Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas
aizsargāta saskaĦā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2013.gada 25.aprīlī
Sēde sasaukta pulksten 10.00

Nr. 6

Darba kārtība :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Par dāvanu Valkas novada 1.klašu skolēniem.
Saistošo noteikumu „Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšana.
Par telpu nodošanu SIA „A. KārkliĦas doktorāts”.
Par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu.
Par Valkas novada attīstības programmas 2010. - 2016.gadam aktualizāciju.
Par projekta „Vijciema tautas nama infrastruktūras ierīkošana” izstrādāšanu un projekta īstenošanai
nepieciešamo finansējuma apmēru.
7. Par projekta „Bērnu rotaĜu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā” izstrādāšanu un projekta īstenošanai
nepieciešamo finansējuma apmēru.
8. Par līdzfinansējumu Valkas novada literārās apvienības izstrādātajam projektam
9. Par uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem debitoru parādiem.
10. Par Valkas novada domes 2012.gada bilances apstiprināšanu.
11. Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§).
12. Par aizĦēmuma Ħemšanu projekta„Ūdenssaimniecības attīstība Valkā, 2. kārta” daĜējai realizācijai.
13. Par Bērnu jaunatnes sporta skolas dalību biedrībās, federācijās un savienībā.
14. Novada domes 2013.gada pašvaldības budžeta grozījumu projekts.
15. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiĦa pagarināšanu ***.
16. Saistošo noteikumu „Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība” apstiprināšana.
17. Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, *** ielā ***.
18. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „***”, Valkas pagastā.
19. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „***”, Valkas pagastā.
20. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.143, kas atrodas uz zemes gabala „***”, Valkā.
21. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.107, kas atrodas uz zemes gabala ***, Valkā.
22. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.129, kas atrodas uz zemes gabala *** iela ***, Valkā.
23. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.131, kas atrodas uz zemes gabala ***, Valkā.
24. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem „***”, „***” un „***”, Vijciema pagastā.
25. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.156, kas atrodas uz zemes gabala *** ielā ***, Valkā.
26. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „***”, Zvārtavas pagastā.
27. DzīvokĜu jautājumu izskatīšana.
28. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***.
29. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***.
30. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***.
31. Par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 22 iznomāšanu SIA „Baltic accountancy solutions” (SIA „SAN” pārdotās
daĜas tiesību pārĦēmējs).
32. SIA „Valkas Namsaimnieks” 2012.gada pārskata apstiprināšana.
33. SIA „Valkas pilsētas tirgus” 2012.gada pārskata apstiprināšana.
34. Par projekta „Āra vingrošanas laukumu ierīkošana Valkas pagastā” īstenošanai nepieciešamo finansējuma
apmēru.
35. Par platības noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, *** ielā ***.
36. Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, *** ielā ***.
37. *** iesnieguma izskatīšana par zemes gabaliem „***” Valkas pagastā, Valkas novadā.
38. Par zemes gabala Zvārtavas pagastā „***” sadalīšanu un zemes turpmāko piekritību.
39. *** iesnieguma izskatīšana par zemes gabala Zvārtavas pagastā *** iela *** nodošanu nomā.
40. Par platības noteikšanu ēku īpašuma Vijciema pagastā, „***” uzturēšanai.
41. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.43, kas atrodas uz zemes gabala *** ielā ***, Valkā.
42. Par nekustamā īpašuma „***” Valkas pagastā sadalīšanu.

43. Par nomas līguma izbeigšanu uz ēku, kas atrodas Valkā, *** iela ***.
44. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – neapbūvēta zemes gabala „Bērzezers
149”, Valkas pagastā, Valkas novadā (kadastra apzīmējums 9488 003 0270)nosacītās cenas
apstiprināšanu.
45. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „***”, Zvārtavas pagastā.
46. Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.119, kas atrodas uz zemes gabala „*** ielā ***”, Valkā.
47. Par nekustamā īpašuma „***” Vijiema pagastā sadalīšanu.
48. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiĦa uz zemes gabalu „***” Valkas pagastā un jauna nomas
līguma noslēgšanu.
49. Par datu precizēšanu kadastra informācijas sistēmā.
50. Par adreses noteikšanu tehniskai telpai, kas atrodas dzīvojamā mājā „Ilgas”, Stepi, Zvārtavas pagasts.
51. Par zemes gabala Valkā, *** iela *** sadalīšanu.
52. Par nekustamā īpašuma „***”, Vijciema pagastā sadalīšanu.
53. Par līdzfinansējumu projektam „Zvārtavas pagasta pašdarbnieki redzami sev un citiem” .
54. Par vēlēšanu komisijas locekĜa aizstāšanu.
55. Par piedalīšanos projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” īstenošanai
izglītības iestādēs” un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.
56. Par atkritumu apsaimniekošanu kā stratēăiski svarīgu nozari.
57. Par kravas speciālās ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 66 pārdošanu.
58. Par līdzfinansējumu Ērăemes pagasta neformālās vecāku grupas „Mēs bērnībai” izstrādātajam projektam.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K.Albergs

IZRAKSTS
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SĒDES PROTOKOLS
2013.gada 25.aprīlī

Valkā

Protokols Nr.6

1.§
Par dāvanu Valkas novada 1.klašu skolēniem
________________________________________
(Dz.Auzāne)
Valkas novada vispārizglītojošajās skolās 2012./2013.mācību gadā skolas gaitas uzsāks 86 (uz
03.04.2013.) pirmklasnieki. Šo bērnu ăimenēm nepieciešami visielākie izdevumi, lai iegādātos visu mācībām
nepieciešamo, jo viĦiem pirmo reizi jāpērk skolas somas, penāĜi, rakstāmpiederumi, lineāli, zīmēšanas bloki,
krāsas u.tml.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2013.gada 9.aprīĜa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daĜas 4.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

2013.gada 1.septembrī izsniegt katram Valkas novada izglītības iestāžu 1.klases skolēnam dāvanu karti
kancelejas preču iegādei Ls 10.00 (desmit latu) vērtībā.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
2.§
Saistošo noteikumu Nr.10
„Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
apstiprināšana
_______________________________________________
( A.Jurjāne)

ĥemot vērā pašvaldības deputātu un darbinieku ieteikumus, kā arī Vides aizsardzības un reăionālās
attīstības ministrijas ieteikumus saistošo noteikumu izstrādei, Valkas novada dome izskata saistošo
noteikumu „Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” projektu. Sakarā ar to, ka atbilstoši Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumiem ir noteikta cita administratīvo pārkāpumu lēmumu
pārsūdzēšanas instance – rajona tiesa un spēkā esošie sabiedriskās kārtības noteikumi tiek būtiski papildināti
un precizēti, lietderīgāk ir izdot jaunus saistošos noteikumus.
SaskaĦā ar Finanšu un attīstības lietu komitejas 2013.gada 9.aprīĜa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 2.§) un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1.daĜas 4. punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” (pielikumā).
Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Kancelejas vadītāja.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 25.aprīlī

Valkā

Nr.10
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013.gada 25.aprīĜa lēmumu
(protokols Nr.6, 2.§)

Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi
Izdoti saskaĦā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta 1.daĜas 4.punktu

I Vispārējā daĜa
1. Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
Valkas novada administratīvajā teritorijā nodrošināma sabiedriskā kārtība, apkārtējās vides aizsardzība,
tīrība un kārtība publiskajās vietās, paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.
2. Lietotie termini:
2.1. apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, kurās neiegūst augu produkciju.
Apstādījumi ietver parkus, dārzus, skvērus, kapsētas, pagalmu apstādījumus, kokaugu un puėu
stādījumus dobēs un traukos;
2.2. atkritumi – sadzīves atkritumi;
2.3. publiska vieta – ikviena plašam personu lokam pieejama pašvaldības administratīvajā teritorijā
esoša vieta, kas ierīkota un tiek izmantota sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai
(ceĜi, ietves, pieturvietas, stāvlaukumi, laukumi, parki, skvēri, kapi, pašvaldības mežs Valkas pilsētas
teritorijā (ap Valkas estrādi, blakus meža kapiem u.c.), dzīvojamo ēku pagalmi un daudzdzīvokĜu māju
koplietojuma telpas u.c.);
2.4. norobežota teritorija – valstij, pašvaldībai vai privātpersonām piederoša nekustamā īpašuma
teritorija, kas norobežota ar apstādījumiem, žogu, sētu, lentām u.tml.
2.5. publisks pasākums – atklāts, sabiedrībai pieejams svētku, piemiĦas, sporta, izklaides, atpūtas,
informatīvs u.c. pasākums, kas notiek publiskā vietā, neatkarīgi no īpašuma piederības;
2.6. publiska ūdenstilpe – valstij vai pašvaldībai piederošs ezers, upe vai mākslīga ūdenskrātuve;
2.7. zāliens – īpaši ierīkots ar zālaugiem apsēts zemes gabals.
3. Atbildība par Noteikumu neievērošanu
3.1. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo vai uzturas Valkas novada
administratīvajā teritorijā.
3.2. Personas, kuras pārkāpj Noteikumus, ir saucamas pie Noteikumos paredzētās administratīvās
atbildības, ja par šādu pārkāpumu neiestājas kriminālatbildība vai administratīvā atbildība, kas
paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk - LAPK).
3.3. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas, pārkāpuma novēršanas
un pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības.
4. Sods par Noteikumu neievērošanu
Par šo Noteikumu pārkāpšanu, personai, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var piemērot
šādu administratīvo sodu:
4.1. brīdinājumu,
4.2. naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 100.
5. Amatpersonas, kas pilnvarotas kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolus
Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgas Valkas
novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
6. Administratīvās lietas izskatīšanas un administratīvā soda uzlikšanas kārtība:
6.1. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu pieĦem Valkas novada domes Administratīvā
komisija, ja LAPK nav noteikta cita institūcija;
6.2. Noteikumu 9.3.punkta pārkāpumu lietās lēmumu ieĦem Pašvaldības policijas amatpersonas.
6.3. Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt Valkas rajona tiesā Latvijas administratīvo
pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā.
6.4. Pie administratīvās atbildības saucamas personas, kuras līdz administratīvā pārkāpuma izdarīšanas
brīdim sasniegušas 14 gadu vecumu. Par Noteikumu pārkāpumu, ja to izdarījusi nepilngadīga
persona, kurai nav pastāvīga ienākuma avota - materiāli atbild šīs personas vecāki vai personas, kas
viĦus aizstāj.
II Sevišėā daĜa

7.
Publiskas vietas piegružošana
7.1. Par publiskas vietas piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēėiem, sērkociĦiem,
saulespuėu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.), izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 5
līdz Ls 15.
7.2. Par publiskas vietas piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēėiem, sērkociĦiem,
saulespuėu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 15 līdz Ls 25.
8. Publiskas vietas piesārĦošana
8.1. Par publiskas vietas piesārĦošanu ar izbirām no transporta līdzekĜu kravām, eĜĜām un citiem sārĦiem,
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 30.
8.2. Par publiskas vietas piesārĦošanu ar izbirām no transporta līdzekĜu kravām, eĜĜām un citiem sārĦiem,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls
30 līdz Ls 70.
9. Apstādījumu bojāšana
9.1. Par apstādījumu bojāšanu (ziedu plūkšanu, zaru laušanu, stādu izraušanu u.tml.) -izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 20.
9.2. Par staigāšanu pa zālienu vietās, kur tas aizliegts (izliktas norādes), -izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 20.
9.3. Par automašīnas novietošanu stāvēšanai zālienā, - uzliek naudas sodu no Ls 20 līdz Ls 50.
10. Transporta līdzekĜa mazgāšana šim nolūkam neparedzētā vietā
10.1. Par automašīnas vai cita transporta līdzekĜa mazgāšanu, profilaktisko apkopi (eĜĜas vai citu motoru
šėidrumu maiĦa) šim nolūkam neparedzētā vietā (daudzdzīvokĜu ēkas pagalms, iela, ūdenstilpes
aizsargjosla u.c.), - uzliek naudas sodu no 10 līdz Ls 50;
10.2. Par automašīnas vai cita transporta līdzekĜa mazgāšanu, profilaktisko apkopi (eĜĜas vai citu motoru
šėidrumu maiĦa) šim nolūkam neparedzētā vietā (daudzdzīvokĜu ēkas pagalms, iela, ūdenstilpes
aizsargjosla), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas
sodu no Ls 30 līdz Ls 100.
11. Peldēšana, makšėerēšana un mazgāšanās publiskā ūdenstilpē, kur tas aizliegts
Par peldēšanos, makšėerēšanu, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu, veĜas mazgāšanu publiskā
dīėī, strūklakā un citās ūdenstilpēs, kur tas aizliegts, uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 20.
12. Atrašanās uz nedroša ledus
12.1. Par atrašanos uz nedroša ūdenstilpes ledus, ja ledus biezums ir mazāks par 10cm vai ir citi bīstami
faktori (ūdens virs ledus, vidējā gaisa temperatūra diennakti saglabājas virs 0˚C vai gaisa
temperatūra sasniedz +10˚C u.tml.), - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz
Ls 30.
12.2. Par atrašanos uz nedroša ūdenstilpes ledus, ja ledus biezums ir mazāks par 10cm vai ir citi bīstami
faktori (ūdens virs ledus, vidējā gaisa temperatūra diennakti saglabājas virs 0˚C, gaisa temperatūra
sasniedz +10˚C u.tml.), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek
naudas sodu no Ls 30 līdz Ls 50.
13. Nepiederošu personu iekĜūšana norobežotā teritorijā
13.1. Par nepiederošu personu iekĜūšanu norobežotā teritorijā, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu no Ls 5 līdz Ls 20.
13.2. Par nepiederošu personu iekĜūšanu norobežotā teritorijā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no Ls 20 līdz Ls 30.
14. Ubagošana, zīlēšana publiskā vietā
14.1. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos citām personām ar zīlēšanu un buršanu publiskā vietā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 20.
14.2. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos citām personām ar zīlēšanu un buršanu publiskā vietā, ja
tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no Ls
20 līdz Ls 30.
15. NakšĦošana publiskā vietā
15.1. Par nakšĦošanu daudzdzīvokĜu māju koplietojuma telpās, uz atpūtas soliĦiem un citās tam
nepiemērotās vietās, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 15.
15.2. Par nakšĦošanu daudzdzīvokĜu māju koplietojuma telpās, uz atpūtas soliĦiem un citās tam
nepiemērotās vietās, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 15 līdz Ls 25.

16. Ugunskura kurināšana publiskā vietā
Par ugunskura vai grila kurināšanu publiskā vietā ārpus tam īpaši ierīkotām vietām, - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 20.
17. Publiska pasākuma apmeklēšana bez ieejas biĜetes
Par publiska pasākuma apmeklēšanu bez pasākuma ieejas biĜetes, ja ieejas biĜetes tiek izsniegtas,
- uzliek naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 20.
18. Pašvaldības iestādes kārtības noteikumu pārkāpšana
Par pašvaldības iestādes vai interešu centra iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu, - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 10.
19. Reklāmas neatĜauta izvietošana
19.1. Par reklāmas materiālu, izkārtĦu, sludinājumu vai citu informācijas materiālu izvietošanu neatĜautās
vietās vai nesaskaĦošanu pašvaldības noteiktajā kārtībā, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu no Ls 5 līdz Ls 20.
19.2. Par reklāmas materiālu, izkārtĦu, sludinājumu vai citu informācijas materiālu izvietošanu neatĜautās
vietās vai nesaskaĦošanu pašvaldības noteiktajā kārtībā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no Ls 20 līdz Ls 50.
20. Norāžu patvaĜīga pārgrozīšana un atkritumu konteineru patvaĜīga pārvietošana
20.1. Par norāžu un informācijas zīmju (stendu), kuras nav ceĜa zīmes, patvaĜīgu pārgrozīšanu un
atkritumu konteineru (urnu) patvaĜīgu pārvietošanu, - uzliek naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 20.
20.2. Par norāžu un informācijas zīmju (stendu), kuras nav ceĜa zīmes, patvaĜīgu pārgrozīšanu un
atkritumu konteineru (urnu) patvaĜīgu pārvietošanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no Ls 20 līdz Ls 50.
21. Būvju bojāšanu (apkrāsošanu) ar uzrakstiem vai zīmējumiem
Par būvju, ēku fasāžu, koplietošanas telpu, žogu, apgaismes stabu, transporta pieturvietu, rotaĜu vai
sporta iekārtu apkrāsošanu ar uzrakstiem vai zīmējumiem
(izĦemot - atbilstoši normatīvajiem
aktiem rīkota mākslas pasākuma ietvaros), - uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 50.
22. Atkritumu mešana tualetē
22.1. Par atkritumu (lupatas, polietilēna izstrādājumi, sadzīves priekšmeti, pārtikas produkti, būvgruži)
mešanu tualetē, kā rezultātā tiek aizsprostota kanalizācijas sistēma, - izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 30.
22.2. Par atkritumu (lupatas, polietilēna izstrādājumi, sadzīves priekšmeti, pārtikas produkti, būvgruži)
mešanu tualetē, kā rezultātā tiek aizsprostota kanalizācijas sistēma, ja tas izdarīts atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no Ls 30 līdz Ls 70.
23. Drēbju žāvēšana uz balkona
23.1. Par drēbju žāvēšanu uz mājas balkona (lodžijas), izkarot drēbes augstāk par balkona (lodžijas)
margām, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu Ls 5.
23.2. Par drēbju žāvēšanu uz mājas balkona (lodžijas), izkarot drēbes augstāk par balkona (lodžijas)
margām, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas
sodu no Ls 5 līdz Ls 20.
24. Drēbju un paklāju purināšana
24.1. Par drēbju, paklāju vai tamlīdzīgu priekšmetu purināšanu pa atvērtu logu vai no balkona
(lodžijas), - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 10.
24.2. Par drēbju, paklāju vai tamlīdzīgu priekšmetu purināšanu pa atvērtu logu vai no balkona
(lodžijas), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek
naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 20.
25. Grila lietošana uz balkona
25.1. Par grila lietošanu uz daudzdzīvokĜu mājas balkona (lodžijas), ja dūmi traucē apkārtējos iedzīvotājus
un ir saĦemtas pamatotas sūdzības, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz
Ls 20.
25.2. Par grila lietošanu uz daudzdzīvokĜu mājas balkona (lodžijas), ja dūmi traucē apkārtējos
iedzīvotājus un par tām ir saĦemtas pamatotas sūdzības, ja tas izdarīts atkārtoti gadā laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu līdz Ls 50.
26. Atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu
26.1. Par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu vai vaĜēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu
jebkādā vaĜējā tarā, izĦemot vietas, kur alkoholiskos dzērienus atĜauts lietot, - uzliek naudas sodu
no Ls 5 līdz Ls 20.

26.2. Par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu vai vaĜēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu
jebkādā vaĜējā tarā, izĦemot vietas, kur alkoholiskos dzērienus atĜauts lietot, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no Ls 20 līdz Ls 30.
27. Sēdēšana un stāvēšana uz soliĦu atzveltnēm, staigāšana pa tam nepiemērotām virsmām:
27.1. Par sēdēšanu un stāvēšanu uz dekoratīvajiem ielu nožogojumiem, sēdēšanu uz atpūtas soliĦu
atzveltnēm, palodzēm un tirgotavu galdiem, staigāšanu pa tiem, stāvēšanu vai gulēšanu uz
minētajām un citām tam nepiemērotām virsmām publiskā vietā, - izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 15.
27.2. Par sēdēšanu un stāvēšanu uz dekoratīvajiem ielu nožogojumiem, sēdēšanu uz atpūtas soliĦu
atzveltnēm, palodzēm un tirgotavu galdiem, staigāšanu pa tiem, stāvēšanu vai gulēšanu uz
minētajām un citām tam nepiemērotām virsmām publiskās vietās, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 15 līdz Ls 50.
28. Nepiedienīga uzvedība
28.1. Par nepiedienīgu uzvedību, t.sk., spĜaušanu, publiskas vietās, ja šādas darbības neatbilst sabiedrībā
vispārpieĦemtajām morāles un ētikas normām, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no
Ls 5 līdz Ls 10.
28.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, - uzliek naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 20.
29. Tirdzniecības vietas nesakopšana
Par tirdzniecības vietas un tai piegulošas teritorijas nesakopšanu 12 stundu laikā pēc tirdzniecības
pabeigšanas, - tirdzniecības organizatoram vai atbildīgajai personai uzliek naudas sodu no Ls 5
līdz Ls 25.
30. Dabisko vajadzību kārtošana ārpus tam paredzētām vietām
Par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo ēku kāpĦu telpās, pagrabos, pagalmos, uz ielām u.c.
ārpus tam speciāli paredzētām vietām, - uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 20.
31. TrokšĦa radīšana
31.1. Par jebkādu darbību, kas rada troksni tādā mērā, ka tas izplatās ārpus mājokĜa, automašīnas,
balkona u.tml. privātās telpas robežām, traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru un iestāžu normālu
darbību un par to ir saĦemtas pamatotas iedzīvotāju vai amatpersonu sūdzības, izĦemot
sabiedriskus pasākumus vai darbus, kas saskaĦoti ar Valkas novada domi, - izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 10.
31.2. Par jebkādu darbību, kas rada troksni tādā mērā, ka tas izplatās ārpus mājokĜa, automašīnas,
balkona u.tml. privātās telpas robežām, traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru un iestāžu normālu
darbību un par to ir saĦemtas pamatotas iedzīvotāju vai amatpersonu sūdzības, izĦemot
sabiedriskus pasākumus vai darbus, kas saskaĦoti ar Valkas novada domi, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 30.
32. Ūdenstilpes piesārĦošana ar atkritumiem
32.1. Par atkritumu mešanu vai izliešanu ūdenstilpē, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
no Ls 5 Ls 20.
32.2. Par atkritumu mešanu vai izliešanu ūdenstilpnē, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 20 līdz Ls 50.
33. Atkritumu dedzināšana
33.1. Par lakstu, zaru, lapu un tml. dārza atlieku, bojātas malkas, salmu vai siena dedzināšanu, ja tas
rada apjomīgus dūmus, smakas, uguns bīstamību un traucē citām personām, - izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 50.
33.2.
Par sadzīves atkritumu, autoriepu, plastmasas, taras dedzināšanu, ja tas rada apjomīgus dūmus,
smakas, uguns bīstamību, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 70.
33.3.
Par šo noteikumu 33.1.-33.2.punktos minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda uzlikšanas, -uzliek naudas sodu no Ls 50 līdz Ls 100.
34. Ielu nosaukumu norāžu izvietošana neatbilstoši valsts valodai
Par tādu ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu, kur teksts līdztekus valsts valodai ir vēl
kādā citā valodā, uzstādīšanu vai saglabāšanu, - piemēro administratīvo sodu atbilstoši LAPK.
35. NecieĦas izrādīšana pret pieminekĜiem
35.1. Par necieĦas izrādīšanu pret pieminekĜiem, piemiĦas plāksnēm un piemiĦas vietām (sēdēšana uz
pieminekĜa, pieminekĜa vai piemiĦas plāksnes aizsegšana (izĦemot remontus), nosmērēšana u.tml.),
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 20.
35.2. Par necieĦas izrādīšanu pret pieminekĜiem, piemiĦas plāksnēm un piemiĦas vietām (sēdēšana uz
pieminekĜa, pieminekĜa vai piemiĦas plāksnes aizsegšana (izĦemot remontus), nosmērēšana u.tml.),

ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no
Ls 20 līdz Ls 50.
36. Pašvaldības simbolikas izmantošana bez atĜaujas
36.1. Par pašvaldības simbolikas (novada, pilsētas un pagastu karoga, ăerboĦa vai to elementu)
izmantošanu bez pašvaldības atĜaujas vai nesamaksājot pašvaldības nodevu, - izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 20.
36.2. Par pašvaldības simbolikas (novada, pilsētas un pagastu karoga, ăerboĦa vai to elementu)
izmantošanu bez pašvaldības atĜaujas vai nesamaksājot pašvaldības nodevu, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no Ls 20 līdz Ls 50.
37. NecieĦas izrādīšana pret pašvaldības simboliku
37.1. Par necieĦas izrādīšanu pret pašvaldības simboliku, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu no Ls 5 līdz Ls 20.
37.2. Par necieĦas izrādīšanu pret pašvaldības simboliku, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no Ls 20 līdz Ls 30.
III Noslēguma jautājums
38. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošos noteikumus Nr.14
„Par sabiedrisko kārtību Valkas novada administratīvajā teritorijā”.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K. Albergs

Saistošo noteikumu Nr.10
„Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
paskaidrojuma raksts
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Īss satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma
sabiedriskā kārtība, apkārtējās vides aizsardzība, tīrība un
drošība, kā arī atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem.
SN projekta nepieciešamības Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
pamatojums
grozījumiem ir noteikta cita administratīvo pārkāpumu
lēmumu pārsūdzēšanas instance – rajona tiesa, un spēkā
esošie sabiedriskās kārtības noteikumi tiek būtiski
papildināti un precizēti, līdz ar to lietderīgāk ir izdot jaunus
saistošos noteikumus.
Informācija par plānoto projekta Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības
ietekmi uz pašvaldības budžetu budžetu.
Informācija par plānoto projekta Nav
ietekmi uz uzĦēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu ietekme uz administratīvajām
ietekmi uz administratīvajām
procedūrām nav būtiska. .
procedūrām
Informācija par konsultācijām ar Nav
privātpersonām

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K.Albergs

3.§
Par telpu nodošanu SIA „A. KārkliĦas doktorāts”
____________________________________________
(A.Jurjāne)
Valkas novada dome ir saĦēmusi SIA „A. KārkliĦas doktorāts” (reă. Nr. ***) 2013.gada 25.februāra
2
iesniegumu ar lūgumu pagarināt telpu (75m ) nomas līgumu uz nenoteiktu laiku pašvaldības ēkā Kārėu
pagasta „Ausmās”. [..]

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaĦā ar 2013.gada 9.aprīĜa Finanšu un attīstības lietu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.4, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas
6.punkta un Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās
1
daĜas 5.punkta un 6 .panta pirmās daĜas, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs,
A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA „A. KārkliĦas doktorāts” (reă. Nr. ***) sadarbības līgumus par telpu bezatlīdzības lietošanu
pašvaldības ēkā uz laiku līdz 10 gadiem ar nosacījumu, ka „A. KārkliĦas doktorāts” nodrošina
2
iedzīvotājiem veselības aprūpes pieejamību: Kārėu pagasta „Ausmās” ar kopējo platību 75m un Ērăemes
2
pagasta „Arkādijās” ar kopējo platību 18,37m .
2. Noteikt, ka pašvaldībās vārdā līgumus slēdz Kārėu un Ērăemes pagastu pārvalžu vadītāji.
3. Valkas novada domes juristei sagatavot sadarbības līgumus.

4.§
Par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam
izstrādes uzsākšanu
_____________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome 2011.gada 30.martā apstiprināja Valkas novada attīstības programmu 2010. –
2016.gadam, saskaĦā ar Teritorijas plānošanas likumu [zaudējis spēku].
Teritorijas attīstības plānošanas likuma [spēkā no 01.12.2011.] 5.pants nosaka, ka Vietējās pašvaldības un
plānošanas reăioni līdz 2013.gada 31.decembrim nodrošina ilgtspējīgas attīstības stratēăiju un attīstības
programmu izstrādi vai aktualizāciju saskaĦā ar šo likumu.
Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka Teritorijas attīstības plānošanu vietējā līmenī.
Atbilstoši augstāk minētajam ir sagatavots veicamā darba uzdevums un izstrādes grafiks (skat.Pielikums).
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā 2013.gada 9.aprīĜa Finanšu un attīstības lietu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.4,4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 1.punkta,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. un 20.panta, 21.panta un MK noteikumiem Nr.711 "Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (spēkā no 18.10.2012.), deputātiem atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis,
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam izstrādi.
2. Noteikt atbildīgo par novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādi Valkas novada domes Attīstības un
plānošanas nodaĜas vadītāju.
3. Izveidot novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:
3.1. Valkas novada domes priekšsēdētājs;
3.2. Valkas novada domes izpilddirektors;
3.3. Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītājs;
3.4. Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja vietnieks, Teritorijas plānošanas
daĜas vadītājs;
3.5. Valkas novada domes Būvvaldes vadītājs;
3.6. Vidzemes plānošanas reăiona Teritorijas plānošanas nodaĜas vadītājs.
4. Apstiprināt Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiĦus
saskaĦā ar Pielikumu.
5. PaziĦojumu par novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas
lapā www.valka.lv, laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un laikrakstā „ZiemeĜlatvija”.
6. Lēmumu nosūtīt Vidzemes plānošanas reăionam.
Pielikums
Valkas novada domes
2013.gada 25.aprīĜa sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 4.§)
DARBA UZDEVUMS
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam
1. Izstrādāt Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăiju 2013.-2037.gadam, kurā noteiktas
pašvaldības ilgtermiĦa attīstības redzējums, mērėi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
2. Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādes pamatojums:

3.
4.

5.

6.

7.

2.1. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daĜa;
2.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daĜas 3.punkts, 20.pants un 21.pants,
2.3. MK noteikumi Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem" (spēkā no 18.10.2012.),
2.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā”.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādes vadītājs – novada
domes Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja.
Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādi veikt saskaĦā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas
izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēăiju un attīstības programmu
izstrādei reăionālā un vietējā līmenī”.
Ilgtspējīgas attīstības stratēăijā jāietver šādas sadaĜas:
5.1. pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums - no ilgtermiĦa attīstības perspektīvas viedokĜa
(tendences un prognozes);
5.2. stratēăiskā daĜa –definē ilgtermiĦa attīstības redzējumu (vīziju), stratēăiskos mērėus,
ilgtermiĦa prioritātes un specializāciju (perspektīvos uzĦēmējdarbības virzienus).
5.3. telpiskās attīstības perspektīvas izstrāde - grafiski attēlot teritorijas telpisko struktūru un
vēlamās ilgtermiĦa izmaiĦas.
5.4. pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.
Izstrādājot attīstības programmu, ievērot Teritorijas attīstības plānošanas likumā un Attīstības
plānošanas sistēmas likumā noteiktos attīstības plānošanas un reăionālās attīstības principus,
papildus nodrošināt sekojošu pamatprincipu ievērošanu:
6.1. stratēăiska pieeja;
6.2. ekonomiskais skatījums;
6.3. integrēta pieeja.
Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādes uzdevumi:
7.1. definēt Valkas novada ilgtermiĦa attīstības redzējumu (vīziju), stratēăiskos mērėus, ilgtermiĦa
prioritātes un ekonomisko profilu vai specializāciju (perspektīvos uzĦēmējdarbības virzienus);
7.2. izvērtēt un Ħemt vērā plānošanas reăiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas
dokumentus, iepriekš izstrādāto Valkas novada attīstības programmu 2010.-2016.gadam un
to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām
robežojas novads;
7.3. izstrādājot ilgtspējīgas attīstības stratēăiju apzināt un Ħemt vērā iepriekš izstrādātos novada
teritoriālo vienību plānošanas dokumentus;
7.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādē, veicot
iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši
2009.gada 25.augusta MK noteikumi „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā” noteiktajam.

Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādes process un izpildes termiĦi:
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Pasākums
Sagatavošanās Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas (IAS) izstrādei
Novada domes lēmums par novada IAS izstrādes uzsākšanu
Lēmuma par Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādes uzsākšanu
nosūtīšana Vidzemes plānošanas reăionam, VARAM un paziĦojuma
publicēšana mājas lapā www.Valka.lv un laikrakstos „Valkas novada
domes vēstis” un laikrakstā „ZiemeĜlatvija”
IAS izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde.
IAS izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības
grupā/darba grupā
PaziĦojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju
izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā

2.
2.1.

Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un
viedokĜu
līderus,
rezultātu
apkopošana
pašreizējās
situācijas
raksturošanai un telpiskās attīstības perspektīvas noteikšanai.
Ar IAS saistītu augstāka un līdzīga līmeĦa dokumentu analīze (t.sk.
konsultācijas ar plānošanas reăionu un kaimiĦu pašvaldībām)
Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas (IAS) 1.redakcijas izstrāde
1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze

2.2.

2.posms – Stratēăiskās daĜas izstrāde

1.6.

TermiĦš
2013.gada aprīlis
2013.gada maijs

2013.gada
maijs
2013.gada
maijs
2013.gada maijs,
jūnijs
2013.gada maijs,
jūnijs
2013.gada jūnijs2013.gada jūlijs
2013.gada jūnijs2013.gada jūlijs

2.3.

3.posms – Telpiskās attīstības perspektīvas izstrāde

2.4.

4.posms-IAS 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā.

3.
3.1.

Stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums
Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reăionālo vides pārvaldi,
kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par
attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku
veselību, kā arī par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam
stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai
Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde (ja nepieciešams)

3.2.
4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.

5.3.
6.
6.1.

6.2.
6.3.

2013.gada jūnijs2013.gada jūlijs
2013.gada jūlijs
2012.gada jūlijs

2013.gada jūlijs2013.gada augusts

Publiskā apspriešana
Novada domes lēmums par novada IAS un vides pārskata projekta 2013.gada augusts
nodošanu publiskajai apspriešanai
PaziĦojuma par IAS un vides pārskata projekta publisko apspriešanu 2013.gada
nosūtīšana Vidzemes plānošanas reăionam un tā publicēšana mājas lapā septembris
www.Valka.lv un laikrakstos „Valkas novada domes vēstis” un laikrakstā
„ZiemeĜlatvija”
IAS projekta publiskās apspriešanas organizēšana
2013.gada
Vides pārskata projekta saskaĦošana ar Vides pārraudzības valsts biroja septembris - oktobris
norādītajām iestādēm
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana
2013.gada oktobris
IAS un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu 2013.gada oktobris
izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana
IAS un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma 2013.gada oktobris
izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.Valka.lv un
laikrakstos „Valkas novada vēstis” un laikrakstā „ZiemeĜlatvija”
Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde un
saskaĦošana
IAS un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, Ħemot vērā sniegtos 2013.gada
atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus
novembris
Novada domes lēmums par novada IAS gala redakcijas nodošanu 2013.gada
Vidzemes plānošanas reăionam un vides pārskata gala redakcijas novembris
nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saĦemšanai un
paziĦojuma par to publicēšana mājas lapā www.Valka.lv un laikrakstos
„Valkas novada domes vēstis” un laikrakstā „ZiemeĜlatvija”
IAS gala redakcijas iesniegšana Vidzemes plānošanas reăionam un 2013.gada
vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts novembris
birojam atzinuma saĦemšanai
IAS un vides pārskata ( ja nepieciešams) gala redakcijas apstiprināšana
Vidzemes plānošanas reăiona un Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada
pozitīva atzinuma saĦemšanas gadījumā, novada domes lēmums par decembris
novada IAS gala redakcijas apstiprināšanu. Plānošanas reăiona negatīva
atzinuma saĦemšanas gadījumā IAS tiek precizēta un atkārtoti saskaĦota
(tā atgriežas izstrādes procesā)
Novada domes lēmuma par novada IAS apstiprināšanu publicēšana 2013.gada
mājas lapā un vietējā laikrakstā
decembris
Apstiprinātās IAS gala redakcijas publiskošana un iesniegšana Vidzemes 2013.gada
plānošanas reăionam
decembris
Nepieciešamības gadījumā aktualizēt darba izstrādes termiĦus pēc IAS 1.redakcijas izstrādes.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K.Albergs

5.§
Par Valkas novada attīstības programmas 2010. - 2016.gadam
aktualizāciju
_________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome 2011.gada 30.martā apstiprināja Valkas novada attīstības programmu 2010. –
2016.gadam.
01.12.2011. stājās spēkā jauns Teritorijas attīstības plānošanas likums, kas nosaka Teritorijas attīstības
plānošanu vietējā līmenī.

Atbilstoši augstāk minētajam ir sagatavots arī veicamā darba uzdevums un izstrādes grafiks
(skat.Pielikums).
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā 2013.gada 9.aprīĜa Finanšu un attīstības lietu komitejas
lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 1.punkta,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. un 20.panta, 21.panta un MK noteikumiem Nr.711 "Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (spēkā no 18.10.2012.), deputātiem atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis,
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Valkas novada attīstības programmu 2010. – 2016.gadam aktualizāciju.
2. Noteikt atbildīgo par novada attīstības programmas aktualizāciju Valkas novada domes Attīstības un
plānošanas nodaĜas vadītāju.
3. Izveidot novada attīstības programmas aktualizācijas vadības grupu sekojošā sastāvā:
3.1. Valkas novada domes priekšsēdētājs;
3.2. Valkas novada domes izpilddirektors;
3.3. Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītājs;
3.4. Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja vietnieks, Teritorijas plānošanas
daĜas vadītājs;
3.5. Valkas novada domes Būvvaldes vadītājs;
3.6. Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaĜas Attīstības un projektu daĜas vadītājs;
3.7. Vidzemes plānošanas reăiona Teritorijas plānošanas nodaĜas vadītājs.
4. Apstiprināt Valkas novada attīstības programmu 2010. – 2016.gadam aktualizācijas darba uzdevumu un
izpildes termiĦus saskaĦā ar pielikumu.
5. PaziĦojumu par novada attīstības programmu 2010. – 2016.gadam aktualizācijas uzsākšanu publicēt
pašvaldības mājas lapā www.valka.lv, laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un laikrakstā „ZiemeĜlatvija”.
6. Lēmumu nosūtīt Vidzemes plānošanas reăionam.
Pielikums
Valkas novada domes
2013.gada 25.aprīĜa sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 5.§)

DARBA UZDEVUMS
VALKAS NOVADA ATTISTIBAS PROGRAMMAS 2010.-2016.GADAM
AKTUALIZACIJAI
1. Attīstības programmas aktualizācijas izstrādes pamatojums:
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otras daĜas 1.punkts;
1.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daĜa;
1.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20.pants;
1.4. 25.08.2009. MK noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;
1.5. 16.10.2012. MK noteikumi Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem".
2. Attīstības programmas aktualizācijas izstrādes mērėis:
2.1. aktualizēt Valkas novada attīstības programmu atbilstoši izmaiĦām likumdošanā un precizēt mērėus,
uzdevumus un rīcības, nodrošinot teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību.
3. Attīstības programmas aktualizācijas izstrādes uzdevumi:
3.1. attīstības programmas aktualizāciju veikt pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un
saskaĦā ar Vidzemes plānošanas reăiona spēkā esošajiem teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem, Valkas novada teritorijas plānojumu, ar Valkas novadu kaimiĦu pašvaldību spēkā
esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, un statistikas un pētījumu datiem;
3.2. aktualizējot attīstības programmu, apkopot un analizēt ekonomikas rādītājus, Ħemot vērā Vidzemes
plānošanas reăiona ekonomikas profilu, kā arī veikt tūrisma, izglītības, kultūras, sociālās drošības,
dabas resursu un vides aizsardzības izpēti;
3.3. veikt aktualizāciju Valkas novada vidēja termiĦa stratēăiskajos uzstādījumos un rīcību kopumā,
finanšu resursos un atbildīgajos izpildītājos to īstenošanai, ievērojot attīstības plānošanas un
reăionālās attīstības principus;
3.4. Ħemt vērā jau uzsāktos un izvērtēt ieplānotos Valkas novada infrastruktūras attīstību veicinošos
projektus;
3.5. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas aktualizācijā, organizējot
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Valkas pilsētā un katrā pagasta pārvaldē atbilstoši
25.08.2009. MK noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
4. Valkas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam sastāv no sekojošām daĜām:

4.1. pašreizējās situācijas raksturojums un SVID analīze;
4.2. stratēăiskā daĜa, kurā ietvertas vidēja termiĦa attīstības prioritātes un rīcības virzieni (pasākumu
kopums) - veicami grozījumi pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem";
4.3. rīcības un investīciju plāns norādot sasaisti ar finanšu resursiem un avotiem;
4.4. īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība, kurā noteikti rezultatīvie rādītāji un uzraudzības
pārskatu sniegšanas biežums un saturs.
5. Īpašie norādījumi:
5.1. darbu izpildes procesā organizēt un vadīt darba grupu sanāksmes, diskusijas, seminārus, veicot pēc
iespējas plašāku interešu grupu iesaisti attīstības programmas izstrādē un nodrošinot rezultātu
apkopošanu un analīzi;
5.2. attīstības programmas aktualizācijas gaitā nodrošināt regulāru projekta izskatīšanu vadības grupā, to
precizējot un novēršot potenciālās pretrunas;
5.3. saskaĦojot ar attīstības programmas izstrādes vadītāju sagatavot un nodrošināt nepieciešamo
publikāciju ievietošanu presē un pašvaldības mājas lapā www.valka.lv ;
5.4. Valkas novada attīstības programmas aktualizācijas projektu pēc tā sagatavošanas un akceptēšanas
darba grupā un vadības grupā, prezentēt Finanšu un attīstības lietu komitejā un domē, kas pieĦem
lēmumu par attīstības programmas aktualizācijas projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un
Vidzemes plānošanas reăionam atzinuma sniegšanai;
5.5. rīkot sabiedriskās apspriešanas pasākumus Valkas pilsētā un pagastu pārvaldēs;
5.6. sadarbībā ar attīstības programmas vadītāju sagatavot ar normatīvajiem aktiem pamatotas vai
argumentētas atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem;
5.7. pēc atzinuma saĦemšanas un sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas
pievienojot izstrādes procesā radušos dokumentus, precizēt attīstības programmas aktualizācijas
projektu, kuru prezentē Finanšu un attīstības lietu komitejā un domē, kas pieĦem lēmumu par
attīstības programmas galīgās redakcijas apstiprināšanu;
6. Valkas novada attīstības programmas aktualizācijas laika grafiks:
6.1. Valkas novada domes lēmums par Valkas novada domes attīstības programmas 2010.-2016.gadam
aktualizācijas uzsākšanu – 2013.gada 25.aprīlis;
6.2. Valkas novada attīstības programmas aktualizācijas pirmās redakcijas sagatavošana – 2013.gada
2.maijs – 31.jūlijs;
6.3. Valkas novada attīstības programmas aktualizācijas pirmās redakcijas publiskā apspriešana –
2013.gada 1.augusts – 31.augusts;
6.4. aktualizētās attīstības programmas 1.redakcijas nosūtīšana Vidzemes plānošanas reăionam
atzinuma sniegšanai 2013.gada 1.augusts – 31.augusts;
6.5. Valkas novada attīstības programmas aktualizācijas galīgās redakcijas projekta sagatavošana –
2013.gada septembris-oktobris;
6.6. Lēmums par Valkas novada attīstības programmas aktualizācijas galīgās redakcijas projekta
noteikšanu kā galīgo redakciju 2013.gada novembris;
6.7. apstiprinātās attīstības programmas galīgās redakcijas nosūtīšana Vidzemes plānošanas reăionam
2013.gada decembris.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K.Albergs

6.§
Par projekta „Vijciema tautas nama infrastruktūras ierīkošana” izstrādāšanu
un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru
__________________________________________________________________
(G.Smane)
Biedrība „Lauku partnerība ZiemeĜgauja” ir izsludinājusi vietējās attīstības stratēăijas īstenošanas projektu
konkursa V kārtu, kurā tiek pieĦemti projektu pieteikumi Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam
413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju
īstenošanas teritorijā" aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloăiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību
un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem” laika posmā no 2013.gada 29. aprīĜa līdz 29. maijam.
Lai pēc atjaunošanas Vijciema tautas nams varētu kvalitatīvi funkcionēt ir nepieciešams iegādāties
tehnisko aprīkojumu un tādēĜ ir uzsākta projekta pieteikuma „Vijciema tautas nama infrastruktūras ierīkošana”
izstrāde minētās aktivitātes 1. rīcībā „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”. Projekta ietvaros plānots iegādāties gaismas un skaĦas aparatūru,
digitālās klavieres, datu projektoru un ekrānu un portatīvo datoru. Paredzētais projekta kopējais budžets
18 150,00 LVL.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2013.gada 9.aprīĜa sēdes
lēmumu (protokols Nr.4, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta

5.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt projekta pieteikumu „Vijciema tautas nama infrastruktūras ierīkošana” izsludinātās
vietējās attīstības stratēăijas projektu konkursa V kārtā LAP 413. pasākuma "Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā" 1. Rīcībai
„Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”.
2. Projekta kopējās izmaksas 18 150,00 LVL, no kurām attiecināmās izmaksas ir 15 000,00 LVL. Eiropas
savienības finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 13 500,00 LVL. Valkas novada domes
līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 1 500,00 LVL un neattiecināmo izmaksu (PVN 21%)
segšanai ir 3 150,00 LVL (kopā 4 650,00 LVL).
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Attīstības un projektu daĜas projektu vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
7.§
Par projekta „Bērnu rotaĜu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā”
izstrādāšanu un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru
_________________________________________________________________
(G.Smane, A.Sjademe, U.OzoliĦa)
Biedrība „Lauku partnerība ZiemeĜgauja” ir izsludinājusi vietējās attīstības stratēăijas īstenošanas projektu
konkursa V kārtu, kurā tiek pieĦemti projektu pieteikumi Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam
413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju
īstenošanas teritorijā" aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloăiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību
un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem” laika posmā no 2013.gada 29.aprīĜa līdz 2013.gada 29.maijam.
Ir izstrādāts tehniskais projekts daudzfunkcionāla un dažādām vecuma grupām piemērota bērnu rotaĜu
laukuma ierīkošanai pie Valkas pilsētas PII „PasaciĦa” par kopējo summu apmēram 60 000,00 LVL. Lai
uzsāktu rotaĜu laukuma ierīkošanas 1.kārtu, ir nepieciešama projekta pieteikuma „Bērnu rotaĜu laukuma
ierīkošana Valkas pilsētā” izstrāde minētās aktivitātes 1.rīcībā „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās
infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”. Projekta ietvaros plānots, nožogot
laukuma teritoriju, izbūvēt bruăētas taciĦas un uzstādīt rotaĜu konstrukciju jaunākā vecuma bērniem.
Paredzētais projekta kopējais budžets 18 150,00 LVL.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2013.gada 9.aprīĜa sēdes
lēmumu (protokols Nr.4, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2. un
4.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt projekta pieteikumu „Bērnu rotaĜu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā” izsludinātās
vietējās attīstības stratēăijas projektu konkursa V kārtā LAP 413.pasākuma "Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā" 1. Rīcībai
„Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”.
2. Projekta kopējās izmaksas 18 150,00 LVL, no kurām attiecināmās izmaksas ir 15 000,00 LVL. Eiropas
savienības finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 13 500,00 LVL. Valkas novada domes
līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 1 500,00 LVL un neattiecināmo izmaksu (PVN 21%)
segšanai ir 3 150,00 LVL (kopā 4 650,00 LVL).
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Attīstības un projektu daĜas projektu vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
8.§
Par līdzfinansējumu Valkas novada literārās apvienības izstrādātajam projektam
_____________________________________________________________________
(G.Smane, K.Albergs)
2013.gada 8.aprīlī Valkas novada domē ir saĦemts iesniegums no biedrības „Valkas Dāmu klubs”
struktūrvienības „Valkas novada literārā apvienība” ar lūgumu līdzfinansēt projektu „Literārās jaunrades
apzināšana, veicināšana un saglabāšana Valkas novadā” 250.00 LVL apmērā. Projekta kopējais finansējums

789.60 LVL. Projektu plānots iesniegt Vidzemes plānošanas reăiona izsludinātajā Vidzemes kultūras
programmas 2013.gadam projektu konkursā.
Projekta mērėis ir izveidot pirmo Valkas novada literāro kopkrājumu, kurā tiktu publicēti ne tikai esošo
literātu darbi, bet arī novada bijušo literātu darbi un no jauna apzināto radošo cilvēku perspektīvākos darbus,
tai skaitā bērnu.
Projekta laikā organizētajās aktivitātēs paredzēts apkopot un izvērtēt no jauna apzināto cilvēku darbus,
kontaktēties ar mūžībā aizgājušo literātu tuviniekiem par darbu ievietošanu kopkrājumā. Grāmatu plānots
iespiest 500 eksemplāros. Grāmata nav domāta pārdošanai, tikai prezentācijai. Grāmatas tiks dāvinātas
novada kultūras, izglītības iestādēm, novada domei un pašiem literātiem.
Projektu plānots ieviest no 01.06.2013 – 01.02.2014. Pieteikumu iesniegšanas termiĦš ir 2013.gada
11.aprīlis.
Pamatojoties uz augstākminēto, saskaĦā ar 2013.gada 9.aprīĜa Finanšu un attīstības lietu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.4, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas
5.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Līdzfinansēt biedrības „Valkas Dāmu klubs” struktūrvienības Valkas novada literārā apvienība izstrādāto
projekta iesniegumu “Literārās jaunrades apzināšana, veicināšana un saglabāšana Valkas novadā “ Ls
250,- (divi simti piecdesmit latu) apjomā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
9.§
Par uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem debitoru parādiem
_______________________________________________
(I.Grandava)
Dome izskata Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes sagatavoto
informāciju par uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem debitoru parādiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 9.aprīĜa sēdes
lēmumu (protokols Nr.4, 10.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
2.punkta, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 102.pantu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Grāmatvedības uzskaitē veidot uzkrājumus šaubīgajiem debitoru parādiem par kopējo summu 655989.39
LVL
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes galvenais grāmatvedis.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
10.§
Par Valkas novada domes 2012.gada bilances apstiprināšanu
_______________________________________________
(I.Grandava )
Dome izskata Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes sagatavoto
Valkas novada domes 2012.gada bilanci un informāciju par 2012.gada bilances posteĦiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2013.gada 9.aprīĜa sēdes
lēmumu (protokols Nr.4, 11.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes 2012.gada bilanci (pielikumā).
2. Apstiprināt Valkas novada domes finanšu pārskatu ar bilances kopsummu pēc stāvokĜa uz 2012.gada
31.decembri – LVL 26 135 531 (divdesmit seši miljoni viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti
trīsdesmit viens lats) un pārskata gada budžeta izpildi LVL – 678 742 (seši simti septiĦdesmit astoĦi
tūkstoši septiĦi simti četrdesmit divi lati).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.

11.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma
„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(protokols Nr.14, 7.§) 68.pielikumā
____________________________________________________________________
( I.Markova)
2012.gada 27.decembrī Valkas novada dome apstiprināja Valkas novada domes administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu (protokols Nr.14, 7.§).
2013.gada 7.martā ir saĦemts iesniegums no Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „PasaciĦa”
vadītājas par nepieciešamību veikt grozījumus amatu sarakstā (68.pielikums) – palielināt amatam „psihologs”
amata vietu skaitu no 0.7 uz 1.00 un amatam „logopēds” no 0.45 uz 1.00. no 2013.gada 1.septembra.
Tā kā 2012.gada 27.decembrī apstiprinātajā Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu
sarakstā 68.pielikums ir nosaukts „Valkas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „PasaciĦa”
pedagoăisko darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”, bet minēto pirmsskolas izglītības iestādi
sauc „Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „PasaciĦa”, tad būtu nepieciešams mainīt arī 68.pielikuma
nosaukumu atbilstoši iestādes nosaukumam.
ĥemot vērā augstākminēto, saskaĦā ar 2013.gada 9.aprīĜa Finanšu un attīstības lietu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.4, 12.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
13.punkta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 68.pielikumā,
izsakot pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:
„Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „PasaciĦa” pedagoăisko darbinieku amata vietu un darba
samaksas saraksts”
2. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 68.pielikumā,
izsakot 3. un 6.punktu šādā redakcijā:
Nr.p.k.

Amats

Amata vietu skaits

3.

Psihologs

1.00

6.

Logopēds

1.00

Algas likme
(LVL)
Zemākā mēnešalga pēc
MK noteikumiem Nr.836
„Pedagogu darba
samaksas noteikumi” no
28.07.09. + Ls 20,- .
Zemākā mēnešalga pēc
MK noteikumiem Nr.836
„Pedagogu darba
samaksas noteikumi” no
28.07.09. + Ls 20,- .

3. Uzdot Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „PasaciĦa” vadītājai
līgumos.
4. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.septembrī.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.

Darba alga mēnesī
(LVL)
Zemākā mēnešalga pēc MK
noteikumiem Nr.836
„Pedagogu darba samaksas
noteikumi” no 28.07.09. +
Ls 20,- .
Zemākā mēnešalga pēc MK
noteikumiem Nr.836
„Pedagogu darba samaksas
noteikumi” no 28.07.09. +
Ls 20,- .

veikt grozījumus darba

12.§
Par aizĦēmuma Ħemšanu projekta„Ūdenssaimniecības attīstība
Valkā, 2. kārta” daĜējai realizācijai
_________________________________________________________
( I.Markova)
2010.gada 15.septembrī starp Vides ministriju un Valkas novada domi tika parakstīts līgums par Kohēzijas
fonda līdzfinasētā projekta īstenošanu
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta”
Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016. Projekta īstenošanas termiĦš 48 mēneši no līguma stāšanās dienas
(15.09.2014) Kopējās projekta izmaksas 5 696 598.42 Ls. (ar PVN)
Projekta mērėis ir ūdensapgādes un notekūdeĦu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi,
samazinot
vides
piesārĦojumu
un
ūdenstilpju
eitrofikāciju,
sekmējot
ūdens
resursu
un
energoresursu racionālu izmantošanu.

Projekta ietvaros tika veiktas iepirkuma procedūras un slēgti līgumi, kā rezultātā tika izbūvēti, rekonstruēti
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, izbūvētas jaunas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas.
Projekta realizēto aktivitāšu izmaksas:
•
TEP izstrāde – LVL 6836.50 (ar PVN);
•
Tehniskā projekta izstrāde - LVL 50 326.32 (ar PVN);
•
Būvdarbi - LVL 2 867 060.90 (ar PVN);
•
NAI projektēšana un būvniecība - LVL 1 892 550.77 (ar PVN);
•
Autoruzraudzība - LVL 14 637.00 (ar PVN);
•
Būvuzraudzība - LVL 36 309.92(ar PVN).
Kopējās aktivitāšu īstenošanas izmaksas LVL 4 867 721.41 (ar PVN) apmērā.
Iepirkumu procedūru rezultātā radās ietaupījums, kuru Valkas novada dome izlietos izbūvējot jaunus un
rekonstruējot esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Valkas pilsētas daĜās, kurām pieguĜošā teritorijā
iepriekš tika īstenots ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas projekts.
Ietaupījuma līdzekĜu izmantošana jau ir uzsākta. Ir aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums un ir
saĦemts Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības
projektu vērtēšanas komisijas akcepts. Ir izstrādāts tehniskais projekts.
Projekta aptuvenās aktivitāšu izmaksas:
•
TEP aktualizācija – LVL 7042.20 (ar PVN);
•
Tehniskā projekta izstrāde - LVL 4162.40 (ar PVN);
•
Būvdarbi - LVL 645091.75 (ar PVN);
•
Autoruzraudzība - LVL 1220.00 (ar PVN);
•
Būvuzraudzība - LVL 5914.00 (ar PVN) ;
•
Kopējās aktivitāšu īstenošanas izmaksas paredzamas LVL 663430.35 (ar PVN) apmērā.
2013.gadā pieejams iepriekš apstiprinātais aizdevums Ls 275829.66, konta atlikums uz 9.03.2013.
– Ls 2162.27, veikti maksājumi: TEP aktualizācija – LVL 7042.20, Tehniskā projekta izstrāde - LVL
4162.40.
Nepieciešams aizdevums Ls 374233.-.
SaskaĦā ar 2013.gada 9.aprīĜa Finanšu un attīstības lietu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 13.§) un
vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 19.punkta, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis,
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkā, 2. kārta” daĜēju realizāciju, Ħemt aizĦēmumu
LVL 374233.-(Trīsi simti septiĦdesmit četri tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs lati), apmērā no LR Valsts kases
ar atlikto aizĦēmuma atmaksu.
2. Lēmuma 1.punktā minētā aizĦēmuma atmaksāšanu veikt 22 gadu laikā no aizĦēmuma saĦemšanas brīža
ar atlikto maksājumi 2 gadi , maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi
par aizĦēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizĦēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saĦemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizĦēmuma līgumu ar LR Valsts kasi.
5. Uzdot domes Finanšu nodaĜas vadītājam sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizĦēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
13.§
Par Bērnu jaunatnes sporta skolas dalību
biedrībās, federācijās un savienībās
_______________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome ir saĦēmusi Valkas novada Bērnu jaunatnes sporta skolas direktores iesniegumu par
dalību un biedru maksu sekojošās organizācijās:
- Latvijas vieglatlētikas savienībā - Ls 50,- (piecdesmit lati);
- Latvijas futbola federācijā - Ls 25,- (divdesmit pieci lati);
- Latvijas šaušanas federācijā - Ls 100,- (viens simts lati);
- Biedrībā ”Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padome” - Ls 50,- (piecdesmit lati).
Biedriem ir tiesības būt pārstāvētiem kongresos, piedalīties pārvaldē, biedrību organizētajos pasākumos
(sacensībās, semināros u.c.), saĦemt informāciju kas saistīta ar biedrību, saskaĦā ar apstiprinātu reglamentu
tikt izvirzītiem apbalvojumu, prēmiju, godalgu saĦemšanai. Biedrības speciālisti piedalās sporta skolu
akreditācijā.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā 2013.gada 9.aprīĜa Finanšu un attīstības lietu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.4, 14.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
27.punkta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,

S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada Bērnu jaunatnes sporta skolas dalību šādās organizācijās:
1.1. Latvijas vieglatlētikas savienībā;
1.2. Latvijas futbola federācijā;
1.3. Latvijas šaušanas federācijā;
1.4. Biedrībā ”Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padome”.
2. Noteikt, ka Valkas novada Bērnu jaunatnes sporta skola maksā biedru naudu par dalību lēmuma 1.punktā
minētajās organizācijās.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Bērnu jaunatnes sporta skolas direktors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
14.§
Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi 2012.gada 27.decembra saistošajos
noteikumos Nr.26 „Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” apstiprināšanu
________________________________________________________________________
(I.Markova)
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Valkas
novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus
2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.26.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2013.gada 23.aprīĜa
ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 1.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 13
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.26
„Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.11 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reăionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Finanšu nodaĜai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada domes ēkā
Semināra ielā 9, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Finanšu nodaĜas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
15.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiĦa pagarināšanu ***
________________________________________________________
(A.Simulis )
Izskatot *** iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomu Valkā, Rūjienas ielā 3E, Ħemot vērā Valkas novada
domes Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 8.aprīĜa sēdes lēmumu (protokols Nr.4,1.§) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot, deputātiem: PAR –
13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar *** 2009.gada 1.jūnijā noslēgtā neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E nomas līguma
termiĦu līdz 2013.gada 31.decembrim (ieskaitot) pēc parāda jautājuma atrisināšanas par telpu nomu
Rūjienas ielā 3E.
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Ivo MeĜėim, pēc parāda jautājuma atrisināšanas
par telpu nomu Rūjienas ielā 3E, sagatavot grozījumus telpas nomas līgumā un iesniegt domes
priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivo MeĜėis.
16.§
Saistošo noteikumu Nr.12
„Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”
apstiprināšana
_____________________________________________

(A.Jurjāne)
ĥemot vērā, ka MK 02.05.2012. ir izdevis jaunus noteikumus Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža”, tiek grozīta koku ciršanas kārtība, atzinumu saĦemšanas kārtība un zaudējumu aprēėināšanas kārtība, ir
lietderīgi izdot jaunus saistošos noteikumus. Dome izskata saistošo noteikumu „Apstādījumu apsaimniekošana
un aizsardzība” projektu.
SaskaĦā ar 2013.gada 8.aprīĜa Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 2.§) un vadoties
no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 16.punkta, 43.panta pirmās daĜas 9.punkta, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis,
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.12 „Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”
triju dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus pēc to reăistrēšanas Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijā publicēt
laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes kancelejas vadītāja.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.

SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā

Nr.12

2013.gada 25.aprīlī

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013.gada 25.aprīĜa sēdes lēmumu
( protokols Nr.6, 16.§)

Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība
Izdoti saskaĦā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daĜas 9.punktu,
Meža likuma 8. panta otro daĜu,
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
22.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi reglamentē apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību, koku ciršanas kārtību ārpus
meža Valkas novada pašvaldības administratīvās teritorijas apdzīvotajās vietās – Valkas pilsētā un
novada ciemos (turpmāk – Teritorija).
2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem neatkarīgi no tā, vai īpašums
ir vai nav reăistrēts zemesgrāmatā.
3. Visi apstādījumi Teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir apsaimniekojami un
aizsargājami. Visiem augošiem veseliem kokiem ir ekoloăiska un estētiska vērtība.
II. Koku ciršanas noteikumi
4. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā cērt, ievērojot
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumus Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
(turpmāk – MK „Koku ciršanas noteikumi”).
5. Valkas novada domes izveidota komisija koku ciršanai ārpus meža (turpmāk – Komisija) veic Teritorijā
augošu koku ciršanas izvērtējumu gadījumos, kad MK „Koku ciršanas noteikumu” 4.punkta kārtībā ir
nepieciešama ciršanas atĜauja (turpmāk – Ciršanas atĜauja, 1.pielikums), kā arī gadījumos, kad koku
nociršana ir neatliekama.
6. Ciršanas atĜauju Valkas pilsētā izsniedz domes izpilddirektors, bet pagastos – attiecīgā pagasta
pārvaldes vadītājs (turpmāk - Institūcija).
7. Lai saĦemtu ciršanas atĜauju, zemes īpašnieks (turpmāk – Apsaimniekotājs) iesniedz Institūcijai
pieteikumu koku ciršanai ārpus meža zemes (turpmāk - Pieteikums). Tipveida Pieteikuma veidlapa –
2.pielikums.

8. Institūcija un Komisija pirms ciršanas atĜaujas izsniegšanas apseko Pieteikumā norādītos kokus dabā un
sastāda apsekošanas aktu.
9. Lēmumu var apstrīdēt Valkas novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
10. Ciršanas atĜauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.
11. Apsaimniekotājam, kas veic koku ciršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāatlīdzina zaudējumi par
dabas daudzveidības samazināšanu. Zaudējumu aprēėinā tiek iekĜauti šādi vietējās pašvaldības
koeficienti:
11.1. koks atrodas tuvāk par 5m no pastāvīgas būves pamatiem vai ielas apstādījumu koks, aug tuvāk
par 2m no pastāvīgas būves pamatiem – k = 0;
11.2. koks aizsedz estētiski vērtīgu ainavu (objektu) vai ar tā nozāăēšanu tiks sakārtota ainava – k =
0,1;
11.3. koks ir mazvērtīgākais (ar salīdzinoši mazāku augspēju u.tml.) 4 vai vairāku koku grupā – k = 0,2.
12. Zaudējumus par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu Pieteikuma
iesniedzējs atlīdzina, iemaksājot koku vērtības maksu pašvaldības budžetā, pirms Ciršanas atĜaujas
saĦemšanas.
13. Koku, kas izraisījis avārijas situāciju (aizšėērso brauktuvi, uzkritis būvei u.tml.), Apsaimniekotājs var
nocirst bez Ciršanas atĜaujas saĦemšanas, ja par to trīs dienu laikā informē Institūciju. Situācijas
raksturojumam tiek pievienota fotofiksācija atbilstoši MK „Koku ciršanas noteikumu” 6.punktam un
vismaz piecas darbadienas nav pieĜaujama koka celma un, vēlams, stumbra daĜu aizvākšana. Institūcija
nepieciešamības gadījumā var apsekot attiecīgo objektu un sastādīt apsekošanas aktu.
14. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pašvaldība rīko publisko apspriešanu, kuras procedūra ir
noteikta Valkas novada pašvaldības nolikumā.
III. Apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi
15. Apsaimniekotājam ir pienākums:
15.1. nodrošināt nokaltušu, bīstamu slimību inficētu vai avārijas situācijā atrodošos koku nociršanu,
pirms ciršanas saĦemt Ciršanas atĜauju;
15.2. kopt savā īpašumā vai valdījumā esošos apstādījumus, ievērojot vispārējas dabas aizsardzības
prasības;
15.3. nepieĜaut savā īpašumā vai valdījumā darbību, kura izraisītu piegulošā zemesgabala apstādījumu
bojāeju;
15.4. ciršanai un vainaga veidošanai izvēlēties paĦēmienus, kas mazāk bojā apstādījumus, ciršanas
laikā norobežot ciršanas vietu, ievērot darba drošības noteikumus un pēc ciršanas iespējami
īsākā laikā novākt ciršanas paliekas un sakopt ciršanas vietu.
16. Valkas pilsētas iedzīvotāji var ziĦot Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜai (tālrunis: 64722503)
par pamanīto Valkas pilsētas teritorijā augoša koka radīto avārijas situāciju vai apdraudējumu.
17. Publiskajos apstādījumos ir aizliegts:
17.1. bez saskaĦošanas ar apstādījumu valdītāju stādīt kokus un krūmus,
17.2. lauzt koku zarus, bojāt mizu, stumbru un saknes;
17.3. braukt un novietot mehāniskos transportlīdzekĜus, ja tas nav saistīts ar apstādījumu
apsaimniekošanu vai saskaĦots ar apstādījumu valdītāju.
IV. Apsaimniekotāja pienākumi, veicot būvniecību apstādījumos
18. Veicot būvniecību apstādījumos, par šo Noteikumu izpildi ir atbildīgs būvdarbu pasūtītājs, ja līgumā starp
pasūtītāju un izpildītāju nav noteikts citādi.
19. Pirms būvdarbu uzsākšanas iežogot būvniecības teritorijā esošo koku stumbrus ar vismaz 2m augstiem
un 25mm bieziem dēĜu vairogiem, kas nostiprināti pie 6-8cm resniem mietiem, vai ar līdzvērtīgiem
aizsargmateriāliem. Koku sakĦu saglabāšanai nepieciešamības gadījumā uzstādīt ne mazāk, kā 50mm
biezus līmenisku dēĜu vairogus līdz 1,5m rādiusā ap katru koku vai koku grupu.
20. Veicot ielu un laukumu būvniecības darbus, izveidot apdobi bez cietā klājuma, 1,5m diametrā ap
paliekošo koku stumbriem un 0,5m ap krūmiem.
21. Ierīkojot inženierkomunikācijas, aizliegts rakt koku tiešā tuvumā bez saskaĦošanas dziĜāk par 0,3m: ja
koka diametrs ir līdz 15cm – tuvāk par 2m, resnākiem kokiem – tuvāk par 3m.
22. Veicot būvniecības darbus, nepieĜaut koku apbēršanu vai atrakšanu.
23. Projektējot būvdarbus, topogrāfiskā plānā jāatzīmē visi esošie kokaugi, norādot sugu un diametru
(kokiem).

24. Ja būvniecības darbi saistīti ar rakšanas darbiem, tad augsnes auglīgā kārta jānoĦem un jāuzglabā
atsevišėi, lai pēc attiecīgo darbu veikšanas tiktu nodrošināta labiekārtošanas darbu veikšana.
25. Ja būvniecības īstenošanai nepieciešama koku izciršana un būvprojektā šie koki iezīmēti, Valkas
novada būvvaldes izsniegtā būvatĜauja ir uzskatāma par ciršanas atĜauju atbilstoši Koku ciršanas
noteikumu 7.punktam.
V. Atbildība par noteikumu neievērošanu
26. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgā persona tiek saukta pie administratīvās atbildības par dabai
nodarīto kaitējumu normatīvajos aktos un šajos Noteikumos noteiktā kārtībā.
27. Personas saukšana pie administratīvās atbildības neatbrīvo viĦu no pienākuma samaksāt zaudējumu
atlīdzību.
28. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Institūcija un Komisija. Administratīvo pārkāpumu protokolu
par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt Valkas novada pašvaldības policijas amatpersonas.
29. Par šo noteikumu 15.punktā paredzēto pienākumu nepildīšanu
vainīgajai personai piemēro
administratīvo sodu, ja par šādu pārkāpumu sods nav paredzēts citos normatīvajos aktos:
29.1. izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 50;
29.2. par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,
vainīgo personu soda ar naudas sodu no Ls 50 līdz Ls 100.
30. Par šo noteikumu 17.punkta pārkāpšanu vainīgajai personai iestājas atbildība saskaĦā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
31. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Valkas
novada pašvaldības Administratīvā komisija, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita institūcija.
VI. Noslēguma jautājumi
32. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
33. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošos noteikumus Nr.
40 „Par zaĜumstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību”.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
2013.gada 3.maijā

(personiskais paraksts)

K. Albergs

1.pielikums
Valkas novada domes 25.04.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.12
„Apstādījumu apsaimniekošana
un aizsardzība”

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS NOVADA DOME
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

Valkā
KOKU CIRŠANAS ATěAUJA Nr._________________
AtĜauja izdota ____________________________________________________________________
(juridiskas personas nosaukums/ fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods/reă.Nr.)
__________________________________________________________________________
(adrese)
saskaĦā ar šīs personas 20__.gada _______ iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atĜauju koku ciršanai, ievērojot
normatīvo aktu prasības, pamatojoties uz Meža likuma 8.pantu un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4.punktu,
nolemju atĜaut cirst kokus:
Zemes gabala
kadastra numurs
un adrese

Koku
suga

Izcērtamo
koku skaits
gab.

Zaudējumi
Par dabas
daudzveidības
samazināšanu
LVL

Piezīmes

AtĜauja derīga vienu gadu. AtĜauju var apstrīdēt Valkas novada domē viena mēneša laikā no saĦemšanas
dienas.
AtĜaujas izsniegšanas datums 20___.gada ___________________
AtĜaujas izdevējs:
Izpilddirektors/Pārvaldes vadītājs ............................. /.............................../

2.pielikums
Valkas novada domes 25.05.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.12
„Apstādījumu apsaimniekošana
un aizsardzība”
PIETEIKUMS
koku ciršanai ārpus meža zemes
Valkas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums ___________________________________________
Personas kods/Reăistrācijas Nr. ________________________________________________________
Dzīves vieta / Adrese _________________________________________________________________
Telefons ________________
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:
__________________________________________________________________________________
Pilnvarota persona (pievienojot pilnvarojuma kopiju):
Vārds, uzvārds _____________________________________________________________________
Dzīves vieta ___________________________________________ Telefons ____________________

Koku ciršanas pamatojums:___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Zemes gabala
kadastra numurs
un adrese

Koku
suga

Izcērtamo koku
skaits
gab.

Izcērtamo koku
apkārtmērs 1,3m
augstumā (m) un citas
būtiskas pazīmes

Pievienoti dokumenti:
Zemes grāmatas kopija
Zemes robežu plāna kopija ar iezīmētu cērtamo koku atrašanās vietu
Pilnvarotai personai pilnvaras kopija
cits __________________________________________

20____.gada_____._________________
Iesniedzējs _________________________
(paraksts)

(_________________________________)
(vārds, uzvārds)

Saistošo noteikumu Nr.12
„Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”
paskaidrojuma raksts
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Saistošie noteikumi (turpmāk – SN) reglamentē vienotu
kārtību, kādā:
1) notiek ārpus meža augošo koku ciršana Valkas pilsētā
un novada pagastu centros un ciemos,
2) tiek iesniegts ciršanas pieteikums,
3)atbildīgā institūcija izskata pieteikumu, nepieciešamības
gadījumā rīkojot publisku apspriešanu vai pieprasot attiecīgās
institūcijas atzinumu;
4) tiek uzturēti koku stādījumi;
5) aprēėina videi radīto kaitējumu.
SN ir norādīts, kādos gadījumos ciršanas atĜauja nav
vajadzīga un kādos gadījumos videi radītais kaitējums netiek
aprēėināts.
SN ir uzskaitīti apsaimniekotāju pienākumi aizsargāt
būvniecības objekta teritorijā augošus apstādījumus, kā arī
iedzīvotāju pienākums ziĦot par augoša koka radīto avārijas
situāciju vai apdraudējumu.
SN noslēgumā ir noteikta atbildība, kāda tiek piemērota
vainīgajai personai par noteikumu pārkāpšanu.
Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumiem Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” ir jāizdod jauni
saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku
SN projekta nepieciešamības
ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas
pamatojums
procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus,
kad rīko publisko apspriešanu.
Informācija par plānoto projekta SN būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu, jo to ietvaros
ietekmi uz pašvaldības budžetu izveidotajām institūcijām papildus izdevumi ir minimāli, tāpat arī
plānotie ienākumi.
Informācija par plānoto projekta Nav
ietekmi uz uzĦēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par plānoto projekta SN institūciju paredzamais noslogojums nav būtisks, SN
ietekmi uz administratīvajām
pielikumā ir tipveida pieteikuma veidlapa un ciršanas atĜaujas
procedūrām
veidlapa, ciršanas pieteikumu izskatīšanai noteiktajos termiĦos
papildus resursi nav vajadzīgi.
Informācija par konsultācijām Nav
ar privātpersonām
Īss satura izklāsts

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K.Albergs

17.§
Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Lauktehnikas ielā ***
______________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo Valkā, *** ielā ***, 2013.gada 22.marta iesniegumu par adreses
noteikšanu garāžai, tika konstatēts. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaĦā ar Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 8.aprīĜa sēdes
lēmumu (protokols Nr.4, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada
Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs
nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā
patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumu” 11.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs,
A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešėirt garāžai, kas atrodas uz zemes gabala Valkā, Lauktehnikas iela ***, kadastra apzīmējums ***, boksa
numurs ***, jaunu adresi – Lauktehnikas iela ***, Valka, Valkas novads.

18.§
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „***”, Valkas pagastā
______________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 27.marta
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 27.03.2013. Nr.165) iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas
līguma termiĦu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā, „***” ar kadastra apzīmējumu ***. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 8.aprīĜa Saimniecisko lietu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.4, 4.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
1
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2. .daĜas, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 21.punktu, Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta 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 – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 3.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.16, par zemes gabala
Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 0.08ha, termiĦa pagarināšanu līdz 2023.gada
31.decembrim.
19.§
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „***”, Valkas pagastā
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 27.marta
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 27.03.2013. Nr.163) iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas
līguma termiĦu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā, „***”, kadastra apzīmējums ***. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 8.aprīĜa Saimniecisko lietu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.4, 5.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
1
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2. .daĜas, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 21.punkta, Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta 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 – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt Vienošanos ar *** par 2007.gada 3.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 24, par zemes gabala
Valkas pagastā „***”, ar kadastra apzīmējumu ***, platība 0.0721ha, termiĦa pagarināšanu līdz 2023.gada
31.decembrim.
20.§
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.143, kas atrodas
uz zemes gabala „***”, Valkā
_______________________________________________________________
(L.Engere )
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 25.marta (saĦemts
un reăistrēts Valkas novada domē 25.03.2013., reă.Nr.150) iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu
par mazdārziĦu, kas atrodas uz zemes gabala „***”, Valkā. [..]
Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un
aizaugšanu ar krūmiem, saskaĦā ar 2013.gada 8.aprīĜa Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 6.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš,

E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkas novada Valkā „***”, daĜas ar
platību 0.1160ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu uz 5 gadiem līdz 2018.gada
31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma
pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu.
2. [..]
21.§
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.107, kas atrodas
uz zemes gabala ***, Valkā
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 25.marta
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 25.03.2013. Nr.153) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu
par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, *** iela ***. [..]
Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un
aizaugšanu ar krūmiem, saskaĦā ar 2013.gada 8.aprīĜa Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 7.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš,
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, *** iela *** ar kadastra
apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.107” ar kopējo platību 0.0582ha, nomu, saskaĦā ar šim lēmumam
pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu.
22.§
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.129,
kas atrodas uz zemes gabala ***, Valkā
_______________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 27.marta (saĦemts un
reăistrēts Valkas novada domē 27.03.2013., reă.Nr.164) iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu
par mazdārziĦu, kas atrodas uz zemes gabala „***”, Valkā. [..]
Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un
aizaugšanu ar krūmiem, saskaĦā ar 2013.gada 8.aprīĜa Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 8.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a)
apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkas novada Valkā „***”, daĜas ar
platību 0.06ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu uz 5 gadiem līdz 2018.gada
31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma
pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu.
2. [..]
23.§
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.131, kas atrodas uz zemes gabala ***, Valkā
_______________________________________________________________
(L.Engere)

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 26.marta
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 26.03.2013. Nr.160) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu
par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, ***. [..]
Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un
aizaugšanu ar krūmiem, saskaĦā ar 2013.gada 8.aprīĜa Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 9.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a)
apakšpunkta atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, „***” ar kadastra apzīmējumu ***
2
daĜas, „MazdārziĦš Nr.131” ar kopējo platību 300m , nomu, saskaĦā ar šim lēmumam pievienoto nomas
gabala izvietojuma shēmu.
24.§
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem „***”, „***” un „***”, Vijciema pagastā
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata Kooperatīvās sabiedrības „***”, reă.Nr.***, adrese: „***”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas
novads, 2013.gada 27.marta iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabaliem Valkas novada
Vijciema pagastā „***”, „***” un „***”. [..]
ĥemot vērā augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 8.aprīĜa Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 10.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta 11.daĜas 3.punktu, 25.panta 1.daĜas 3.punktu un 25.panta
2.daĜai; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 5.daĜas 2.punktu; Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līgumu noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 7.punktu; likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daĜu, 28.panta 1.daĜu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
14.punkta a) apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis,
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar kooperatīvo sabiedrību „***”, reă.Nr.*** par zemes gabalu „***”, kadastra apzīmējums
***, platība 3.2517ha, „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 0.4166ha un „***”, kadastra apzīmējums ***,
platība 0.1053ha, kas atrodas Valkas novada Vijciema pagastā nomu, nosakot nomas līguma termiĦu līdz
31.12.2023.
2. [..]
25.§
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.156, kas atrodas
uz zemes gabala ***, Valkā
_________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 2.aprīĜa
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 02.04.2013. Nr.168) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu
par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, *** ielā ***. [..]
Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un
aizaugšanu ar krūmiem, saskaĦā ar 2013.gada 8.aprīĜa Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 11.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a)
apakšpunktam, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkā, *** ielā ***, ar kadastra
2
apzīmējumu *** daĜas, „MazdārziĦš Nr.156” ar kopējo platību 340m , nomu, saskaĦā ar šim lēmumam
pievienoto nomas gabala izvietojuma shēmu.
2. [..]

26.§
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „***”, Zvārtavas pagastā
_____________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo: „***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2013.gada 25.marta
iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagastā „***”. [..]
ĥemot vērā augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 8.aprīĜa Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 12.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daĜas 2.punktu un 25.panta 2.daĜu; likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 2.punktu; Ministru
kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un
nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 7.punktu; likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta
1.daĜu, 28.panta 1.daĜu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis,
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala „***”, kadastra apzīmējums ***, platība
2.0ha, kas atrodas Valkas novada Zvārtavas pagastā nomu, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 31.12.2018.
vai gadījumā, ja mantojuma tiesībās uz *** atstāto mantojumu, kura sastāvā ir arī uz zemes gabala esošās
ēkas, tiks apstiprināta cita persona, tad līgums tiek izbeigts ar Mantojuma apliecības izsniegšanas dienu.
2. [..]
27.§
DzīvokĜu jautājumu izskatīšana
_________________________________
(E.Lībietis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokĜu palīdzības jautājumos, Ħemot vērā Valkas novada
domes DzīvokĜu komisijas 2013.gada 11.aprīĜa sēdes lēmumu (protokols Nr.4 ), 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 – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis,
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reăistrēta dzīvokĜu palīdzības II kārtas
reăistrā, 3-istabu dzīvokli Tālavas ielā 3 - 42, Valkā, 4.stāvs, kopējā platība 55,7 m², dzīvojamā platība
39,4 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.
2. P i e š ė i r t *** , deklarēta dzīvesvieta denacionalizētā mājā, *** ielā ***, Valkā, reăistrēta dzīvokĜu
palīdzības I kārtas reăistrā, 2-istabu dzīvokli RaiĦa ielā 14-50, 4.stāvs, kopējā platība 47,3 m²,
dzīvojamā platība 30,1 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).
Maksa par ūdeni tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu.
3. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta māja ***, Lugažos, Valkas pagastā, reăistrēts dzīvokĜu
palīdzības II kārtas reăistrā, 1-istabas dzīvokli Nr.1 dzīvojamā mājā „Saule 2” , Valkas pagastā,
kopējā platība 48,3 m², dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe – nelabiekārtots .
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta
pārvaldi.
4. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reăistrēta dzīvokĜu apmaiĦas reăistrā, 2istabu dzīvokli Tālavas ielā 3-1, Valkā, 1.stāvs, kopējā platība 44,5 m², dzīvojamā platība 28,5 m²,
dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots, apmaiĦā pret patreiz īrēto dzīvokli *** ielā ***.
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.
28.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***
_________________________________________________

(E.Lībietis)
Valkas novada dome 2013.gada 22.februārī saĦēma īpašuma *** ielā ***, Valkā īpašnieka ***iesniegumu
ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k.***-***)*** ielā ***, Valkā, pamatojoties uz to, ka viĦš tur
nedzīvo un ir izbraucis ārpus Latvijas. [..]
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 –
13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, ***, personas kods ***-***, jo
zudis tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā dzīvesvietā.
29.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***
_________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome 2013.gada 18.martā saĦēma īpašuma *** ielā ***, Valkā īpašnieces *** (dzīvo ***
ielā ***, Rīgā, LV-1084) iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k.***-***) *** ielā ***, Valkā,
pamatojoties uz to, ka viĦš tur nedzīvo un viĦam nav tiesību būt deklarētam šajā īpašumā. [..]
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 –
13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, *** personas kods ***-***, jo zudis
tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā dzīvesvietā.
30.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***
_________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome 2013.gada 27.martā saĦēma īpašuma *** ielā ***, Valkā, īpašnieces *** (dzīvo ***
ielā ***, Valkā) iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k. ***-***) *** ielā ***, Valkā,
pamatojoties uz to, ka minētā persona šajā īpašumā nedzīvo un viĦai nav tiesiska pamata būt deklarētai šajā
īpašumā. [..]
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 –
13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, ***, personas kods ***-***, jo
zudis tiesiskais pamats būt deklarētai minētajā dzīvesvietā.
31.§
Par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 22 iznomāšanu SIA „Baltic accountancy solutions”
(SIA „SAN” pārdotās daĜas tiesību pārĦēmējs)
___________________________________________________________________________
(V.ZariĦš)
Izskatot SIA „SAN”, reăistrācijas Nr.***, iesniegumu par telpu nomas līguma Rīgas ielā 22, Valkā (1.stāvs,
2
kopējā platība 144,4 m ) pārslēgšanu ar SIA „Baltic accountancy solutions”, kas ir SIA „SAN” pārdotās daĜas
(veikala „Kameja” pamatlīdzekĜi un preču krājumi Valkā, Rīgas ielā 22) tiesību pārĦēmējs, vadoties no Latvijas
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot, deputātiem: PAR – 13
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,

Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „Baltic accountancy solutions” par telpām Rīgas ielā
22, Valkā, nosakot telpu nomas noteikumus, kādi bija telpu Rīgas ielā 22, Valkā nomas līgumā ar SIA
„SAN”.
32.§
SIA „Valkas Namsaimnieks” gada pārskata par 2012.gadu apstiprināšana un peĜĦas sadali
_____________________________________________________________________________
(A.Ėīkule, I.Burdeinaja)
Dome izskata Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks”, reă. Nr.44103055060, juridiskā
adrese Rīgas iela 22, Valka, iesniegto gada pārskatu par 2012.gadu.
Ar 2013.gada 31.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 22.§) apstiprinātiem noteikumiem Nr.1 „Par
minimālo dividendēs izmaksājamo peĜĦas daĜu un tās iemaksas kārtību pašvaldības budžetā” ir noteikta
Valkas novada domes kapitālsabiedrībām minimālā dividendēs izmaksājamā peĜĦas daĜa (procentos no
sabiedrības tīrās peĜĦas) un nosaka kārtību kādā Kapitālsabiedrības iemaksā Domes budžetā dividendēs
izmaksājamo peĜĦas daĜu. Pamatojoties uz šo noteikumu 10.punktu sabiedrības valde dalībnieku sapulcei
iesniegusi priekšlikumu par pārskata gada rezultāta – peĜĦas izlietošanu. Dalībnieku sapulcē (2013.gada
13.aprīĜa dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2013) nolēma apstiprināt SIA „Valkas Namsaimnieks” 2012.gada
pārskatu un pārskata gada peĜĦu 14458 LVL novirzīt Kapitālsabiedrības attīstībai (noteikumu Nr.1 „Par
minimālo dividendēs izmaksājamo peĜĦas daĜu un tās iemaksas kārtību pašvaldības budžetā” 7.3.punkts).
Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis,
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks”, reă. Nr.44103055060, juridiskā
adrese Rīgas iela 22, Valka, gada pārskatu par 2012.gadu (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
33.§
SIA „Valkas pilsētas tirgus” 2012.gada pārskata apstiprināšana
___________________________________________________________
(A.Ėīkule)
Dome izskata Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS”, reăistrācijas
Nr.44103011386, juridiskā adrese Rīgas iela 7A, Valka, apstiprināšanai iesniegto gada pārskatu par
2010.gadu.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, deputātiem atklāti
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis,
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas pilsētas tirgus”, reăistrācijas Nr.44103011386,
juridiskā adrese Rīgas iela 7A, Valka, gada pārskatu par 2012.gadu (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
34.§
Par projekta „Āra vingrošanas laukumu ierīkošana Valkas pagastā”
īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru
__________________________________________________________
(G.Smane)
Biedrība „Lauku partnerība ZiemeĜgauja” ir izsludinājusi vietējās attīstības stratēăijas īstenošanas projektu
konkursa V kārtu, kurā tiek pieĦemti projektu pieteikumi Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam
413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju
īstenošanas teritorijā" aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloăiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību
un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem” laika posmā no 2013. gada 29. aprīĜa līdz 29. maijam.
Lai veicinātu jauniešu fizisko attīstību, pilnveidotu brīvā laika pavadīšanas iespējas un lietderīgumu,
Valkas pagasta SēĜos un Lugažos plānots ierīkot Āra vingrošanas laukumus. Valkas pagasta pārvalde

sadarbībā ar novada domes attīstības un plānošanas nodaĜu izstrādā projekta pieteikumu „Āra vingrošanas
laukuma ierīkošana Valkas pagastā”, iesniegšanai LEADER programmas LAP aktivitātes 1. Rīcībā „Brīvā
laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”. Projekta
ietvaros plānots iegādāties 2 komplektus - vingrošanas stieĦus, līdztekas, pumpēšanās stieĦus, vēderpreses
soliĦus, Zviedru sienas, horizontālās trepes, 8 soliĦus. Pielikumā Nr.1 āra vingrošanas laukumu aprīkojums. Ir
veikta cenu aptauja. Paredzētais projekta kopējais budžets 5 000,00 LVL.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.un 6. punkta, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš,
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt projekta pieteikumu „Āra vingrošanas laukumu ierīkošana Valkas pagastā”
izsludinātās vietējās attīstības statēăijas projektu konkursa V kārtā LAP 413. pasākuma "Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas
teritorijā" 1. Rīcībai „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana
vietējiem iedzīvotājiem”.
2. Projekta kopējās izmaksas 5 000,00 LVL, no kurām attiecināmās izmaksas ir 4132,23 LVL. Eiropas
savienības finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 3 719,01 LVL. Valkas novada domes
līdzfinansējums ir 413,22 LVL. PVN 21% vai 867,77 LVL ir neattiecināmās izmaksas.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pagasta pārvaldes vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
35.§
Par platības noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, *** ielā ***
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo Valkā, *** ielā ***, 2013.gada 5.aprīĜa iesniegumu ar lūgumu
noteikt platību garāžas Valkā, *** ielā *** uzturēšanai. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada
Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs
nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā
patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 11.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis,
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt ***, p.k. ***-***, piederošās garāžas Valkā, *** ielā ***, kas atrodas uz zemes gabala *** iela
2
***, kadastra apzīmējums ***, uzturēšanai platību – 40m .
36.§
Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, *** ielā ***
______________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo Valkā, *** ielā ***, 2013.gada 3.aprīĜa iesniegumu (saĦemts un
reăistrēts Valkas novada domē 03.04.2013. Nr.175) par adreses noteikšanu garāžai. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada
Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs
nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā
patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 11.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis,
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešėirt garāžai, kas atrodas uz zemes gabala Valkā, *** ielā ***, kadastra apzīmējums ***, boksa numurs
61, jaunu adresi – *** iela ***, Valka, Valkas novads.

37.§
*** iesnieguma izskatīšana par zemes gabaliem
„***” Valkas pagastā, Valkas novadā
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k. ***-***, dzīvo „***”, ***, Valkas pagasts, Valkas novads, 2013. gada 18.marta
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 25.03.2013. Nr.152), ar lūgumu izbeigt nomas
līgumu uz diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem *** un ***. [..]
ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas; likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt Vienošanos ar ***, p.k. ***-***, par grozījumiem 2007.gada 22.maijā noslēgtā zemes nomas līgumā
Nr. 79, izslēdzot no tā zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem ***, platība 1.0ha un ***, platība 1.0ha.
2. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
38.§
Par zemes gabala Zvārtavas pagastā „***” sadalīšanu un zemes turpmāko piekritību
__________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Ar Zvārtavas pagasta padomes 2007.gada 25.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.7) tika izbeigtas zemes
lietošanas tiesības uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, platība
1.3ha. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto un Ħemot vērā likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
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privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 4. daĜu, likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 3.daĜu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēėināšanas kārtību” 2.punktu un 7.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš,
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere,
M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome,
NOLEMJ:
1. Sadalīt, atbilstoši šā lēmuma Pielikumam, zemes gabalu Zvārtavas pagastā, Stepi, „***”, kadastra
apzīmējums ***, kopējā platība 1.3ha:
1.1. atdalīt Valkas novada domei piekrītošu zemes gabala daĜu 0.2ha platībā, vairāk vai mazāk cik
izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, ēku uzturēšanai, nosakot izveidotajam zemes gabalam un uz
tā esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem: *** (dzīvojamā māja) un *** (saimniecības ēka),
vienotu adresi: „***”, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, un nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērėi: piemājas saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0102);
1.2. atlikušo zemes gabalu daĜu 1.1ha platībā ieskaitīt rezerves zemes fondā, izveidojot to kā atsevišėu
zemes vienību, piešėirot nosaukumu „IeliĦas”, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads un nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noslēgt nomas līgumu ar ***, p.k. ***-***, par zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagastā „***”, 0.2ha
platībā, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2023.gada 31.decembrim
39.§
*** iesnieguma izskatīšana par zemes gabala Zvārtavas pagastā *** iela *** nodošanu nomā
_____________________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, ***, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2013. gada 22.februārī
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 25.02.2013., reăistrācijas Nr.88) iesniegumu ar lūgumu noslēgt
zemes nomas līgumu par zemes gabalu „***”, Zvārtavas pagastā. [..]
ĥemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Zvārtavas pagasta padomes 2007.gada 25.jūlija sēdes
lēmuma (protokols Nr.7); 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 – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs,

A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***-***, par zemes gabalu „***”, Zvārtavas pagastā, platība 1.1ha, nomu
bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu līdz 2018.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas
termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieĦemšanai par zemes gabala statusa
maiĦu.
[..]
40.§
Par platības noteikšanu ēku īpašuma Vijciema pagastā, „***” uzturēšanai
_________________________________________________________________
(L.Engere)

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Vijciema pagasts, Valkas novads, 2013. gada 9.aprīĜa
iesniegumu ar lūgumu noteikt platību ēku īpašuma uzturēšanai, ēku reăistrācijai zemesgrāmatā. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada
Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs
nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā
patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 12.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis,
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt nosaukumu ēku īpašumam, kas sastāv no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu ***, kūts ar
kadastra apzīmējumu ***, šėūĦa ar kadastra apzīmējumu ***, un garāžas ar kadastra apzīmējumu ***, un
atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ***: „***”, Vijciema pagasts, Valkas novads.
41.§
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.43, kas atrodas uz zemes gabala
*** ielā ***, Valkā
______________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 9.aprīĜa (saĦemts un
reăistrēts Valkas novada domē 09.04.2013. Nr.185) iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par
mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, *** ielā ***. [..]
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”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta
a)apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k. ***-***, par zemes gabala Valkā, *** ielā ***, ar kadastra apzīmējumu
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daĜas, „MazdārziĦš Nr.43” ar kopējo platību 610m , nomu, saskaĦā ar šim lēmumam pievienoto
nomas gabala izvietojuma shēmu.
2. [..]
42.§
Par nekustamā īpašuma „***” Valkas pagastā sadalīšanu
_________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k. ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 5.aprīĜa iesniegumu
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 09.04.2013. Nr.186) ar lūgumu atĜaut atdalīt no nekustamā
īpašuma „***” Valkas pagastā, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, piešėirot atdalītajam zemes
gabalam nosaukumu „***”. [..]

ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta, Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīĜa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
47.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs ***, kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā,
atdalot no tā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, platība 6.3ha.
2. [..]
43.§
Par nomas līguma izbeigšanu uz ēku, kas atrodas Valkā, *** iela 18E
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2013. gada 26.marta
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 26.03.2013. Nr.159), ar lūgumu izbeigt nomas
līgumu uz ēku – bijušās noliktavas ēku, kas atrodas Valkā, *** ielā ***. [..]
ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas; likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt Vienošanos ar ***, p.k.***-***, par 2003.gada 3.februārī noslēgtā nomas līguma Nr.25, par ēkas –
bijušās noliktavas ēku Valkā, *** ielā ***, nomas līguma izbeigšanu.
2. [..]
44.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – neapbūvēta zemes gabala
„Bērzezers 149”, Valkas pagastā, Valkas novadā (kadastra apzīmējums 9488 003 0270)
nosacītās cenas apstiprināšanu
_______________________________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daĜu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka:
1. 2012.gada 18.septembrī tika saĦemts ***, p.k.***-***, iesniegums par zemes gabala Valkas novada Valkas
pagastā „Bērzezers 149”, kadastra apzīmējums 9488 003 0270 atsavināšanu;
2. Atsavināšanas ierosinājumā norādītā informācija un tam pievienotie dokumenti atbilst 2011.gada 1.februāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” noteiktajām
prasībām.
3. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0270 nav apbūvēts, zemes gabala platība pēc kadastrālās
uzmērīšanas ir 0.1263ha.
4. Ar Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 34.§) ir uzsākta Valkas
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Valkas pagastā „Bērzezers
149”, kadastra apzīmējums 9488 003 0270, platība 0.1263ha (turpmāk – zemes gabals), atsavināšanas
procedūra, uzdodot zemes gabalu reăistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, kas izdarīts 2013.gada
5.februārī, reăistrējot Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0051 6405.
5. 2012.gada 15. oktobrī starp Valkas novada domi un *** ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.VND/2012/481
par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 149”, kadastra apzīmējums 9488 003 0270,
platība 0.1263ha. Nomas līguma termiĦš noteikts līdz 2022.gada 31.decembrim.
6. Tas nozīmē, ka *** kā atsavināšanas ierosinātājs atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta 4.daĜas 8.punktam – pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona,
kurai Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā
noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas
līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
7. Atbilstoši domes centralizētās grāmatvedības informācijai, *** nav nomas maksas un nekustamā īpašuma
nodokĜa parādu.

8. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daĜa norāda, ka lēmumā par nekustamā
īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. Pamatojoties uz minētā likuma
37.panta 4.punktu, gadījumā, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta 4.daĜā minētās personas
publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, kas šajā gadījumā ir vienāda ar nosacīto cenu.
9. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daĜa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daĜa nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas
sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie
kam, tā paša panta 6.daĜa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai
vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daĜa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka
novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieĦemšanas brīdi komisija nav apstiprināta, Mantas
novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
1. veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāĦem vērā:
1.
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 3.panta
pirmās daĜas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem un
mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daĜā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu
aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
2.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka
līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst
būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai
zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
3.
2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekĜi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas
budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
2. lai noteiktu zemes gabala nosacīto cenu, jāĦem vērā sekojoša informācija:
1.
sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Interbaltija” 2013.gada 22.martā sagatavoto
zemes gabala Valkas pagastā „Bērzezers 149”, kadastra apzīmējums 9488 003 0270, platība
0.1263ha, visvairāk iespējamo tirgus vērtību: 400,00 Ls (četri simti lati);
2.
Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas 2013.gada 28.martā sagatavoto zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0270, platība 0.12ha, kadastrālā vērtība uz
2007.gada 30.decembri bija 60,00Ls (sešdesmit lati);
3.
SaskaĦā ar ziĦām no valsts nekustamā īpašuma kadastra reăistra informācijas sistēmas, zemes
gabala kadastrālā vērtība uz 2013.gada 1.janvāri ir 364.00Ls (trīs simti sešdesmit četri lati);
4.
ar zemes gabala atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda 129.30Ls (viens
simts divdesmit deviĦi lati un 30 santīmi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
9.2.4.1. maksa par zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu – nav, jo atsavināšanas ierosinātājs kopā ar
atsavināšanas ierosinājumu iesniedza viĦa rīcībā esošo zemes robežu plāna oriăinālu;
9.2.4.2. zemes gabala reăistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) : 25.00Ls (divdesmit pieci lati);
9.2.4.3. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Interbaltija” pakalpojums zemes gabala tirgus
vērtības noteikšanā, saskaĦā ar 2013.gada 22.martā sagatavoto Priekšapmaksas Rēėinu
Nr.885/13 ir 96.80Ls ar PVN.
9.2.4.4. Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas pakalpojums zemes gabala kadastrālās
vērtības noteikšanai, saskaĦā ar 2013.gada 8.janvāra priekšapmaksas rēėinu ir 7.50Ls
10. Izvērtējot 9.punktā minēto informāciju un Ħemot vērā 8.punktu, atsavināmā zemes gabala nosacītā cena
tiek noteikta 529.30 Ls (pieci simti divdesmit deviĦi lati un 30 santīmi).
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta
5.daĜas, 8.panta 2., 3., 6. un 7.daĜas, 37.panta 4.daĜas un 44.panta 7.daĜas; Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu
Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.daĜas 2.punktu un 7.panta 1.daĜu; likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš,
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere,
M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai neapbūvētu zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 149”, kadastra
apzīmējums 9488 003 0270, platība 0.1263ha; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu:
pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 149”, kadastra apzīmējums
9488 003 0270, platība 0.1263ha, nosacīto cenu - 529.30 Ls (pieci simti divdesmit deviĦi lati un 30 santīmi)
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekĜi ir 100% lati.

4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir neapbūvēta zemes gabala
pirmpirkuma tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziĦojumu.
5. Pēc apliecinājuma saĦemšanas uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu.
45.§
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „***”, Zvārtavas pagastā
_________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Stepi, Zvārtavas pagasts, 2013.gada 10.aprīĜa iesniegumu
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 11.07.2013. Nr.193) ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes
gabalu Valkas novada Zvārtavas pagastā „***”. [..]
ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta 2.daĜas 3.punkta, 25.panta 1.daĜas 1.punkta; 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; likuma „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 27.panta 1.daĜas, 28.panta 1.daĜas, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš,
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere,
M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***-*** par zemes gabalu „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 0.3ha,
kas atrodas Valkas novada Zvārtavas pagastā, Stepi, nomu, nosakot nomas līguma termiĦu līdz
31.12.2023.
2. [..]
46.§
Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziĦu Nr.119, kas atrodas uz zemes gabala
„***”, Valkā
______________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2013. gada 12.aprīĜa (saĦemts un
reăistrēts Valkas novada domē 12.04.2013., reă.Nr.194) iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu
par mazdārziĦu, kas atrodas uz zemes gabala „***”, Valkā. [..]
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”, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš,
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere,
M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***-***, par zemes gabala Valkas novada Valkā „***”, daĜas ar platību
0.08ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu uz 5 gadiem līdz 2018.gada
31.decembrim, ar tiesībām nomas termiĦu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma
pieĦemšanai par zemes gabala statusa maiĦu.
2. [..]
47.§
Par nekustamā īpašuma „***” Vijciema pagastā sadalīšanu
_______________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Vijciema pagasts, Valkas novads, 2013.gada 15.aprīĜa
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 15.04.2013. Nr.196) ar lūgumu atĜaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „***” Vijciema pagastā, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, piešėirot atdalītajam
zemes gabalam nosaukumu „***”. [..]
ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta, Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīĜa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
47.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs ***, kas atrodas Valkas novada Vijciema
pagastā, atdalot no tā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, platība 2.8ha.
2. [..]
48.§
Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiĦa uz zemes gabalu „***” Valkas pagastā un jauna nomas
līguma noslēgšanu
_________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, p.k.***-***, dzīvo ***, Valka, Valkas novads, 2013. gada 15.aprīlī iesniegto iesniegumu ar
atteikumu no nomā esošā zemes gabala Valkas pagastā „***” ar kadastra apzīmējumu ***, ar lūgumu to nodot
***. [..]
ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta
noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daĜas 14.punkta a)apakšpunkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziĦā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis,
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt Vienošanos ar ***, p.k.***-***, par 2007.gada 10.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.27,
izbeigšanu.
2. Noslēgt ar ***, p.k.***-***, zemes nomas līgumu par zemes gabalu Valkas pagastā “***”, kadastra
apzīmējums ***, platība 0.0695ha nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiĦu līdz
2018.gada 31.decembrim.
3. [..]
49.§
Par datu precizēšanu kadastra informācijas sistēmā
_____________________________________________
(L.Engere)
Ar Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 43.§), tika izveidots
neapbūvēts zemes gabals Valkā, Dzirnavnieki 3”, kadastra apzīmējums 9401 007 0155. Minētais zemes
gabals savas konfigurācijas dēĜ atbilst zemes starpgabala statusam. SaskaĦā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daĜas 4.punktu zemes
starp gabali piekrīt pašvaldībai.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 84.panta, „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daĜas
4.punkta, un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziĦā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš,
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere,
M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes gabals Valkā, „Dzirnavnieki 3”, kadastra apzīmējums 9401 007 0155, platība 0.43ha ir
reăistrējams uz Valkas novada domes vārda kā starpgabals.
50.§
Par adreses noteikšanu tehniskai telpai,
kas atrodas dzīvojamā mājā „Ilgas”, Stepi, Zvārtavas pagasts
______________________________________________________
(L.Engere)
Tehniskā telpa ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0218 001 009, kas pieder Valkas novada domei,
atrodas dzīvojamā mājā „Ilgas”, Stepi, Zvārtavas pagasts.
Dzīvojamā māja sastāv no astoĦiem dzīvokĜu īpašumiem un atsevišėi izdalītas tehniskās telpas. Lai
nostiprinātu īpašuma tiesības uz minēto telpu grupu kā atsevišėu īpašuma objektu zemesgrāmatā, ir jānosaka
tai adrese.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada
Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs

nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā
patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 11.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis,
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešėirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0218 001 009, kas atrodas dzīvojamā mājā
„Ilgas”, Stepi, Zvārtavas pagasts, kadastra apzīmējums 9401 008 0218, adresi – „Ilgas” 9, Stepi,
Zvārtavas pagasts, Valkas novads.
51.§
Par zemes gabala Valkā, *** iela *** sadalīšanu
______________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2013.gada 18.aprīĜa iesniegumu
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 18.04.2013. Nr.208) ar lūgumu atĜaut atdalīt no nekustamā
īpašuma *** iela ***, Valka, daĜu, kuram pēc atdalīšanas piešėirt adresi: *** iela ***, Valka. [..]
ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumi 4.punkta, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīĜa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 47.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis,
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. AtĜaut sadalīt zemes gabalu Valkā, *** iela ***, kadastra numurs ***, atdalot no tā zemes gabala daĜu
2
aptuveni 5520m platībā, platību precizējot pēc zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas.
2. [..]
52.§
Par nekustamā īpašuma „***”, Vijciema pagastā sadalīšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k. ***-***, dzīvo „***”, Vijciema pagasts, Valkas novads un ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā
*** dz.***, Smiltene, Smiltenes novads, 2013.gada 19.aprīĜa iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas
novada domē 19.04.2013. Nr.214) ar lūgumu atĜaut atdalīt no nekustamā īpašuma „***” Vijciema pagastā,
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, piešėirot atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „***”. [..]
ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta, Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīĜa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
47.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13
deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs ***, kas atrodas Valkas novada Vijciema
pagastā, atdalot no tā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, platība 27.7ha.
2. [..]
53.§
Par līdzfinansējumu projektam „Zvārtavas pagasta pašdarbnieki redzami sev un citiem”
__________________________________________________________________
(G.Smane)
M.Treijere lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
2013.gada 19.aprīlī Valkas novada domē ir saĦemts Zvārtavas pagasta biedrības „Atrodi laiku sev”
iesniegumu ar lūgumu Valkas novada domei piešėirt līdzfinansējumu projektam „Zvārtavas pagasta
pašdarbnieki redzami sev un citiem” LVL 117,45 apmērā. Projekts tiks iesniegts Eiropas Savienības LEADER
programmas atklāta projektu iesniegumu konkursu izsludinātai V kārtai Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas
ieviešanai.

Paredzētais kopējais projekta budžets LVL 1174.50.
Par projekta naudu tiks iegādāts:
1) Sašūti skatuves tērpi Zvārtavas pagasta vokālā ansambĜa dalībniecēm ( Svārki, vestes, blūzes,
šalles) 9 komplekti;
2) Iegādāta videokamera ar fotofunkciju un projektēšanas iespējām
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1
daĜas 6.punkta un 21.panta 1 daĜas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.ZariĦš,
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Kreilis,
V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atbalstīt Zvārtavas pagasta biedrības „Atrodi laiku sev” izstrādāto projekta iesniegumu „Zvārtavas
pagasta pašdarbnieki redzami sev un citiem”, kas ir izstrādāts iesniegšanai Eiropas Savienības
LEADER programmas atklāta projektu iesniegumu konkursu izsludinātai V kārtai Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēăijas” ietvaros apstiprinātās
vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai. Kopējās projekta izmaksas LVL 1174,50
(Viens tūkstotis
viens simts septiĦdesmit četri lati 50 santīmi), Eiropas Savienības līdzfinansējums LVL 1057.05 (
viens tūkstotis piecdesmit septiĦi lati 05 santīmi) vai 90 %.
2. Ja projekts tiks atbalstīts no LEADER programmas, Valkas novada dome piedalīsies ar
līdzfinansējumu LVL 117,45 ( Viens simts septiĦpadsmit lati 45 santīmi) vai 10 % apmērā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
54.§
Par vēlēšanu komisijas locekĜa aizstāšanu
________________________________________
(V.ZariĦš)
Valkas novada domes 2013.gada 17.aprīlī ir saĦēmusi Valkas novada vēlēšanu komisijas locekles Lilitas
Freimanes iesniegumu ar lūgumu pārtraukt viĦas darbību Valkas novada vēlēšanu komisijā sakarā ar to, ka
viĦa ir pieteikta kā deputātu kandidāte Valkas novada domes 2013.gada vēlēšanām Partija „VIENOTĪBA” un
„Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” kandidātu sarakstā.
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkĦu komisiju likuma 20.panta 2.daĜa
nosaka, ja vēlēšanu komisijas loceklis tiek pieteikts par deputāta kandidātu vai viĦš ir kandidātu saraksta
iesniedzējs, viĦa darbība komisijā apturama, tas ir, viĦam nav tiesību piedalīties vēlēšanu komisijas darbībā
ar kandidātu saraksta iesniegšanas dienu.
Valkas novada vēlēšanu komisijas lecekle L.Freimane kopš saraksta iesniegšanas nav piedalījusies
vēlēšanu komisijas darbībā.
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkĦu komisiju likuma 11.panta 4.daĜas
pēdējais teikums nosaka, ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību komisijā ir apturējis, jautājumu par viĦa
aizstāšanu ar vēlēšanu komisijas locekĜa kandidātu izlemj dome.
Valkas novada dome ir saĦēmusi 2013.gada 19.aprīĜa Valkas novada vēlēšanu komisijas vēstuli Nr.8 „Par
novada vēlēšanu komisijas locekli”, kurā norāda, ka šajā periodā komisija intensīvi strādā pie pašvaldību
vēlēšanu sagatavošanas un norises organizēšanas. TādēĜ uz Lilitas Freimanes darbības apturēšanas laiku,
novada vēlēšanu komisija ierosina viĦu aizstāt ar Ligitu VidiĦu, kura sekmīgi strādāja Valkas rajona vēlēšanu
komisijā no 2001. – 2009.gadam.
Vadoties no Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkĦu komisiju likuma 11.panta
4.daĜas un 20.panta 2.daĜas, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada domes
NOLEMJ:
1. Apturēt Valkas novada vēlēšanu komisijas locekles Lilitas Freimanes darbību vēlēšanu komisijā.
2. Aizstāt lēmuma 1.punktā minēto komisijas locekli ar Ligitu VidiĦu, personas kods ***-***, līdz jaunas
Valkas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanai.
55.§
Par piedalīšanos projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” īstenošanai
izglītības iestādēs” un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru
_____________________________________________________________________________
(Dz.Auzāne)
Valkas ăimnāzija un Valkas pamatskola ir sagatavojušas iesniegumus Izglītības un zinātnes ministrijas
izsludinātajam projektu konkursam „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” īstenošanai izglītības
iestādēs”.

Valkas ăimnāzija ir plānojusi projekta ietvaros iegādāties slidas, papildināt un atjaunot inventāru
vieglatlētikas disciplīnu apguvei (tāllēkšana un augstlēkšana), koriăējošas vingrošanas nodarbību
organizēšanai un sporta spēĜu aprīkojuma atjaunošanai par kopējo summu Ls 2997,20. No Izglītības un
zinātnes ministrijas pieprasītā summa ir Ls 1498,60.
Valkas pamatskola plāno iegādāties 30 slēpošanas komplektus, projekta kopsumma ir Ls 3179,-.
Projektu konkursa nolikums nosaka projekta iesniedzēja līdzfinansējumu ne mazāk kā 50% apmērā no
kopējā projekta ietvaros pieprasītā finansējuma apmēra.
Valkas ăimnāzija lūdz atbalstīt iesniegto projektu un tā apstiprināšanas gadījumā iedalīt līdzfinansējumu Ls
1498,60.
Valkas pamatskola projekta apstiprināšanas gadījumā lūdz piešėirt līdzfinansējumu Ls 1589,50.
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daĜas 4. un 6.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis,
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Valkas ăimnāzijas un Valkas pamatskolas dalību Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā
projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” īstenošanai izglītības
iestādēs”.
2. Projektu atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu Valkas ăimnāzijas iesniegtajā projektā Ls
1498,60, Valkas pamatskolas iesniegtajā projektā – Ls 1589,50.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas ăimnāzijas un Valkas pamatskolas direktori.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
56.§
Par atkritumu apsaimniekošanu kā stratēăiski svarīgu nozari
_____________________________________________________
(G.Bašėis, U.OzoliĦa, K.Albergs, V.ZariĦš)
2013.gada 22.martā Pārgaujas novada Raiskuma pagastā notika SIA „ZAAO” dalībnieku sapulce, kurā
dalībnieki – 28 ZiemeĜvidzemes pašvaldību pārstāvji vienbalsīgi nolēma aicināt visu sabiedrības dalībniekus
katras pašvaldības domē pieĦemt lēmumu, ar kuru sadzīves atkritumu apsaimniekošana tiek noteikta kā
stratēăiski svarīga nozare.
Valkas novada dome ir SIA „ZAAO” dalībnieks ar 58362 daĜām jeb 4,38%.
Ar 2013.gada 21.marta MK rīkojumu Nr.100 ir apstiprināts Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāns 2013.2020.gadam (turpmāk – plāns). Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija piekrita un ierakstīja
plānā, ka atkritumu apsaimniekošana ir viena no svarīgākajām nozarēm valstī, tātad - stratēăiski svarīga
nozare. Līdz ar to Ministru kabinets, apstiprinot šo plānu, ir noteicis, ka katrai pašvaldībai pastāvīgi ir tiesības
noteikt, vai savā teritorijā atkritumu apsaimniekošana ir vērtējama kā stratēăiski svarīga, vai nē. Ir izstrādāta
publisko personu komercdarbības koncepcija, kas paredz, ka valsts un pašvaldība ar komercdarbību varēs
nodarboties tikai jomās, kas ir stratēăiski svarīgas. Tas nozīmē, ka pašvaldība varēs būt īpašniece tikai tādiem
uzĦēmumiem, kas darbojas stratēăiski svarīgā nozarē. Šāds pašvaldības lēmums nodrošinās to, ka SIA
„ZAAO” netiek pakĜauts privatizācijai.
Publiskās personas - tostarp pašvaldības - parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai izĦēmuma
gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmajā daĜā ir
minēti šie izĦēmumi: publiskas personas tās darbības nodrošināšanai (1.punkts), sniedzot pakalpojumus
(2.punkts) vai veicot komercdarbību (3.punkts). Savukārt šā likuma 88.panta pirmajā daĜā ir uzskaitīti
gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, tostarp, stratēăiski svarīgā
nozarē (3.punkts), bet atbilstoši 88.panta otrajai daĜai - komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas
personas) dibina kapitālsabiedrību.
SaskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daĜas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas
funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedribas, kā arī ieguldīt līdzekĜus kapitālsabiedrībās. Attiecībā
uz pašvaldības autonomājām funkcijām likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daĜas pirmajā punktā ir
noteikta funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu. SaskaĦā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daĜas 1.punktu
pašvaldības organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu
savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reăionālos plānus. Šī panta daĜas
pārējos punktos ir norādīts detalizēts pašvaldību funkciju uzskaitījums atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Attiecībā uz ZiemeĜvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reăionu kopējais pašvaldību un tās īpašumā
esošo komersantu, tajā skaitā SIA „ZAAO", veikto ieguldījumu apmērs sastāda LVL 11,50 milj., kas sastāv
pašvaldību naudas un mantas ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā LVL 1.3 milj. un sabiedrības
ieguldījumiem pamatlīdzekĜos LVL 10,17 milj. atkritumu apsaimniekošanas sistēmas infrastruktūras izveidē un
uzturēšanā. Kā izriet no SIA „ZAAO" sniegtās informācijas, tad turpmāko septiĦu gadu laikā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā, lai nodrošinātu atbilstību ES izvirzīto mērėu prasībām, ir

nepieciešams ieguldīt aptuveni LVL 1.8 milj., ko šī sabiedrība ir gatava darīt, piesaistot ari ES fondu
finansējumu. Uz iespēju piesaistīt ES fonu finansējumu norāda gan Latvijas Nacionālās attīstības plānā
2014.-2020.gadam, gan Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020.gadam norādītais, ka
konkrētajai nozarei būs pieejams publiskais finansējums. Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā
2013.-2020.gadam ir norādīts uz būtisku pašvaldību lomu valstij saistošo no ES tiesību aktiem izrietošo
mērėu sasniegšanā. No minētā izriet, ka tieši pašvaldību uzdevums būs nodrošināt atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti laika posmā līdz 2020.gadam un tās efektivitātes
nodrošināšanai šajā jomā ir veicamas ievērojamas investīcijas.
Uzsākot SIA „ZAAO" darbību, tika likvidētas esošās legālās un nelegālās izgāztuves ZiemeĜvidzemes
reăionā, izveidots jauns, videi drošs cieto sadzīves atkritumu poligons, kā arī ieviesta atkritumu
savākšanas - apsaimniekošanas sistēma, kas nodrošina ar kvalitatīvu un daudzpusīgu atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu gan pilsētas, gan lauku teritoriju iedzīvotājus, nogādājot savāktos sadzīves
atkritumus apglabāšanai videi drošā poligonā „Daibe", kas ir vienīgā visu ZiemeĜvidzemes reăionā radīto
sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta.
JāĦem vērā arī tas, ka atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana pienācīgā kvalitātē ir tieši saistīta ar
valsts pienākumu atbilstoši Satversmei aizsargāt ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, rūpējoties par tās
saglabāšanu un uzlabošanu. Sniedzot nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojuma pieejamību visā reăionā, SIA
„ZAAO" spēj nodrošināt nepieciešamo vides kvalitātes standartu.
Konkrētajā gadījumā, veiktās investīcijas un izveidotā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir
vērtējama kā stratēăiski svarīga ne tikai Valkas novada pašvaldības kontekstā, bet visā ZiemeĜvidzemes
atkritumu apsaimniekošanas reăiona līmenī, jo tieši pateicoties reăionālai pieejai atkritumu apsaimniekošanas
organizēšanā ir izdevies nodrošināt, ka visiem reăiona iedzīvotājiem un komersantiem neatkarīgi no to
atrašanās vietas ir iespējams nodrošināt vienādas kvalitātes atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. Tieši
šādas sistēmas saglabāšana ir vitāli nozīmīga pašvaldībai noteikto mērėu sasniegšanai.
Atkritumu apsaimniekošanas kā stratēăiski svarīgas nozares noteikšanas rezultātā pašvaldība saglabā
tiesības organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu līdzšinējā formā - saglabājot dalību SIA „ZAAO", taču
tas neizslēdz iespēju nākotnē piemērot arī publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūru
sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēlei. No minētā izriet, ka konkrētās nozares definēšana par stratēăiski
svarīgu pati par sevi nerada šėēršĜus konkurences veicināšanai šajā nozarē. Vēl jo vairāk, Ħemot vērā, ka SIA
„ZAAO" ir uzskatāma par pasūtītāju Publisko iepirkumu likuma izpratnē, visi iepirkumi tās darbības
nodrošināšanai ir veicami saskaĦā ar norādīto tiesību aktu, kas pats par sevi jau nodrošina konkurences
veicināšanu.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daĜas 1.punkta, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmās daĜas un 87.panta pirmās daĜas, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daĜas 1.punkta un 2013.gada 26.februāra Ministru kabineta sēdes
protokollēmuma (protokols Nr.ll, 35.§) atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs,
A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka atkritumu apsaimniekošana ir Valkas novadā stratēăiski svarīga nozare.
2. Lēmums stājas spēkā tā pieĦemšanas brīdī un nav pārsūdzams.
57.§
Par kravas speciālās ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 66 pārdošanu
_____________________________________________________________
(J.Krams)
Dome izskata Valkas novada Ērăemes pagasta pārvaldes iesniegumu par Ērăemes pagasta pārvaldes
dzīvokĜu saimniecības uzskaitē esošās kravas speciālās ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 66 (valsts
reăistrācijas Nr.BU5211, izlaiduma gads 1979; šasijas VIN 0167987) pārdošanu.
SaskaĦā ar 2013.gada 9.aprīĜa Finanšu un attīstības lietu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 9.§)
par Valkas novada Ērăemes pagasta pārvaldes dzīvokĜu saimniecības uzskaitē esošās kravas speciālās
ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 66 (valsts reăistrācijas Nr.BU 5211,izlaiduma gads 1979,šasijas Nr.VIN
0167987 ) norakstīšanu, tika veikta aptauja par iespējami augstāko tirgus cenu automašīnai. Aptauja veikta ar
interneta SS.LV sludinājuma palīdzību. Piedāvātā augstākā cena ir 800 Ls ar PVN. Automašīnas atlikusī
bilances vērtība - 0,- Ls (nulle lati).
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta un
Ħemot vērā Valkas novada domes 2011.gada 30.augusta rīkojumu Nr.69-v „Par pamatlīdzekĜu pieĦemšanas
un norakstīšanas komisijām” ,kā arī saskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta
1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, A.VējiĦš,
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Pārdot par brīvu cenu – 800,- Ls (astoĦi simti lati) ar PVN kravas speciālo ugunsdzēsēju automašīnu GAZ
66 (valsts reăistrācijas Nr.BU5211) ieskaitot naudu Valkas novada domes kontā.
2. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
58.§
Par līdzfinansējumu Ērăemes pagasta neformālās vecāku grupas „Mēs bērnībai” izstrādātajam
projektam
__________________________________________________________________________
(G.Smane)
Šī gada 23.aprīlī Valkas novada domē ir saĦemts iesniegums no Ērăemes pagasta neformālās
vecāku grupas „Mēs bērnībai” pārstāves Evitas Cimbules ar lūgumu līdzfinansēt projektu „Ērăemes
pamatskolas pirmskolas grupas rotaĜlaukuma uzlabošana” 421,68 LVL vai 600 EUR apmērā. Projekta
kopējais finansējums 1000 EUR vai 702,80 LVL.
Projekta ietvaros plānots ir uzcelt jaunu rotaĜu mājiĦu ar terasi.
“Sabiedrība ar dvēseli” 2013. gada projektu konkursu organizē biedrība “Lauku partnerība
ZiemeĜgauja”, reăistrācijas Nr. 40008107864, sadarbībā ar Nīderlandes “Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij” fondu (KNHM). 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.
KNHM atbalsta projektus par kopējo summu EUR 1000, no kuriem viena projekta ietvaros maksimālais
saĦemamais finansējums ir EUR 400 jeb 40%.
Konkursa mērėis ir veicināt iedzīvotāju piedalīšanos savas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā.
Pieteikumu iesniegšanas termiĦš ir 2013. gada 3.maijs.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daĜas 7.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Līdzfinansēt Ērăemes pagasta neformālās vecāku grupas „Mēs bērnībai” projektu „Ērăemes
pamatskolas pirmskolas grupas rotaĜlaukuma uzlabošana” 421,68 LVL vai 600 EUR apmērā, ja
projekts tiks atbalstīts „Sabiedrība ar dvēseli”2013.gada projektu konkursa ietvaros, kuru organizē
biedrība „Lauku partnerība ZiemeĜgauja”, sadarbībā ar Nīderlandes „Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatscappij” fondu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K.Albergs

