: „Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts publiskas personas zemes nomu” 
18.3.punktu, noteikt, ka nomas maksa par augstāk minēto zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības”. 

 
30.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 188” un 
papildus zemes gabala daĜas  no „Jaunalieši” nodošanas nomā 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 27.marta 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 27.03.2012. Nr.167) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 188” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 
0357, platība 0.1403 ha. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 21.§) un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Precizēt zemes gabala Valkas pagastā „Alieši 188”, kadastra apzīmējums 9488 005 0357 platību – 793 

m2, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā. 
2. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 10.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.47 par zemes gabala 

Valkas pagastā „Alieši 188”, kadastra apzīmējums 9488 005 0357, platība 0.0793 ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim un izteikt minētā nomas līguma 1.1.punktu sekojošā 
redakcijā:  
„Iznomātājs nodod un Nomnieks pieĦem nomas lietošanā bez apbūves tiesībām, zemesgabalu (turpmāk 
–Zemesgabals): adrese: „Alieši 188”, Valkas pagasts, Valkas novads, kopplatība (ha): 0.0793ha, 
kadastra Nr.9488 005 0357 un daĜu no zemes gabala „Jaunalieši”, Valkas pagasts, Valkas novads, 
platība 0.032 ha, kadastra apzīmējums 9488 005 0094, saskaĦā ar zemes gabala izvietojuma shēmu 
(lēmuma pielikums Nr.1).” 

 
31.§ 

Par zemes gabala Valkā, „Celtnieks 133” nodošanu nomā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere)   
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 28.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 02.05.2012., reă.Nr.251) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 133”, kadastra apzīmējums 9401 008 0620, platība 0.06 ha. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 22.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 6.daĜas; Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas, kā arī likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,       
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Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar *** zemes nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novadā, Valkā, “Celtnieks 133”, kadastra 

apzīmējums 9401 008 0620, platība 0.06 ha, nomu bez apbūves tiesībām uz laiku līdz 2017.gada 
31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma 
pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu  

 
32.§ 

Par zemes gabala Valkas pagastā „Alieši 162” nodošanu nomā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 28.aprīĜa 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 02.05.2012. reă. Nr.248) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 162”, kadastra apzīmējums 9488 005 0336.  [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 23.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas, atklāti balsojot deputātiem: PAR 
– 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar *** zemes nomas līgumu par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes gabalu Valkas novada 

Valkas pagastā “Alieši 162”, kadastra apzīmējums 9488 005 0336, platība 0.0868 ha, nomu bez apbūves 
tiesībām, uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga 
normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu  

 
33.§ 

Par zemes gabala Valkas pagastā „Alieši 126” nodošanu nomā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
   

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 28.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 02.05.2012., reă. Nr.249) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 126”, kadastra apzīmējums 9488 005 0305. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 24.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas, atklāti balsojot deputātiem: PAR 
– 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar *** zemes nomas līgumu par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes gabalu Valkas novada 

Valkas  pagastā “Alieši 126”, kadastra apzīmējums 9488 005 0305, platība 0.0693 ha, nomu bez apbūves 
tiesībām, uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt līdz attiecīga 
normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

 
34.§ 

Par daĜas no zemes gabala Valkā, „Celtnieks 219” nodošanu nomā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Valka, Valkas novads, 2012.gada 28.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 02.05.2012. reă. Nr.247) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu uz daĜu no zemes gabala Valkā, „Celtnieks 219”, kadastra apzīmējums 9401 008 0376. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 25.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas, atklāti balsojot deputātiem: PAR 
– 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
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1. Noslēgt ar *** zemes nomas līgumu par rezerves zemes fondā ieskaitīta zemes gabala daĜas Valkas 

novadā Valkā, “Celtnieks 219”, kadastra apzīmējums 9401 008 0376, platība 0.1053 ha, nomu bez 
apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz 
attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

 
35.§ 

Par zemes gabala Valkā, „Celtnieks 90” nodošanu nomā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
   

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 27.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 27.04.2012. reă. Nr.243) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 90”, kadastra apzīmējums 9401 008 0710. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 26.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas, atklāti balsojot deputātiem: PAR 
– 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,       
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar ***, zemes nomas līgumu par rezerves zemes fondā ieskaitīta zemes gabala Valkas novadā 

Valkā, “Celtnieks 90”, kadastra apzīmējums 9401 008 0710, platība 0.06 ha, nomu bez apbūves tiesībām, 
uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta 
vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

 
36.§ 

Par mazdārziĦa Nr. 125, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, Rīgas iela 62C, nomu  
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata  ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 2.maija 
iesniegumu ar lūgumu  noslēgt nomas līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, 
Rīgas iela 62C. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 27.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 
29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai 
piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 2.2.punkta, kā arī likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, 
K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-*** par zemes gabala Valkā, Rīgas  iela 62C ar kadastra 

apzīmējumu 9401 004 0154 daĜas, „MazdārziĦš Nr.125” ar kopējo platību 1830 m2, nomu, saskaĦā ar šim 
lēmumam pievienoto nomas gabalu izvietojuma shēmu. 

 
 

37.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 68” 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 7.maija 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 07.05.2012., Nr.262) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 68” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0261.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 28.§) un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,       
Valkas novada dome 
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N O L E M J : 
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 21.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 58 par zemes gabala 

Valkas pagastā „Alieši 68”, kadastra apzīmējums 9488 005 0261, platība 0.07ha, termiĦa pagarināšanu 
līdz 2022.gada 31.decembrim. 

38.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Bērzezers 140” 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 7.maija 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 07.05.2012., Nr.256) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 140” ar kadastra apzīmējumu 9488 003 
0258. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 29.§) un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 16.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.51 par zemes gabala 

Valkas pagastā „Bērzezers 140”, kadastra apzīmējums 9488 003 0258, platība 0.06 ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
 

39.§ 
Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiĦa un jauna nomas līguma noslēgšanu  

uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 182” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Rīga, 2012.gada 7.maija iesniegumu (saĦemts 
un reăistrēts Valkas novada domē 07.05.2012. reă.Nr.257) ar lūgumu izbeigt nomas līgumu par zemes 
gabala Valkā, „Celtnieks 182”, kadastra apzīmējums 9401 008 0339 par labu ***.  [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 30.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta 1.daĜas; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 6.daĜas; 2007.gada 30.oktobra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu„ 18.punkta, kā  arī  likuma “Par 
pašvaldībām”  21.panta,  atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,       
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt vienošanos ar *** par 2009.gada 15.oktobrī noslēgtā Zemesgabala nomas līguma Nr.233 par zemes 

gabala Valkā, „Celtnieks 182”, kadastra apzīmējums 9401 008 0339, platība 0.06 ha izbeigšanu pirms 
termiĦa. 

2. Noslēgt ar ***, personas kods ***-***, nomas līgumu par zemes gabala Valkas novada Valkā, „Celtnieks 
182”, kadastra apzīmējums 9401 008 0339, platība 0.06 ha, nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 
2022.gada 31.decembrim, nomas līguma termiĦš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas 
vienošanās pamata. 

 
40.§ 

Par  nomas līguma slēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 62” 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata 2012.gada 3.maijā, saĦemto *** pilnvarotās personas *** personas kods ***-*** (darbojas uz 
2012.02.05. Pilnvaras Nr.1546 pamata, Izdevis zvērināta notāre Inga Dreimane), dzīvo *** iela ***, 
iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 62”, kadastra apzīmējums 
9401 008 0748. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 31.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta 1.daĜas; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 6.daĜas; 2007.gada 30.oktobra Ministru 
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kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. un 7.2.punkta, atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, 
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Slēgt nomas līgumu ar *** pilnvaroto personu ***, par zemes gabala Valkas novadā, Valkā „Celtnieks 62”, 

kadastra apzīmējums 9401 008 0748, platība 0.06 ha nomu. 
 

41.§ 
Par daĜas no zemes gabala Valkā, Tīruma ielā 2 nomu  

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012.gada 8.maija 
iesniegumu ar lūgumu slēgt nomas līgumu par daĜu no zemes gabala Valkas pilsētā, Tīruma iela 2, atbilstoši 
iesniegumam pievienotai shēmai. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 32.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija sēdes lēmuma 
(protokols Nr.7, 19.§), Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīĜa rīkojuma Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma 
koncepciju”; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību 
zemes nomu” 18.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,       
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par daĜu 12480 m2 platībā no zemes gabala Valkā, 

Tīruma iela 2, kadastra apzīmējums 9401 004 0320, kas apzīmēts ar Nr.7, nomu bez apbūves tiesībām, 
nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz 
attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 

 
42.§ 

Par zemes gabala Valkā, VaroĦu iela 47A nomu  
_____________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata  ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, 2012.gada 8.maija iesniegumu ar 
lūgumu  slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas pilsētā, VaroĦu iela 47A.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 33.§), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā 
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas,atklāti balsojot deputātiem: PAR 
– 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar *** zemes nomas līgumu par rezerves zemes fondā ieskaitīta zemes gabala Valkas novadā 

Valkā, VaroĦu iela 47A, kadastra apzīmējums 9401 007 0159, platība 1350 m2, nomu bez apbūves 
tiesībām uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt līdz attiecīga 
normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu  

 
43.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabaliem Valkas pagastā „Jaunžurbi” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 13.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 13.04.2012. Nr.209) ar lūgumu pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā „Jaunžurbi” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 
0076, platība 0.8 ha un 9488 005 0077, platība 1.8 ha. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 34.§) un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, 
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K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 3.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.29 par zemes gabalu 

Valkas pagastā „Jaunžurbi”, kadastra apzīmējums 9488 005 0076, platība 0.75 ha un 9488 005 0077, 
platība 1.8 ha, termiĦa pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 

44.§ 
Par zemes gabalu piekritības izvērtēšanu zemes reformas pabeigšanas procesa vajadzībām 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
2012.gada 11.aprīlī Valkas novada dome saĦēma Valsts zemes dienesta (turpmāk tekstā Dienests) vēstuli 

Nr.2-04/1590 par pašvaldībām piekritīgajām zemēm, ar kuru tika nosūtīts izvērtēšanai Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā reăistrētie dati par pilsētas teritorijā esošajām pašvaldībai piekrītošajām 
un piederošajām zemes vienībām, uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātās īpašuma tiesības. 

Izvērtēšanas procesā tika pārbaudīts vai par datu atlasē iekĜautajām zemes vienībām ir pieĦemti 
pašvaldības lēmumi par zemes vienību piekritību vai piederību pašvaldībai atbilstoši likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantam, kā arī to, vai 
pašvaldības rīcībā esošā informācija par zemes vienības platību atbilst datu atlasē norādītajai informācijai. 
ĥemot vērā iepriekš minēto tika konstatēts, ka atsevišėu, zemes vienību piekritība vēl līdz šim nav 

precizēta. 
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 

(sēdes protokols Nr.5, 35.§) un vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daĜas 1.punkta, 3.panta 6.daĜas un 4.1.panta 2.daĜas 6.punkta, 
Valkas novada teritorijas plānojuma, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, 
A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Atzīt, ka saskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3.panta 2.daĜas 1.punktu sekojoši zemes gabali reăistrējami uz Valkas novada 
pašvaldības vārda:  

1.1. zemes gabals – Domes bulvāris 7A, kadastra apzīmējums 9401 006 0323, ar platību 0.4523ha. 
Zemes gabala lietošanas mērėis – ar maăistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maăistrālajiem naftas, naftas produktu, ėīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruĜvadiem saistīto 
būvju, ūdens Ħemšanas un notekūdeĦu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201); 

1.2. zemes gabals – Strautu iela 2A, kadastra apzīmējums 9401 008 0218, ar platību 0.1787ha. 
Zemes gabala lietošanas mērėis – ar maăistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maăistrālajiem naftas, naftas produktu, ėīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruĜvadiem saistīto 
būvju, ūdens Ħemšanas un notekūdeĦu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201); 

1.3. zemes gabals – BlaumaĦa iela 12, kadastra apzīmējums 9401 005 0139, ar platību 0.3068ha. 
Zemes gabala lietošanas mērėis – rūpnieciskās ražošanas uzĦēmumu apbūve (kods 1001); 

2. Atzīt, ka saskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3.panta 6.daĜu sekojoši zemes gabali reăistrējami uz Valkas novada pašvaldības 
vārda:  

2.1. zemes gabals – Miera iela 5, kadastra apzīmējums 9401 001 0705, ar platību 0.2571ha. Zemes 
gabala lietošanas mērėis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

2.2. zemes gabals – Poruka iela 15, kadastra apzīmējums 9401 001 0916, ar platību 0.15ha, vairāk 
vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā. Zemes gabala lietošanas mērėis 
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

2.3. zemes gabals – VaroĦu iela 49, kadastra apzīmējums 9401 007 0205, ar platību 0.0175ha, 
vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā. Zemes gabala lietošanas 
mērėis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

2.4. zemes gabals – Celtnieks 144, kadastra apzīmējums 9401 008 0631, ar platību 0.06ha, vairāk 
vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā. Zemes gabala lietošanas mērėis 
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

2.5. zemes gabals – Celtnieks 220, kadastra apzīmējums 9401 008 0648, ar platību 0.1ha, vairāk vai 
mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā. Zemes gabala lietošanas mērėis – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

2.6. zemes gabals – Celtnieks 92, kadastra apzīmējums 9401 008 0712, ar platību 0.06ha, vairāk vai 
mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā. Zemes gabala lietošanas mērėis – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 
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3. Atzīt, ka saskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 4.1.panta 2.daĜas 6.punktu sekojoši zemes starpgabali reăistrējami uz Valkas novada 
pašvaldības vārda:  

3.1. zemes gabals – ZaĜā iela 16A, kadastra apzīmējums 9401 005 0287, ar platību 0.052ha, vairāk 
vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā. Zemes gabala lietošanas mērėis 
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

3.2. zemes gabals – VaroĦu iela 25A, kadastra apzīmējums 9401 006 0278, ar platību 0.097ha, 
vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā. Zemes gabala lietošanas 
mērėis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

 
45.§ 

Par nomas līguma izbeigšanu un ēkas iegūšanu īpašumā 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012.gada 4.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 04.04.2012., reă.Nr.190) ar lūgumu izbeigt zemes 
gabala nomas līgumu un piedāvājumu nodot pašvaldībai pagrabu, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 9488 006 0360. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 14.maija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.5, 36.§) un vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 1.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti 
(V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. PieĦemt piedāvājumu saĦemt dāvinājumā ēku (pagrabu), kas atrodas uz zemes gabala “Pagrabs”, Valkas 

pagasts, Valkas novads, kadastra apzīmējums 9488 006 0360, noslēdzot Priekšlīgumu ar ***. 
2. Ar priekšlīguma noslēgšanas brīdi izbeigt zemesgabala nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokĜa 

aprēėināšanu par nekustamo īpašumu „Pagrabs” ***. 
3. Uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto Priekšlīgumu. 
4. Uzdot Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaĜai sagatavot nepieciešamos dokumentus 

zemes gabala reăistrēšanai uz pašvaldības vārda un ēkas reăistrēšanai uz ***vārda. 
5. Pēc ēku īpašuma tiesību reăistrēšanas zemesgrāmatā noslēgt Dāvinājuma līgumu par ēku, kas atrodas uz 

zemes gabala „Pagrabs” Valkas pagastā, Valkas novadā pieĦemšanu.  
 

46.§ 
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu uz pašvaldībai piekrītošu,  

neapbūvētu zemes gabalu nomu Vijciema pagastā „Punkales”  
_______________________________________________ 

(L.ENGERE) 
 

Dome šā gada martā saĦēma iesniegumus no divām personām ar lūgumiem noslēgt zemes nomas līgumus 
par vieniem un tiem pašiem, neapbūvētiem zemes gabaliem Vijciema pagastā „Punkales” ar kadastra 
apzīmējumiem 9492 007 0136, platība 2.6 ha un 9492 007 0139, platība 1.3 ha. [..] 

Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 
2012.gada 15.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 1.§) un vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību 
finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 61.panta, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas nomu” 19.punkta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 10 
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,        
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 
1. Apstiprināt 2012.gada 15.maijā notikušās izsoles rezultātus un par uzvarētāju atzīt Zemnieku saimniecību 

“JaunlezdiĦi”, reă. Nr. 44101015951, juridiskā adrese “JaunlezdiĦi”, Vijciema pagasts, Valkas novads. 
2. Slēgt Lauku zemes nomas līgumu ar Zemnieku saimniecības “JaunlezdiĦi”, reă. Nr.44101015951, 
īpašnieku *** (personas kods *** – ***) par pašvaldībai piekrītošu, neapbūvētu zemes gabalu nomu 
Vijciema pagastā, kadastra apzīmējums 9492 007 0136, platība 2.6ha un 9492 007 0138, platība 1.3ha, 
nosakot nomas maksu gadā Ls 15,63 (piecpadsmit lati un 63 santīmi). 

 
 

47.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem bāreĦiem  

un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas” 
 apstiprināšanu 
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___________________________________________________________________________ 
(N.Dubrovska ) 

 
2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par pašvaldības palīdzību bāreĦiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas” netika atrunāta kārtība, kādā bāreĦiem 
uz bez vecāku gādības sasniegušajiem bērniem sasniedzot pilngadību pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokĜa 
izmaksu segšanai. Iepriekš minētajiem bērniem, kuri turpina mācīties, nav ienākumu, līdz ar to viĦi nespēj 
samaksāt par dzīvokli.  

 Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Sociālo lietu komitejas 2012.gada 21.maija lēmumu (sēdes 
protokols Nr.4., 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 7.punkta, 
21.panta 1.daĜas 16.punkta un 41.panta 1.daĜas 1.punkta, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta 
ceturtās daĜas un 43.panta un Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusăimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusăimenes aprūpes beigšanās" 27., 28., 29., 30., 31. un 31.1 punktiem, atklāti balsojot, deputātiem: PAR – 
10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem bāreĦiem un bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas” (pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus Nr.13 „Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem bāreĦiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus Nr.13 pēc to reăistrēšanas Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijā 
publicēt laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv. 

 
 

48.§ 
Par *** iesnieguma izskatīšanu  

___________________________________________________ 
(V.ZariĦš) 

 
2012.gada 18.maijā Valkas novada domē ir saĦemts iesniegums no ***, personas kods ***-***, dzīvo ***, 

Valka, Valkas novads, ar kuru viĦš pārsūdz lēmumu par pabalsta izmaksas pārtraukšanu. [..] 
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Sociālo lietu komitejas 2012.gada 21.maija lēmumu (sēdes 

protokols Nr.4,2.§) un vadoties no 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusăimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusăimenes beigšanās” 31.un 312.punkta un Administratīvā procesa likuma 81.panta 2.daĜas 1.punktu, kas 
nosaka, ka iestāde ar savu lēmumu var atstāt administratīvo aktu negrozītu, atklāti balsojot deputātiem: PAR 
– 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atstāt negrozītu 2012.gada 19.aprīĜa Valkas novada Sociālā dienesta lēmumu „Par pabalsta izmaksas 

pārtraukšanu ***” (protokols Nr.21, 1. §). 
 

49.§ 
DzīvokĜu jautājumu izskatīšana 

____________________________ 
( E.Lībietis) 

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokĜu palīdzības jautājumos, Ħemot vērā  Valkas novada 
domes DzīvokĜu komisijas 2012.gada 27.aprīĜa sēdes lēmumu  (protokols Nr.5 ), vadoties no Latvijas 
Republikas likuma  “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 9.punkta, 21.panta 1.daĜas 23.punkta, likuma “Par 
palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daĜas 1.punkta, 14., 15.pantiem,  atklāti balsojot 
deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (M.Magone),        
Valkas novada dome  
N O L E M J :  
 
1. P i e š ė i r t  ***, deklarētā dzīvesvieta  *** iela ***,Valkā, reăistrēta dzīvokĜu palīdzības II kārtas reăistrā, 

2-istabu dzīvokli Valkā, *** ielā ***, 2.stāvs,  kopējā platība 53,3 m², dzīvojamā platība 33,1 m², dzīvokĜa 
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.  

        Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža  *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību      ar 
ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).  
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    Maksa par ūdeni tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu. 
2. P i e š ė i r t  ***, pēc atgriešanās no ieslodzījuma vietas zudusi iespēja iemitināties iepriekšējā 

deklarētajā dzīvesvietā Valkā, *** ielā ***, 2-istabu dzīvokli Valkā, *** ielā ***, 1.stāvs,  kopējā platība 
51,6 m², dzīvojamā platība 35,8 m², dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.  
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža  *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Īres līgumu slēgt uz noteiktu laiku – 
uz sešiem mēnešiem.Maksa par ūdeni tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu.  

3. P i e š ė i r t  *** , deklarētā dzīvesvieta  *** iela ***,Valkā, reăistrēts dzīvokĜu palīdzības II kārtas reăistrā, 
2-istabu dzīvokli Valkā, ***, 1.stāvs,  kopējā platība 51,5 m², dzīvojamā platība 32,9 m², dzīvokĜa 
labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.  

     Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža  *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības    sabiedrību 
ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).  
     Maksa par ūdeni tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu. 
 

50.§ 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ērăemes pagastā 

__________________________________________________ 
( E.Lībietis) 

 
Valkas novada dome 2012.gada 3.aprīlī saĦēma nekustamā īpašuma “***”, Ērăemes pagastā, īpašnieces 

*** iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k.***-***) “***”, Ērăemes pagastā, jo minētā 
persona šajā adresē nedzīvo kopš 2011.gada jūlija un tur neatrodas viĦam piederošās mantas. [..] 

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

jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā dzīvesvietā. 
 

51.§ 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, VaroĦu ielā 
_________________________________________________ 

(E.Lībietis ) 
 

Valkas novada dome 2012.gada 11.aprīlī saĦēma nekustamā īpašuma *** ielā ***, Valkā, īpašnieka *** 
iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k.***-***) *** ielā ***, Valkā. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daĜas 2.punktu, 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu 
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 
11 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, personas kods ***-***, *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, jo 

zudis tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā dzīvesvietā. 
 

52.§ 
Par līdzfinansējumu projektam „Bērnu rotaĜu laukums Kārėu  

pagastā – sakārtotai videi un kustību priekam” 
___________________________________________________________ 

(J.PutniĦa, A.Simulis, S.Pilskalne) 
 
2012. gada 22. maijā ir saĦemts Silvas LiepiĦas (p.k. 230177 – 11370) iesniegums par to, ka Kārėu 

pagasta iedzīvotāju grupa ir uzsākusi izstrādāt projekta iesniegumu VAS „Hipotēku un zemes banka” projekta 
Klientu klubs „Mēs paši” projektu konkursam.  

Projekta ietvaros plānots izveidot bērnu rotaĜu laukumu Valkas novada Kārėu pagastā. Paredzētais 
kopējais projekta budžets 680,00 LVL, no kura 400,00 LVL ir VAS „Hipotēku un zemes bankas” finansējums.  

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta 2. un 5.punktu, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET – nav, ATTURAS - 
nav,  
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Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Atbalstīt izstrādātā projekta „Bērnu rotaĜu laukums Kārėu pagastā – sakārtotai videi un kustību 
priekam” iesniegšanu VAS „Hipotēku un zemes banka” projekta Klientu klubs „Mēs paši” projektu 
konkursam.  

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansēt 180,00 LVL bērnu rotaĜu laukuma izveidošanai 
Valkas novada Kārėu pagastā.  

3. Kopējās projekta izmaksas 680,00 LVL, no kurām 400,00 LVL ir VAS „Hipotēku un zemes 
bankas” finansējums, 180,00 LVL Valkas novada domes līdzfinansējums un 100,00 LVL pašu 
ieguldījums.   

4. AtĜaut īstenot projektā minētās darbības uz daĜas no Valkas novada domei piederošā zemes 
gabala „Tautas nams” kad. apz. 9466 05 0248, saskaĦā ar lēmuma pielikumā pievienoto shēmu.  

 
 

53.§ 
Par ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu pakalpojumu sniegšanu 

__________________________________________________________________ 
(V.ZariĦš  ) 

 

  Valkas novadā tiek aktīvi strādāts pie ūdenssaimniecības projektu realizēšanas. Līdz ar to iedzīvotājiem ir 
iespēja pieslēgties pie jaunajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. Daudzos gadījumos iedzīvotājiem var obligāti 
nākties veikt pieslēgumus pie jaunajiem tīkliem, jo vecie tīkli pārstāj funkcionēt (Valkas pagasta SēĜu un 
Lugažu ciemos daudzi pašreizējie pieslēgumi ir pie privātiem pakalpojuma sniedzējiem, kuri var pārtraukt 
pakalpojuma sniegšanu, jo Valkas novada dome izbeidz ar viĦiem noslēgtos nomas līgumus). Diemžēl daudzi 
iedzīvotāji nevar finansiāli atĜauties uzreiz samaksāt par jaunu pieslēgumu izbūvi, kas rada situāciju, ka 
jebkurā brīdī var tikt pārtraukti līdz šim saĦemtie pakalpojumi. Arī jaunizbūvētie tīkli netiek atbilstoši noslogoti, 
kas apgrūtina to funkcionēšanu atbilstošā kvalitātē.  

 Lai veicinātu iedzīvotāju pieslēgšanos ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, Valkas novada domei būtu 
jārada iedzīvotājiem iespēja pieslēgumus izbūvēt ar Valkas novada domes palīdzību, nepieciešamības 
gadījumā pakalpojuma samaksu sadalot pa mēnešiem ilgākā laika periodā. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 1.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Uzdot Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaĜai sniegt iedzīvotājiem 
pakalpojumu – individuālo dzīvojamo ēku pieslēgšana Valkas novada domes īpašumā esošajiem 
ūdens un kanalizācijas tīkliem. 

2. Noteikt, ka pakalpojums sniedzams tikai pēc līguma noslēgšanas ar dzīvojamās ēkas īpašnieku un 
Valkas novada domi. 

3. Līgumu pašvaldības vārdā, saskaĦojot ar Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas 
nodaĜas vadītāju, Valkas pilsētas teritorijā slēdz domes izpilddirektors, bet pagastā – attiecīgā pagasta 
pārvaldes vadītājs. 

4. Noteikt, ka pēc ēkas īpašnieka lūguma līgumā var tikt noteikta maksājuma sadalīšana pa daĜām uz 
laiku ne ilgāku par vienu gadu, samaksu veicot katru mēnesi proporcionāli termiĦam. Ēkas īpašniekam 
jāveic samaksa pirms darbu uzsākšanas ne mazāka kā 20% no līguma summas.  

5. Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektors Guntis Bašėis. 
6. Lēmuma izpildi kontrolē priekšsēdētājs Kārlis Albergs. 

 
 

54.§ 
Par  Valkas pilsētas kultūras nama telpu nodošanu  

biedrības "Valkas Dāmu klubs” lietojumā, noslēdzot sadarbības līgumu 
___________________________________________________________ 

(L.Lāne, A.Sjademe) 
               

  Deputāte Mārīte Magone lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās. 
Valkas novada dome ir saĦēmusi biedrības „Valkas Dāmu klubs” (reă. Nr. 40008140657) 2012.gada 

2.aprīĜa  iesniegumu ar lūgumu nodot biedrības lietošanā vienu telpu Valkas pilsētas kultūras namā E. 
DārziĦa ielā 8, Valkā. Kultūras nama administrācija var piedāvāt palīgtelpu  Nr.52 (8,6m2) trešajā stāvā. 
Biedrība lūdz telpu iznomāt bez nomas un komunālo pakalpojumu maksas, jo biedrība ar savu brīvprātīgo 
darbu atbalsta pilsētas pasākumus un sadarbojas ar labdarības organizācijām, sniedzot atbalstu sociāli 
mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.   

  Viena no likuma „Par pašvaldībām”  15.pantā noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām (pirmās 
daĜas 7.punkts) ir – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.  
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  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta kārtībā publiskas personas, t.sk., pašvaldība, sadarbības līgumu 
slēdz, lai panāktu vismaz vienas līdzējas – publiskas personas kompetencē ietilpstošā pārvaldes uzdevuma 
efektīvāku veikšanu.  

 Sadarbība ir paredzēta tādā formā, kur dome no vienas puses nodrošina telpas (t.sk. elektroenerăija, 
komunālie pakalpojumi), bet biedrība „Valkas Dāmu klubs” no otras puses – informatīvus un izglītojošus 
pasākumus sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.      

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”  15.panta 
pirmās daĜas 7.punkta un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 8 
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns), PRET - nav, 
ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),       
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Valkas Dāmu klubs” (reă. Nr. 40008140657), ar kuru nodot  
lietojumā telpu Valkas pilsētas kultūras namā E. DārziĦa ielā 8, Valkā, – palīgtelpu Nr. 52 ar kopējo 
platību 8,6m2 uz laiku līdz pieciem gadiem bez maksas, par ko biedrība no savas puses nodrošinās 
pašvaldībai informatīvus un izglītojošus pasākumus sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.  

2. Domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot sadarbības līgumu.  
 

55.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Bērzezers 39” 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 10.aprīĜa iesniegumu 

(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 09.05.2012. Nr.268) ar lūgumu  pagarināt nomas līgumu par 
zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 39” ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0331. [..] 
    Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 16.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 40  par zemes 
gabala Valkas pagastā „Bērzezers 39”, kadastra apzīmējums 9488 003 0331, platība 0.06ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

56.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Bērzezers 102” 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 9.maija iesniegumu 

(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 09.05.2012. Nr.267) ar lūgumu  pagarināt nomas līgumu par 
zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 102” ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0321. [..] 
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,       
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 22.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 67  par zemes 
gabala Valkas pagastā „Bērzezers 102”, kadastra apzīmējums 9488 003 0321, platība 0.06ha, 
termiĦa pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
57.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 173” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 8.maija iesniegumu 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 08.05.2012. Nr.261) ar lūgumu  pagarināt nomas līgumu par 
zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 173” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0242. [..] 
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
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aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas  27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 22.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 66  par zemes 
gabala Valkas pagastā „Alieši 173”, kadastra apzīmējums 9488 005 0242, platība 0.0715ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
58.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Līksnas 1” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata  ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, ***, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012. gada 8.maija 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 08.05.2012. Nr.260) ar lūgumu  pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Līksnas 1” ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0209. 
[..] 
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. Panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 16.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 174  par zemes 
gabala Valkas pagastā „Līksnas 1”, kadastra apzīmējums 9488 010 0209, platība 1.0 ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
59.§ 

Par  nekustamā īpašuma „Rozēni” Kārėu pagastā sadalīšanu  
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k. ***-***, dzīvo „***”, Kārėu pagasts, Valkas novads, 2012.gada 10.maija iesniegumu 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 10.05.2012. Nr.272) ar lūgumu  atĜaut atdalīt no nekustamā 
īpašuma „Rozēni”  Kārėu pagastā, iesniegumā minēto  zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9466 006 
0006, platība 6.3ha, piešėirot atdalītajam zemes gabalam jaunu nosaukumu „Meža Rozēni”. [..] 
ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta, 14.panta, Ministru 

kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 
2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 
noteikumi” 62.2.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 18.punkta,  atklāti balsojot deputātiem: 
PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „Rozēni”, kadastra numurs 9466 006 0005, kas atrodas Valkas 
novada Kārėu pagastā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9466 006 0006, platība 
6.3ha. 

2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 
006 0006 piešėirt jaunu nosaukumu: „Meža Rozēni”, Kārėu pagasts, Valkas novads , saglabājot  zemes 
vienībai reăistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērėi. 

60.§ 
Par zemes gabala Ērăemes pagastā „Ezerlīči 1” nodošanu nomā 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Ērăemes pagasts, Valkas novads, 2012. gada 7.maija 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 08.05.2012. reă.Nr.259) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu uz zemes gabalu Ērăemes pagastā ar kadastra apzīmējumu 9452 010 0086, platība 4.1ha.   
 ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu 
tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
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noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas noteikumus par neapbūvēta 
zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēėināšanas kārtība”; kā arī likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar ***, zemes nomas līgumu par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes gabalu Valkas 

novada Ērăemes  pagastā “Ezerlīči 1”, kadastra apzīmējums 9452 010 0086, platība 4.1ha, vairāk vai 
mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā, nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku 
līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai 
cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu. 
 

61.§ 
Par zemes gabala Ērăemes pagastā „Čalas” nodošanu nomā 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Ērăemes pagasts, Valkas novads, 2012. gada 9.maija 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 09.05.2012. reă.Nr.269) ar lūgumu noslēgt nomas 
līgumu uz zemes gabalu Ērăemes pagastā ar kadastra apzīmējumu 9452 003 0093, platība 1.5ha.  [..] 
      ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu 
tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas noteikumus par neapbūvēta 
zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēėināšanas kārtība”; kā arī likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt ar ***, zemes nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Ērăemes  pagastā “Čalas”, 

kadastra apzīmējums 9452 003 0093, platība 1.5ha, nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 
2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita 
lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu.  
  

62.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabaliem Kārėu pagastā  
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
   

Dome izskata zemnieku saimniecības „***” reă.Nr.***, īpašnieka *** dzīvo „***” Kārėu pagasts, Valkas 
novads, 2012. gada 3.maija iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 08.05.2012.) ar lūgumu 
pagarināt nomas līguma termiĦu  uz sekojošiem zemes gabaliem Kārėu pagastā „Krastnieki 2”, kadastra 
apzīmējums 9466 005 0202, platība 1.2ha; „Liepas”, kadastra apzīmējums 9466 005 0171, platība 1.8ha; daĜu 
no zemes gabala „Ārnieki” kadastra apzīmējums 9466 008 0027, platība 4.9ha; „Irbītes”, kadastra 
apzīmējums 9466 008 0053, platība 4.3ha un „MežmaĜi”, kadastra apzīmējums 9466 005 0203, platība 1.3ha.  
[..] 
       ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu 
tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu 
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas noteikumus par neapbūvēta zemesgabala 
nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēėināšanas kārtība”; kā arī likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt vienošanos ar zemnieku saimniecības „***” reă.Nr.***, īpašnieku ***, par 2011.gada 9.jūnijā 

noslēgtā zemes nomas līguma Nr. VND/2011/213 termiĦa pagarināšanu līdz 2017.gada 
31.decembrim par sekojošu zemes gabalu Kārėu pagastā: 

1.1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0202, „Krastnieki 2”, platība 1.2ha; 
1.2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0171, „Liepas”, platība 1.8ha; 
1.3. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0203, „MežmaĜi”, platība 1.3ha; 
1.4. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 008 0027, „Ārnieki”, platība 4.9ha; 
1.5. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 008 0053, „Irbītes”, platība 4.3ha. 

 
63.§ 
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Par ceĜa servitūta noteikšanu pār zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0083 
_______________________________________________________________ 

  (L.Engere) 
 

Valkas novada domē uz saskaĦošanu ir saĦemts zemes gabala Valkas pagastā ar kadastra 
apzīmējumu 9488 003 0083 zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas plāns, ko sagatavojis VSIA „Latvijas 
valsts mērnieks” ZiemeĜkurzemes biroja sertificēts mērnieks Aija Padrēvica ( sertifikāts Nr.AB000000058, 
derīgs no 07.12.2010. līdz 06.12.2015.). 
 Izvērtējot zemes gabala plānu var konstatēt, ka zemes gabalu šėērso ceĜš, kuru kā piekĜuves iespēju 
saviem īpašumiem izmanto daudzi zemes īpašnieki.  
Tā kā zemes gabala īpašnieks – VAS „Latvijas valsts meži” nepiekrīt Valkas novada domes ierosinājumam 
dalīt zemes gabalu, izdalot no tā ceĜa aizĦemto platību, tad ir nepieciešams to noteikt kā servitūta teritoriju. 
SaskaĦā ar Civillikuma 1231.pantu servitūtu nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu vai ar līgumu vai 
testamentu. 

Šajā gadījumā ceĜa servitūts ir nodibināms pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos” 22.pantu un likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 20.pantu. 

ĥemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Civillikuma 1156.pantu, 1231.pantu un likuma „Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos” 22.pantu un likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 20.pantu; kā 
arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, 
A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Noteikt braucamā ceĜa servitūtu pār zemes gabalu Valkas pagastā ar kadastra apzīmējumu 9488 003 
0083, ar kopējo platību 0.28ha. 

 
64.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 117” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 10.maija iesniegumu 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 10.05.2012.) ar lūgumu  pagarināt nomas līgumu par zemes 
gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 117” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0297. [..] 
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas  27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem:  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 21.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 64  par zemes 
gabala Valkas pagastā „Alieši 117”, kadastra apzīmējums 9488 005 0297, platība 0.0745ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim 

 
65.§ 

Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiĦa un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes 
gabalu Kārėu pagastā „JāĦkalni” 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 11.maija 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 11.05.2012. reă.Nr.275) ar lūgumu izbeigt nomas 
līgumu par zemes gabala Kārėu pagastā „JāĦkalni”, kadastra apzīmējums 9466 009 0071, platība 10.7ha un 
*** p.k. ***-***, dzīvo „***”, Kārėu pagasts ar lūgumu noslēgt nomas līgumu uz zemes gabalu Kārėu pagastā 
„JāĦkalni”, kadastra apzīmējums 9466 009 0071, platība 10.7ha.  [..] 

ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas noteikumus par neapbūvēta 
zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēėināšanas kārtība; kā arī likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, 
S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
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1. Noslēgt ar ***, zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītu zemes gabalu Kārėu 
pagasta “JāĦkalni”, kadastra apzīmējums 9466 009 0071  platība 10.7ha, nomu bez apbūves 
tiesībām, uz laiku līdz 2017.gada  31.decembrim, ja līdz nomas līguma termiĦa beigām nav pieteicies 
bijušo īpašuma tiesību atjaunošanas pretendents. Gadījumā ja pirms nomas līguma termiĦa beigām 
piesakās bijušā īpašuma tiesību atjaunošanas pretendents, Valkas novada domei ir tiesības 
vienpersoniski līgumu izbeigt, par to rakstiski brīdinot nomnieku vienu mēnesi iepriekš. 

 
66.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 217” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 14.aprīĜa iesniegumu 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 14.05.2012. Nr.277) ar lūgumu  pagarināt nomas līgumu par 
zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 217” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0378.  
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. Panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 22.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 56  par zemes 
gabala Valkas pagastā „Alieši 217”, kadastra apzīmējums 9488 005 0378, platība 0.06ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim 

 
67.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Jaunsvīėeri” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012. gada 11.aprīĜa 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 11.05.2012. Nr.278) ar lūgumu  pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Jaunsvīėeri” ar kadastra apzīmējumu 9488 014 
0050. [..] 
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas  27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 22.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 69  par zemes 
gabala Valkas pagastā „Jaunsvīėeri”, kadastra apzīmējums 9488 014 0050, platība 2.1ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim 

 
68.§ 

Par platības noteikšanu ēkas uzturēšanai un adreses piešėiršanu 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 15.maija iesniegumu 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 15.05.2012. Nr.280) ar lūgumu  noteikt platību garāžas Valkā, 
bijušajā kooperatīvā „Celtnieks” ar numuru 147. [..] 
 Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 
1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir 
patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā 
– kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; vadoties no Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
11.panta, Ministru kabineta  2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 
8.punkta; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti 
(V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, 
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
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1. Piešėirt jaunu adresi garāžai Mazā Avotkalna ielā ar Nr.147 – Mazā Avotkalna iela 147, Valka, 

Valkas novads. 
2. Piešėirt zemi garāžas uzturēšanai  50 m2 platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā uzmērot, 

lai reăistrētu ēku īpašumu Zemesgrāmatā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - 
transporta līdzekĜu garāžu apbūve (kods 1106). 

 
69.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 35” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 18.maija iesniegumu 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 18.05.2012. Nr.35) ar lūgumu  pagarināt nomas līgumu par 
zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 35” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0229. [..] 
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, A.Sjademe, 
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 31.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 128  par zemes 

gabala Valkas pagastā „Alieši 35”, kadastra apzīmējums 9488 005 0229, platība 0.0674ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
70.§ 

Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagasts „Katlapi 2” atsavināšanu 
_______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 
Izskatot ***, p.k.***-***, pilnvarotās personas *** (darbojas uz 2012.gada 3.februāra Pilnvaras pamata), 

dzīvo „***”, ***, Valkas pagasts, Valkas novads,  2012.gada 11.maijā iesniegto iesniegumu par neapbūvētu 
zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Katlapi 2, kadastra apzīmējumi 9488 006 0367 un 9488 006 
0109 atsavināšanu. [..] 
      ĥemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz  „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 
4.panta 4.daĜas 8.punktu; 5.panta 4.daĜu, 37.panta 4.daĜu un 44.pantu; likuma „Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos” 27.panta 1.daĜu, 28.panta 1.daĜu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 2.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu 
Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”;  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 
17.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Katlapi 2”, kadastra apzīmējums 9488 006 0367, platība 

1.3ha un 9488 006 0109, platība 1.8ha, kas atrodas Valkas novada Valkas  pagastā, atsavināšanas 
procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

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

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

71.§ 
Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā „Veckurpnieki” atsavināšanu 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

Izskatot ***, p.k.***-***, dzīvo ***, Vācija,  2012.gada 10.aprīlī iesniegto iesniegumu par nekustamā īpašuma 
„Veckurpnieki”, Zvārtavas pagastā atsavināšanu.[..]  
 ĥemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz  „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 
4.panta 4.daĜas 5.punktu; 45.panta 5. un 6 daĜu; 8.panta 2., 3. un 6.daĜu; 37.pantu, 441.panta 3.daĜu; „Par 
valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 3.panta1.daĜas 2.punktu; 7.panta 
1.daĜu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu; 2011.gada 
1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 
38.punktu; likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 17. punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 
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deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, 
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Zvārtavas pagasta padomes 2008.gada 27.augusta sēdes lēmumu 
(protokola izraksts Nr.8. §.6) par nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

2. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Zvārtavas pagastā „Veckurpnieki”, kas 
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0099, platība 0.83ha; nosakot nekustamā 
īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

3. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai pirms īpašuma novērtēšanas ir jāiemaksā avanss 10% 
apmērā no iepriekšējā atsavināšanas paziĦojumā norādītās pirkuma maksas – tas ir 157.80 lati. 

4. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai pēc šī lēmuma 3.punktā norādītā avansa 
saĦemšanas veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma 
novērtēšanu. 

5. Pēc šī lēmuma 2.punktā minētā novērtējuma saĦemšanas izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma 
„Veckurpnieki” Zvārtavas pagastā, kadastra numurs 9496 006 0099 nosacītās cenas apstiprināšanu. 

 
 

72.§ 
Par adreses piešėiršanu apbūvējamam zemes gabalam „Stacija”, Valkas pagastā 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata SIA „***”, reă.Nr.***, juridiskā adrese ***iela ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 

15.maija iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 16.05.2012. Nr.522) ar lūgumu  piešėirt 
adresi zemes gabalam Valkas pagastā, „Stacija”. [..] 

 Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no  Ministru kabineta  2009.gada 3.novembra noteikumu 
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 2.10 un 8.punktiem; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 
1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Piešėirt jaunu adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0055, 
platība 0.54ha – „Stacija”, Valkas pagasts, Valkas novads. 

2. AtĜaut SIA „***” reăistrēt juridisko adresi īpašumā: „Stacija” Valkas pagasts, Valkas novads.  
 
 

73.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 99” 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 18.maija iesniegumu 

(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 18.05.2012. Nr.294) ar lūgumu  pagarināt nomas līgumu par 
zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 99” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0286. [..] 
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 22.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 55  par zemes 
gabala Valkas pagastā „Alieši 99”, kadastra apzīmējums 9488 005 0286, platība 0.0596ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
 

74.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 132” 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 
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Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 16.maija iesniegumu 
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 16.05.2012. Nr.288) ar lūgumu  pagarināt nomas līgumu par 
zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 132” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0310.  
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 21.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 63  par zemes 
gabala Valkas pagastā „Alieši 132”, kadastra apzīmējums 9488 005 0310, platība 0.0835ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
75.§ 

Par adreses piešėiršanu nekustamam īpašumam „DzeĦi”, Valkas pagastā 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, ***, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012. gada 21.maija 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 21.05.2012. Nr.296) ar lūgumu  piešėirt adresi ēku 
īpašumam „DzeĦi”, Valkas pagastā. [..] 
 Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no  Ministru kabineta  2009.gada 3.novembra noteikumu 
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 2.10 un 8.punktiem; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 
1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

  
1. Piešėirt jaunu adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0197, platība 0.4 ha un 

ēkām, kas uz tās atrodas: „DzeĦi”, SēĜi, Valkas pagasts, Valkas novads. 
 

 
76.§ 

Par *** iesnieguma izskatīšanu par zemes gabalu Vijciema pagastā „UzkalniĦi” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, ***, Olaines pagasts, Olaines novads, 2012. gada 
22.maija iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 22.05.2012. Nr.293) ar lūgumu  atsaukt 
Valkas novada domes lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu Vijciema pagastā 
„UzkalniĦi”, norādot, ka zemes gabals ir vēsturiski mantojamā zeme. [..] 
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma  „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daĜas 1.punkta; 2011.gada 25.augusta sēdes 
lēmuma (protokola izraksts Nr.9, §.6); 1997.gada 19.decembra Vijciema pagasta padomes sēdes lēmumu 
(protokola izraksts Nr.233) par koplietošanas pagalmu zemes privatizāciju – iegūšanai īpašumā par samaksu; 
kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti 
(V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), 
PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Atstāt spēkā Valkas novada domes 2011.gada 25.augusta sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.9, 
§.6) punktā par  lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu Vijciema pagastā „UzkalniĦi”, 
kadastra apzīmējums 9492 004 0348. 

2. Veikt grozījumus Valkas novada domes 2011.gada 25.augusta sēdes lēmuma (protokola izraksts 
Nr.9, §.6)  pielikuma Nr.1 iekĜautajā tabulā, labojot personu sarakstu, kurām izbeidzamas lietošanas 
tiesības uz zemes gabalu Vijciema pagastā „UzkalniĦi”, kadastra apzīmējums 9492 004 0348 svītrojot 
no saraksta : *** un ***, un palielinot domājamo daĜu apjomu *** no ¼ (viena ceturtā) uz  ¾ (trīs 
ceturtās). 

77.§ 
Par nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Mežaparki” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
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Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, ***, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012. gada 15.maija 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 15.05.2012. Nr.282) ar lūgumu  izbeigt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas pagastā „Mežaparki”, pievienojot iesniegumam 2008.gada 20.novembra 
zemes izpirkuma līgumu Nr.47/P-4950 ar Latvijas hipotēku un zemes banku. [..] 
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Izbeigt 2007.gada 22.maijā noslēgto zemes gabala nomas līgumu Nr.70 ar *** par zemes gabala 

Valkas pagastā „Mežaparki”, kadastra apzīmējums 9488 017 0032, platība 0.8461ha nomu. 
2. Veikt grozījumus Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada 

lauku apvidus zemes gabalu piekritību pašvaldībai”(sēdes protokola izraksts Nr.10, §.15) izslēdzot  
no lēmuma  pielikuma „Valkas  novada  pašvaldībai piekritīgās zemes,  par  kurām  likumā noteiktajos 
termiĦos ir noslēgti zemes nomas līgumu” ierakstu ar kārtas Nr.293. par zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 9488 017 0032, platība 0.8461ha. 

 
78.§ 

Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Šautras” 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere)  
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012. gada 22.maija 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 22.05.2012. Nr.302) ar lūgumu  pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Šautras” ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0361. 
[..] 
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. Panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt Vienošanos ar Ivaru Lāci par 2007.gada 22.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 72  par 
zemes gabala Valkas pagastā „Šautras”, kadastra apzīmējums 9488 006 0361, platība 0.1ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 
 

79.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Alieši 136” 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 15.maija iesniegumu 

(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 15.05.2012. Nr.283) ar lūgumu  pagarināt nomas līgumu par 
zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 136” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0313. [..] 
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas  27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J :  
 

1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 22.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 57  par zemes 
gabala Valkas pagastā „Alieši 136”, kadastra apzīmējums 9488 005 0313, platība 0.0608ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
 

80.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Pīlādži” 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 
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Dome izskata ***, p.k.***-***, „***”, ***, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012. gada 8.maija iesniegumu 

(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 21.05.2012. Nr.297) ar lūgumu  pagarināt nomas līgumu par 
zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Pīlādži” ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0281. [..] 
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 27.punkta, 
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J :   
  
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 22.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 74  par zemes gabala 

Valkas pagastā „Pīlādži”, kadastra apzīmējums 9488 006 0281, platība 0.3ha, termiĦa pagarināšanu līdz 
2022.gada 31.decembrim. 

 
 

81.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Mežvīni 2” 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***-***, „***”, SēĜi, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012. gada 14.maija 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 14.05.2012. Nr.298) ar lūgumu  pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā „Mežvīni 2” ar kadastra apzīmējumiem 9488 010 
0228, 9488 010 0182 un 9488 010 0081. [..] 
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 22.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 79  par zemes 

gabalu Valkas pagastā „Mežvīni 2”, kadastra apzīmējums 9488 010 0228, platība 0.1414ha, 9488 
010 0182, platība 1.0ha un 9488 010 0081, platība 1.0ha, termiĦa pagarināšanu līdz 2022.gada 
31.decembrim. 

 
 

82.§ 
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Robežnieki” 

 _______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

 
Dome izskata ***, p.k.***-***, „***”, ***, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012. gada 21.maija 

iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 22.05.2012. Nr.304) ar lūgumu  pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Robežnieki” ar kadastra apzīmējumu 9488 010 
0123. [..] 
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 22.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 75  par zemes 
gabala Valkas pagastā „Robežnieki”, kadastra apzīmējums 9488 010 0123, platība 1.1ha, termiĦa 
pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
83.§ 

Par medību koordinācijas padomes izveidošanu 

______________________________________________________ 
(K.Albergs ) 
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Valkas novada dome izskata Latvijas Mednieku Savienības ZiemeĜvidzemes reăiona Valkas nodaĜas 
2012.gada 25.maija iesniegumu ar lūgumu izveidot medību koordinācijas padomi, sakarā ar izmaiĦām 
medību likumā un savvaĜas dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniecības kultūrām, kuru dēĜ visbiežāk 
rodas nesaskaĦas starp medniekiem un zemes īpašniekiem. 
      Pamatojoties uz augstāk minēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
1.daĜas 1.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      

Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Atbalstīt medību koordinācijas padomes izveidošanu Valkas novadā. 
2. Uzdot novada domes teritorijas plānotājam Ingaram SiliĦam un projektu vadītājam Eduardam IvĜevam, 

sadarbojoties ar Mednieku Savienības ZiemeĜvidzemes reăiona valdi, iesniegt priekšlikumu par 
personālijām un nolikuma projektu apstiprināšanai domes sēdē. 

 
 
 

84.§ 
Par grozījumiem 2007.gada 22.maija zemes nomas līgumā Nr.78 par zemes gabalu Valkas 

pagastā „Zvejnieki” nomu 
 _______________________________________________________________ 

(L.Engere) 
 

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, ***i, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012. gada 18.maija 
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 18.05.2012. Nr.293) ar lūgumu  pagarināt nomas 
līgumu par zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā „Zvejnieki” ar kadastra apzīmējumu 9488 006 
0352, 9488 006 0310, 9488 006 0324, 9488 006 0164, 9488 006 0151 un 9488 006 0137. [..] 
    Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, 
A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

    
1. Slēgt Vienošanos ar *** par sekojošiem grozījumiem 2007.gada 22.maijā noslēgtajā zemes nomas 

līguma Nr. 78 zemes gabaliem Valkas pagastā „Zvejnieki”: 

1.1. grozīt augstāk minētā līguma 1.punktu, izslēdzot zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 9488 
006 0310, platība 0.3514ha, 9488 006 0164, platība 1.57ha, 9488 006 0151, platība 1.15ha un 
9488 006 0137, platība 1.01ha. 

1.2. pagarināt zemes nomas līguma termiĦu uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 9488 006 
0352, platība 1.0ha un 9488 006 0324, platība 0.6ha, līdz 2022.gada 31.decembrim. 

2. Veikt grozījumus Valkas novada domes 2011.gada 29.septebmra sēdes lēmuma „Par Valkas novada 
lauku apvidus zemes gabalu piekritību pašvaldībai”(sēdes protokola izraksts Nr.10, §.15) izslēdzot no 
lēmuma pielikuma „Valkas novada pašvaldībai piekritīgās zemes, par kurām likumā noteiktajos 
termiĦos ir noslēgti zemes nomas līgumu” ierakstus ar kārtas numuriem: 
2.1.1. Nr.364. par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0310, platība 0.3514ha; 
2.1.2. Nr.366. par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0164, platība 1.57ha; 
2.1.3. Nr.367. par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0151, platība 1.15ha; 
2.1.4. Nr.368. par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0137, platība 1.01ha. 

 
85.§ 

SIA  „VDA UN PARTNERI” iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu nomu  
Valkas pagastā 

_______________________________________________________________ 
(L.Engere) 

   
Dome izskata SIA „***”  reă.Nr.***, juridiskā adrese „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, valdes 

priekšsēdētāja ***, 2012. gada 4.aprīĜa iesniegumu  ar lūgumu noslēgt nomas līgumus uz sekojošiem zemes 
gabaliem Valkas pagastā „KaimiĦi”, kadastra apzīmējums 9488 010 0111, platība 1.0ha; 9488 010 0171, 
platība 1.1ha; „Bajāri”, kadastra apzīmējums 9488 010 0172, platība 0.6ha; „ZeltiĦi” 9488 010 0166, platība 
0.6ha un „KastaĦi”, 9488 010 0167, platība 0.6ha; „Līksnas 2”, 9488 010 0223, platība 1.0ha; „Līksnas 1”, 
9488 010 0074; „KalnasviĜi” 9488 014 0101, platība 2.1ha un „Sproăēni”, 9488 003 0084, platība 2.3ha.  [..] 
 ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un 
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
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īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜu; Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜas noteikumus par 
neapbūvēta zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēėināšanas kārtība”; kā 
arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, 
A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, 
ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 

 

1. Noslēgt ar SIA „***”  reă.Nr.***, valdes priekšsēdētāju ***, zemes nomas līgumu par sekojošu Valkas 
novada domei piekrītošo zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā nomu bez apbūves tiesībām, uz 
laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, nomas līguma termiĦš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka 
rakstiskas vienošanās pamata: 

1.1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0172, „Bajāri”, platība 0.6ha; 
1.2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0166, „ZeltiĦi”, platība 0.6ha; 
1.3. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0074, „Līksnas 1”, platība 1.0ha; 
1.4. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 014 0101, „KalnasviĜi”, platība 2.1ha. 

2. Noslēgt ar SIA „***”  reă.Nr.***, valdes priekšsēdētāju ***, zemes nomas līgumu par sekojošu rezerves 
zemes fondā ieskaitītu zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā nomu bez apbūves tiesībām, uz 
laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta 
vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu:  

2.1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0111, „KaimiĦi”, platība 1.0ha; 
2.2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0171, „KaimiĦi”, platība 1.1ha; 
2.3. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0167, „Kastanīši”, platība 1.0ha; 
2.4. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0223, „Līksnas 2”, platība 1.0ha; 
2.5. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0084, „Sproăēni”, platība 2.3ha. 

 
86.§ 

Par dzelzceĜa līnijas „Valka (no Tālavas ielas) – Igaunijas valsts robeža” atsavināšanu, zemes ierīcības 
projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 9401 005 0130 sadalīšanai 

__________________________________________________________________________ 
(V.ZariĦš, A.Simulis, K.Albergs, L.Engere) 

 
2012.gada 15.maijā Valkas novada domē ir saĦemta SIA „***”, reă.Nr.***, *** iela ***, Valka, Valkas 

novads, LV-4701, vēstule „Par pievedceĜu izpirkšanu”, kurā norādīts, ka SIA „***” ir noslēgusi nomas līgumu 
2004.gada 3.jūnijā ar Valkas novada domi par dzelzceĜa līnijas Valka (no Tālavas ielas) līdz Igaunijas valsts 
robežai izmantošanu. Vēstulē norādīts, ka arī naftas bāzes tehnoloăiskās iekārtas ir izmantojamas un tieši 
saistītas ar jau izmantojamo dzelzceĜa līniju. [..] 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Zemes ierīcības likums” 5.pantu, 8.panta 
1.daĜas 3.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” 9.2.punkta, 12.punkta, 13.punta likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punkta, atklāti 
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.VējiĦš, 
E.LībietisA.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Konceptuāli atbalstīt dzelzceĜa līnijas „DzelzceĜa līnija Valka – Igaunijas robeža”, kas atrodas uz zemes 

gabaliem: 
kadastra Nr.9401 002 0110 (1.posms); 
kadastra Nr.9401 004 0149 (2.posms); 
kadastra Nr.9401 005 0130 (3.posms), 

atsavināšanu, minētos zemes gabalus ar uz tās esošo dzelzceĜa līniju pārdodot atklātā izsolē ar 
augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt Darba uzdevumu (skat. Pielikums) zemes ierīcības projekta izstrādei, no zemes gabala ar  
kadastra apzīmējumu 9401 005 0130, atdalot BlaumaĦa ielai piegulošo zemes gabala daĜu.  

3. Uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot izsoles noteikumus un iesniegt 
apstiprināšanai Valkas novada domē. 

 
 

87.§. 
Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances 

_______________________________________________ 
(I.Grandava) 
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Pamatojoties uz SIA „Valkas namsaimnieks” sniegto informāciju konstatēti mirušo īrnieku parādi, kas 
radušies līdz 2009.gada 1.aprīlim. Izvērtējot parādus konstatēts, ka to piedziĦa nav iespējama, tāpēc 
nepieciešams attiecīgos parādus izslēgt no bilances. 
   Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daĜas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, 
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,      
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Izslēgt no bilances sekojošus debitoru parādus: 

 
1.1. ***, VaroĦu iela 30-3    -  727.26 LVL; 
1.2. ***, MerėeĜa iela 13-11    -  1403.35 LVL; 
1.3. ***, VaroĦu iela 28-5    -  198.79 LVL; 
1.4. ***, VaroĦu iela 28-29    -  261.29 LVL; 
1.5. ***, VaroĦu iela 28-29    -  208.22 LVL; 
1.6. ***, VaroĦu iela 40-30    -  1168.44 LVL; 
1.7. ***, Semināra iela 2b-1    -  276.15 LVL; 
1.8. ***, AusekĜa iela 6-2    -  647.95 LVL; 
1.9. ***, RaiĦa iela 18-35    -  50.25 LVL; 
  KOPĀ:  4941.70 LVL 
 

 
Sēde slēgta 2012.gada 31.maijā plkst.15.00 
 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs            (personiskais paraksts)               K.Albergs 
 


