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

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS NOVADA DOME

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-mail: novads@valka.lv;
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SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2011.gada 25.augustā
Sēde sasaukta pulksten 10.00

Nr.9

Darba kārtība :
1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” pielikumā Nr.19 (protokols Nr.2, 13.§).
2. Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā „Par Valkas novada Vijciema
pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”(protokols Nr.1, 15.§).
3. Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas apstiprināšanu.
4. Noteikumu „Par grozījumiem Valkas novada domes 2009.gada 24.septembra noteikumos Nr.1 „Par
Valkas Mākslas skolas mācību maksas noteikšanu, iekasēšanu un izlietošanas kārtību”” apstiprināšana.
5. Par tranzītmaršruta ielu aprīkošanu ar norādes zīmēm.
6. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabaliem un zemes gabalu turpmāko piekritību.
7. Par nekustamā īpašuma „***” Vijciema pagastā nosaukuma maiņu.
8. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu.
9. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagasta „***”.
10. Par nekustamā īpašuma „***” Valkas pagastā Valkas novadā sadalīšanu.
11. Par zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagasts „***” atsavināšanu.
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas
novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala sadalīšanai.
13. Par nomas līguma slēgšanu uz zemes gabalu Valkā, ***.
14. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkā, „***” un “***”.
15. Par adrešu datu sakārtošanu.
16. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***, Valkā.
18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***.
19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***, Valkā.
20. Par tehniskā projekta izstrādi tranzītmaršrutam Rīgas ielā, Valkā.
21. Par nekustamā īpašuma „***” Kārķu pagastā sadalīšanu.
22. Par nekustamā īpašuma „***” Zvārtavas pagastā sadalīšanu.
23. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā „***”.
24. Par adreses piešķiršanu jaunuzceltai sporta zālei Vijciema pagastā.
25. Par adreses maiņu nekustamiem īpašumiem Ērģemes pagastā “***” un Valkas pagastā “***”.
26. Par adreses piešķiršanu saimniecības ēkai, kas atrodas uz zemes gabala “***” Valkas pagastā.
27. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes
gabala Valkas novada Valkā, *** sadalīšanai.
28. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes
gabala Valkas novada Valkā, „***” sadalīšanai.
29. Par nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabaliem Vijciema pagastā „***”.
30. Par atbalstu dokumentālās filmas uzņemšanai.
31. Par atbalstu Valkas novada Izglītības pārvaldes dalībai projektā „Inovāciju ieviešana izglītībā”.
32. Par telpu piešķiršanu Jelgavas BJMK rokskolas Valkas filiāles atvēršanai.
Novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

IZRAKSTI

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS NOVADA DOME

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

SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2011.gada 25.augustā

Protokols Nr.9

1.§.
Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” pielikumā Nr.19 (protokols Nr.2, 13.§)
____________________________________________________________________
( V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Sjademe, E.Pormeistere, Dz.Auzāne, I.Markova, V.Šaicāns)
2011.gada 27.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par Valkas novada domes administrācijas
un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§).
Valkas novada dome ir saņēmusi Valkas pamatskolas direktores iesniegumu par nepieciešamību amatam
„dienas dežurants” noteikt pilnu 1 slodzi ar stundas likmi Ls 1.189.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 10.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.7,1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 13.punktu, par lēmuma 1.,2.,4.un 5. punktu atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš,
A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone,
E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
- par lēmuma 3.punktu atklāti balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš,
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – 2 deputāti (V.Zariņš,
A.Simulis), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§) pielikumā Nr.19, veicot
izmaiņas 22.punktā šādā redakcijā:
N.p.
k.

Amats

Darba vietu
skaits

22.

Dienas
dežurants

1

Algas likme vai
stundas tarifa
likme (LVL)
1.189

Algas likme ar samazinājumu
mēnesī vai stundu tarifa
likme (LVL/h)
1.189

Darba alga
mēnesī
(LVL)
Pēc nostrādātā
laika

2. Uzdot Valkas pamatskolas direktorei nodrošināt lēmuma
1.punktam atbilstošu darba līgumu
sagatavošanu un parakstīšanu.
3. Iekšējā audita speciālistei un Personāla nodaļas vadītājai veikt auditu Dzimtsarakstu nodaļas un
Kancelejas lietvedes, kas strādā Izglītības pārvaldes vadītājas vadībā, pienākumu izvērtēšanai. Par
rezultātiem ziņot nākošajā domes sēdē 2011.gada 29.septembrī.
4. Lēmuma izpildi kontrolē priekšsēdētājs Kārlis Albergs.
5. Noteikt, ka lēmuma 1.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.septembrī.
2.§.
Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā
„Par Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.1 , 15.§)
_________________________________________________________________
(I.Markova, U.Ozoliņa, V.Šaicāns, V.Zariņš)

Valkas novada dome ir saņēmusi Vijciema pamatskolas 2011.gada 3.augusta iesniegumu par
pusdienas maksu skolēniem Ls 0,55 apstiprināšanu. Ar Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma
„Par Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols
Nr.1, 15.§) 3.punktu tika apstiprināta maksa par pusdienām Vijciema pamatskolas skolēnam Ls 0,47.
Nepieciešams veikt grozījumus iepriekš minētā lēmuma 3.punktā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada
10.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš,
A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone,
E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Veikt Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma „Par Valkas novada Vijciema pagasta
pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 15.§) šādus grozījumus:
1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt Vijciema pamatskolas ēdnīcas vienas dienas maksu par pusdienām:
- skolēniem un skolas darbiniekiem LVL 0,55.”
2. Noteikt, ka samaksa par ēdināšanu veicama Vijciema pagasta pārvaldē līdz nākošā mēneša pēdējam
datumam. Ja samaksa par ēdināšanu iepriekšējā mēnesī līdz nākošā mēneša pēdējam datumam nav
veikta, Vijciema pamatskolas direktorei ir tiesības pārtraukt šo bērnu un darbinieku ēdināšanu.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Vijciema pamatskolas direktore.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.§.
Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas apstiprināšanu
________________________________________________
( M.Stabulniece, V.Zariņš)
Novada dome izskata Valkas Mākslas skolas direktores Marutas Stabulnieces 2011.gada 10.augusta
iesniegumu par mācību maksas apstiprināšanu. Maksa par profesionālās ievirzes mācību programmu „Vizuāli
plastiskā māksla” paliek līdzšinējā – Ls 5,- mēnesī, bet maksa Valkas Mākslas skolas mākslas studijas
dalībniekiem tiek palielināta no Ls 5,- uz Ls 6,- .
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 10.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 3.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punkta g)apakšpunkta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt mācību maksu Valkas mākslas skolā – LVL 5,00 (pieci lati) mēnesī audzēkņiem, kas apgūst
profesionālās ievirzes mācību programmu „Vizuāli plastiskā māksla”.
2. Noteikt mācību maksu LVL 6,00 (seši lati) mēnesī Valkas Mākslas skolas mākslas studijas dalībniekam.
3. Atcelt Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu „Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1,18.§.).
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas mākslas skolas direktore.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.septembrī.
4.§.
Noteikumu „Par grozījumiem Valkas novada domes 2009.gada 24.septembra noteikumos Nr.1
„Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas noteikšanu, iekasēšanu un izlietošanas kārtību””
apstiprināšana
____________________________________________________________________________
( M.Stabulniece, V.Zariņš)
Valkas novada dome izskata Valkas Mākslas skolas iesniegumu par grozījumu veikšanu 2009.gada
24.septembra noteikumos Nr.1 „Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas noteikšanu, iekasēšanu un
izlietošanas kārtību”.
Noteikumi paredz atcelt daļēju mācību maksu Valkas Mākslas skolā, jo līdzšinējā prakse liecina, ka
vecāki, kas ir ar mieru maksāt mācību maksu, to dara, bet nemaksātāji nemaksā pat ja noteikti atvieglojumi.
Daļēja mācību maksa līdz šim bija Ls 3,- mēnesī.
Ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 10.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.7,
4.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta un 41.panta

1.daļas 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne,
A.Vējiņš, E.Lībietis, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.5 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 24.septembra noteikumos
Nr.1 „Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas noteikšanu, iekasēšanu un izlietošanas kārtību”
(pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.septembrī.
5.§.
Par tranzītmaršruta ielu aprīkošanu ar norādes zīmēm
___________________________________________________
(V.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Sjademe, E.Pormeistere )
Valkas novada dome izskata SIA „Gaismastehnikas dizaina centrs” piedāvājumu izgatavot un ieviest
vides kvalitātes un drošības jaunievedumu – Valkas centrālo, satiksmei nozīmīgo ielu vides un satiksmes
kvalitātes – drošības uzlabošanas koncepciju un uz tā pamata radīt dizainprojektu „Vienotās ielu nosaukumu
un norāžu sistēmas ar un bez apgaismojuma”.
Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 10.augusta sēdē izskatīja SIA „Gaismastehnikas dizaina
centrs” piedāvājumu un nolēma atbalstīt vienotu ielu nosaukumu un norāžu zīmju izgatavošanu un
uzstādīšanu uz jaunizbūvētā tranzītmaršruta ielām ar noteikumu, ka SIA „Gaismastehnikas dizaina centrs”
palīdzēs piesaistīt norāžu zīmju uzstādīšanai struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu finansējumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 10.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 5.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne,
A.Vējiņš, E.Lībietis, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS – 1 deputāts
(A.Sjademe),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piekrist sadarbībai kopīgā projektā ar SIA „Gaismastehnikas dizaina centrs”, reģ.Nr.40003798453,
projekta izstrādāšanai izgatavot un ieviest vienotās ielu nosaukumu un norāžu sistēmas bez
apgaismojuma jaunizbūvētā tranzītmaršruta ielās, piesaistot struktūrfondus vai citu finanšu
instrumentus.
2. Gala lēmumu pieņemt pēc projekta gala varianta izskatīšanas domes sēdē.
6.§.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabaliem un zemes gabalu turpmāko piekritību
__________________________________________________________________________________
( L.Engere )
Valkas novada domē ir saņemta 2011.gada 10.jūnija Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
vēstule par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām lietošanā esošajām zemes vienībām ar klāt
pievienotu datu atlasi – sarakstu, no kurā iekļautajām zemes vienībām ir jāizvērtē vai personai ir jāizbeidz
zemes lietošanas tiesības un vai sarakstā minētās zemes vienības būtu piekritīgas pašvaldībai, vai
ieskaitāmas rezerves zemes fondā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 10.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.8., 1.§.) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 4.panta 3.daļu, kā arī izvērtējot 2011.gada 10.jūnija Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās
nodaļas vēstules „Par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām lietošanā esošajām zemes vienībām”
pielikumu – Sarakstā iekļautos zemes lietotājus, un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, kas
nosaka pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti
(V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone,
E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi šī lēmuma Pielikumā Nr.1
minētajām personām.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
1
likuma 25.panta 4 .daļu, sadalīt nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 9452 008 0123, „Vītolu iela
14”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, sekojoši:
2.1. atdalīt Valkas novada domei piekrītošu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0123
platība
0.5 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, ēku uzturēšanai,
nosakot zemei un uz tās esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0123 001, 9452 008

0123 002, 9452 008 0123 003 vienotu adresi: „Vītolu iela 14”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas
novads, un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: piemājas saimniecības, kuru galvenā
ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0102) (1.grafiskais pielikums);
2.2. atlikušos zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 9452 005 0061, platība 3.9 ha, 9452 005 0062,
platība 1.0 ha un 9452 008 0124, platība 0.8 ha - ieskaitīt rezerves zemes fondā, izveidojot tos kā
atsevišķas zemes vienības un piešķirot nosaukumus:
2.2.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9452 005 0061: „Dumbri”, Ērģemes pagasts, Valkas
novads, saglabājot zemes vienībai reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;
2.2.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9452 005 0062: „Kakti”, Ērģemes pagasts, Valkas
novads, saglabājot zemes vienībai reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;
2.2.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0124: „Slejas”, Ērģemes pagasts, Valkas
novads, saglabājot zemes vienībai reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
3. Ieskaitīt rezerves zemes fondā sekojošus neapbūvētus zemes gabalus, par kuriem likumā noteiktajos
termiņos nav noslēgti zemes nomas līgumi:
3.1. Valkas novada Kārķu pagasta zemes gabalus „Muižnieki” ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0079,
platība 2.7 ha un 9466 005 0355, platība 0.3 ha;
3.2. Valkas novada Valkas pagasta zemes gabalu „Bērzezers 115” ar kadastra apzīmējumu 9488 003
0220, platība 0.06 ha;
3.3. Valkas novada Valkas pagasta zemes gabalu „Alieši 168” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0295,
platība 0.0842 ha;
3.4. Valkas novada Valkas pagasta zemes gabalu „Saulstari” ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0268,
platība 0.2 ha;
3.5. Valkas novada Vijciema pagasta zemes gabalu „Magonītes” ar kadastra apzīmējumu 9492 006
0074, platība 0.3 ha;
3.6. Valkas novada Vijciema pagasta zemes gabalus „Punkales” ar kadastra apzīmējumiem 9492 007
0137, platība 0.2 ha un 9492 007 0136, platība 2.6 ha.
4. Atzīt, ka sekojoši zemes gabali piekrīt Valkas novada domei, saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. vai 2.
punktu vai tā paša panta 6.daļu:
4.1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0204, „Dobītes”, ar platību 0.4 ha, kas atrodas
Valkas novada Kārķu pagastā;
4.2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0636, „Celtnieks 149”, Valka, Valkas novads,
platība 0.06 ha;
4.3. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0323, „Bērzezers 196”, Valkas pagasts, Valkas
novads, platība 0.0735 ha;
4.4. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 013 0030, „Gaujaskalni”, Valkas pagasts, Valkas
novads, platība 0.21 ha;
4.5. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 014 0035, „Jaunozoliņi”, Valkas pagasts, Valkas
novads, platība 0.05 ha;
4.6. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0375, „Alieši 213”, Valkas pagasts, Valkas novads,
patība 0.1036 ha;
4.7. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0121, „Centrs”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas
novads, platība 0.2 ha;
4.8. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0265, Vijciema pagasts, Valkas novads, turpmāk
piešķirot zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām adresi „Taupības”, Vijciems, Vijciema pagasts,
Valkas novads;
4.9. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0309, Vijciema pagasts, Valkas novads, „Stūri”,
platība 0.3 ha;
4.10. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0411, Vijciema pagasts, Valkas novads,
„Lejastaupības”, platība 0.0684 ha;
4.11. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0082, Valkas pagasts, Valkas novads,
„Mazuzpiļi”, platība 5.2 ha;
4.12. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0158, Zvārtavas pagasts, Valkas novads,
„Nākotnes iela 1”, platība 0.3 ha;
4.13. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9496 009 0011, Zvārtavas pagasts, Valkas novads,
„Mežrozītes”, platība 2.0 ha;
4.14. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0348, Vijciema pagasts, Valkas novads,
„Uzkalniņi”, platība 0.5 ha;
4.15. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0365, Vijciema pagasts, Valkas novads,
„Smilgas”, platība 1.7 ha;
4.16. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9492 006 0186, Vijciema pagasts, Valkas novads,
„Mazbitari 1”, platība 0.4 ha;
4.17. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0266, Vijciema pagasts, Valkas novads, „Vijas
Pienotava”, platība 0.5 ha;
4.18. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0157, Vijciema pagasts, Valkas novads, „A/S
Seda”, platība 1.8 ha;
4.19. zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 9496 006 0145, platība 1.6ha, 9496 006 0148, platība 1.1
ha, Zvārtavas pagasts, Valkas novads „Vecrožkalni”.

5. Atzīt, ka līdz 2011.gada 1.septembrim sekojošām personām ir spēkā nomas pirmtiesības:
5.1. Līga Beitika, uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 160”, kadastra apzīmējums
9488 005 0334, platība 0.0511 ha;
5.2. Rūta Kārkliņa, uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Saulstari”, kadastra apzīmējums
9488 006 0317, platība 0.5 ha;
5.3. Kristaps Kuzmičs, uz zemes gabaliem Valkas novada Vijciema pagastā „Bērzi”, kadastra
apzīmējums 9492 002 0065, platība 22.6 ha, 9492 003 0011, platība 22.8ha, 9492 005 0146, platība
3.6 ha un 9492 005 0182, patība 4.0 ha.
6. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
1
25.panta 4 .daļu, sadalīt zemes gabalu ar kadastra numuru 9492 007 0138, „Punkales”, Vijciema pagasts,
Valkas novads, sekojoši:
6.1. atdalīt Valkas novada domei piekrītošu zemes gabala daļu ar platību 0.2 ha, vairāk vai mazāk cik
izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, ēku uzturēšanai, nosakot zemei un uz tās esošajai ēkai ar
kadastra apzīmējumu 9492 007 0138 001 vienotu adresi: „Punkalītes”, Vijciema pagasts, Valkas
novads, un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: piemājas saimniecības, kuru galvenā
ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0102) (2.grafiskais pielikums);
6.2. atlikušo zemes gabala daļu ar platību 1.3 ha, - ieskaitīt rezerves zemes fondā, izveidojot to kā
atsevišķu zemes vienību un piešķirot nosaukumu: „Mazpunkales”, Vijciema pagasts, Valkas novads.
7. Noteikt, ka šī lēmuma 5.punktā minēto zemes gabalu tiesiskais valdītājs ir Valkas novada dome.
7.§.
Par nekustamā īpašuma „***” Vijciema pagastā nosaukuma maiņu
_______________________________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Vijciema pagasts, Valkas novads, 2011.gada 25.jūlija
iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma Vijciema pagastā „***” zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 9492 004 0044 un 9492 004 0045 nosaukumu, jo zemes gabalus pievienos jau esošam
nekustamam īpašumam Vijciema pagastā „***”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 10.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.8., 2.§.) un vadoties no Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut pievienot zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0044 un 9492 004 0045 jau esošajam
nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0062 „***”.
2. Mainīt neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 9492 004 0044 un 9492 004 0045
nosaukumu no “***” Vijciema pagasts uz “***”, Vijciema pagasts.
8.§.
Par adreses un nosaukuma piešķiršanu
_____________________________________________
(L.Engere )
Pamatojoties uz valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš”, reģistra Nr.40003032065, juridiskā adrese
Gogoļa iela 3, Rīga, iesniegumu ar lūgumu piešķirt adresi VAS “Latvijas dzelzceļš” piederošām ēkām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 10.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.8.,3.§.) un vadoties no LR Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET – nav, ATTURAS - nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0110, platība 45.06 ha un uz tā esošajām
ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9488 009 0110 001 - pārmiju postenis Nr.2, 9488 009 0110
004 – dzīvojamā māja, 9488 009 0110 006 – elektriskās centralizācijas postenis, 9488 009 0110 007 –
šķūnis, 9488 009 0110 008 – ceļa brigadiera noliktava, 9488 009 0110 009 – tualete, nosaukumu un
adresi: “Stacija Lugaži”, Valkas pagasts, Valkas novads.
9.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagasta „***”
_______________________________________________________________

( L.Engere )
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, 2011.gada
31.maija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 03.06.2011. Nr.309) ar lūgumu slēgt
nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagastā „***” ar kadastra apzīmējumu 9452 011
0147 nomu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 10.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.8.,4.§.), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma
1
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. daļu; likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas
2.punktu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību
zemes nomu”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkts, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: : PAR – 11 deputāti
(V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone,
E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagastā „***” ar kadastra
apzīmējumu 9452 011 0147, platība 1.2 ha.
2. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagastā
„***”, kadastra apzīmējums 9452 011 0147, platība 1.2 ha nomu, nosakot nomas līguma termiņu uz 1 gadu
līdz 2012.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiņu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita
lēmuma pieņemšanai par zemes gabala statusa maiņu.
3. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.

10.§.
Par nekustamā īpašuma „***” Valkas pagastā Valkas novadā sadalīšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere )
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo ***, Rīga, 2011.gada 28.jūlija iesniegumu ar lūgumu atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma „***” iesniegumā minēto zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9488 005
0038, platība 6.4 ha, piešķirot atdalītajam zemes gabalam jaunu nosaukumu „***”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 10.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.8., 5.§.) un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta un 14.panta, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”; Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 62.2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18.punkta, atklāti balsojot deputātiem:
PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs 9488 005 0038, kas atrodas Valkas pagastā,
Valkas novadā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0038, platība 6.4 ha.
2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488
005 0038 piešķirt jaunu nosaukumu: „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, saglabājot zemes vienībai
reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
11.§.
Par zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagasts „***” atsavināšanu
_______________________________________________________________
( L.Engere )
Izskatot ***, personas kods ***-***, pilnvarotās personas ***, dzīvo ***, Raunas novads, 2011.gada 13.jūlijā
iesniegto iesniegumu par zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagastā „***”, kadastra apzīmējums 9496 008
0254 atsavināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 10.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.8., 6.§.) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
44.panta 4.daļas 8.punkta un 44.punkta; likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 4.daļu;
29.pantu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 5.daļas 2.punktu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, kas nosaka, ka vietējās
pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai vietējās

pašvaldības dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu,
kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti
(V.Zariņš, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone,
E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „***”, kadastra apzīmējums 9496 008 0254, platība 2.1 ha,
kas atrodas Valkas novada Zvārtavas pagastā, atsavināšanas procedūru.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Uzdot Pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijai trīs mēnešu laikā no šī lēmuma 1.punktā minētā
zemes gabala reģistrēšanas brīža zemesgrāmatā, sagatavot zemes gabalu „***”, kadastra apzīmējums
9496 008 0254 atsavināšanas noteikumus.
12.§.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas
novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala sadalīšanai
_______________________________________________________________
( L.Engere )
Valkas novada dome, izskatot ***, personas kods *** - ***, dzīvo *** ielā ***, Valka, 2011.gada 27.jūlija
iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt Valkas novada Valkas pagasta teritorijā esošo nekustamo īpašumu „***”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 10.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.8., 7.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 5.pantu,
8.panta 1.daļas 3.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2.punktu, 12.punktu, 13.puntu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis,
A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Valkas novada Valkas pagastā
„***”, ievērojot Darba uzdevumā (Pielikumā Nr.1) ietvertos nosacījumus.
2. Zemes ierīcības projektu, tā apstiprināšanai pašvaldībā, iesniegt atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19. un
20.pantiem un šim lēmuma pievienotajam darba uzdevumam (skat. Pielikums Nr.1).
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 31.punktu, adrese vai nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešķirts, pēc zemes
ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
13.§.
Par nomas līguma slēgšanu uz zemes gabalu Valkā, ***
_______________________________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, iesniegumu ar kuru tiek lūgts noslēgt
zemes nomas līgumu uz zemes gabalu Valkā, *** ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0736.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 10.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.8., 8.§.) un vadoties no LR Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta 1.daļas 1.punkta un tā paša panta 2.daļu;
Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.640 „Noteikumi par pilsētas zemes izpirkšanas reģistrā
ierakstāmajām ziņām un reģistra vešanas kārtību”, likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta
1
1.daļas 10.punkta un 33.panta 2 .daļu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” V.daļas noteikumus par neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu
noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 6.daļu; kā arī likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 27.punkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis,
A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

Iekļaut Valkas pilsētas zemes izpirkšanas reģistrā ar kārtas numuru 231, Valkas pilsētas domes Zemes
komisijas atzinumu Nr.777, par *** pieteikumu zemes gabala Valkā, „***”, kadastra apzīmējums 9401 008
0736, izpirkšanai.
Noteikt, ka *** zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu „***”, Valkā, Valkas novadā ar kadastra
apzīmējumu 9401 008 0736 platība 0.07 ha ir izbeigtas no 2008.gada 1.septembra.

3.

4.
5.

6.

Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā minētais zemes gabals piekrīt Valkas novada pašvaldībai, saskaņā ar
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta
6.daļu, un reģistrējams zemesgrāmatā uz Valkas novada pašvaldības vārda.
Slēgt nomas līgumu ar *** par zemes gabala Valkā, „***”, kadastra apzīmējums 9401 008 0736, platība
0.07 ha, nosakot nomas līguma termiņu 10 gadi.
Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Valkā, „***”, kadastra apzīmējums 9401 008 0736,
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 26.panta 1.daļas 1.punktu, stājas spēkā ar 2008.gada 2.septembri.
Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
14.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkā, „***” un “***”
_______________________________________________________________
( L.Engere )

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2011. gada 4.augusta iesniegumu
(saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 04.08.2011. Nr.416) ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes
gabaliem Valkas novada Valkā, „***” un „***”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vārā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 10.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.8,9.§.), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību
1
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2. daļu; „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas
2.punktu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību
zemes nomu”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkts, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***-***, par zemes gabalu Valkas novada Valkā „***”, kadastra
apzīmējums 9401 008 0715, platība 0.06ha un „***”, kadastra apzīmējums 9401 008 0716, platība
0.06ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiņu uz 1 gadu līdz 2012.gada
31.decembrim, ar tiesībām nomas termiņu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma
pieņemšanai par zemes gabala statusa maiņu.
2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
15.§.
Par adrešu datu sakārtošanu
_______________________________
( L.Engere )
Valkas novada domē 2011.gada 3.augustā (reģ.Nr.722) ir saņemta Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas 2011.gada 29.jūlija vēstule Nr.2-04.1-V/513, kurā lūgts mainīt vēstules pielikumā
norādītās adreses atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”6.1.apakšpunkta prasībām, kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst
atkārtoties.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 10.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.8,10.§.) un vadoties no Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav,
ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izņemt no adrešu reģistra sekojošas adreses:
1.1. “Lipši”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV 4701, adreses kods 103900451;
1.2. “Stūrīši”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV 4711, adreses kods 103040124.
16.§.
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana

______________________________
(E.Lībietis)
Pamatojoties uz personu iesniegtajiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā
Valkas novada domes Dzīvokļu komisijas 2011.gada 17.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8 ), vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 9. punkta, 21. panta 1. daļas 23. punkta,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3. panta 1 daļas 1. punkta, 14.,15.pantiem,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš,
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***ielā ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā,
dzīvokli *** ielā ***, Valkā, 2 istabas, 5.stāvs, kopējā platība 46,9 m², dzīvojamā platība 28,4 m², dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni un
siltumenerģiju
tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības I kārtas reģistrā,
dzīvokli *** ielā ***, Valkā, 2 istabas, 5.stāvs, kopējā platība 54,6 m², dzīvojamā platība 33,6 m², dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar
pašvaldības
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par
ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu.
3. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim „***”, ***, Valkas pagasts, uz dzīvoklī dzīvesvietu deklarējušās
*** vārda, jo viņas dēls ***, ar kuru noslēgts īres līgums, ir miris.
17.§.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** ielā ***, Valkā
_________________________________________________
( E.Lībietis)
Valkas novada dome 2011.gada 1.jūnijā ir saņēmusi dzīvojamās mājas *** Valkā līdzīpašnieces ***
iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** (p.k.***-***), *** (p.k.***-***) un *** (p.k.***-***), ar kuriem
nav slēgts īres līgums.
Pamatojoties uz *** iesniegumu un vadoties no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļas,
7.panta 1.daļas, 12.panta 1.daļas 2.punkta, 12.panta 3.daļas, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu:
1.1. ***, personas kods ***-***, jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētam augstāk minētajā dzīvesvietā;
1.2. *** šādām personām, jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētiem minētajā dzīvesvietā:
1.2.1. ***, personas kods ***-***
1.2.2. ***, personas kods ***-***
18.§.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***
_________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome 2011.gada 7.jūnijā ir saņēmusi Valkā dzīvokļa īpašnieces *** iesniegumu par
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** (p.k. ***-***).
Pamatojoties uz *** iesniegumu un vadoties no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļas,
7.panta 1.daļas, 12.panta 1.daļas 2.punkta, 12.panta 3.daļas, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, personas kods ***-***, Valkā, *** , jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētam
minētajā dzīvesvietā.

19.§.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***ielā ***, Valkā
_________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome 2011.gada 8.augustā ir saņēmusi *** ielā ***, Valkā dzīvokļa īpašnieces ***
iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** (p.k. ***-***) un *** (p.k. ***-***) augstāk minētajā
dzīvoklī.
Pamatojoties uz *** iesniegumu un vadoties no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļas,
7.panta 1.daļas, 12.panta 1.daļas 2.punkta, 12.panta 3.daļas, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, personas kods ***-*** un ***, personas kods ***-***, , jo zudis tiesiskais
pamats būt deklarētiem minētajā dzīvesvietā.
20.§.
Par tehniskā projekta izstrādi tranzītmaršrutam Rīgas ielā, Valkā
_________________________________________________________________
(Z.Zariņš, U.Ozoliņa, A.Simulis, E.Pormeistere)
Līdz 2011.gada 30.novembrim paredzēts nodot ekspluatācijā projektu „Tranzīta maršruts Valkas pilsētā pa
Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām”.
Lai būtu pilnībā rekonstruēts tranzītmaršruts Valkas pilsētā, nepieciešama Rīgas ielas rekonstrukcija no
Zemgales ielas virzienā uz Valmieru 2,1 km garumā. Šobrīd minētais ielas posms ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.
Lai tuvākajā laikā varētu pretendēt uz Eiropas fondu atbalstu, nepieciešams izstrādāt ielas rekonstrukcijas
tehnisko projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne,
A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Organizēt tehniskā projekta izstrādi tranzītmaršrutam Valkā, Rīgas ielā no Zemgales ielas 2,1km
garumā virzienā uz Valmieru.
2. Tehniskā projekta izstrādi lēmuma 1.punktā minētajam tranzītmaršrutam finansēt no Valkas novada
domes budžeta.
3. Par lēmuma izpildi atbild būvinženieris Māris Zālītis.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
5. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
21.§.
Par nekustamā īpašuma „***” Kārķu pagastā sadalīšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata *** pilnvarotās personas ***, kas darbojas uz 05.08.2011. Speciālpilnvaras pamata, dzīvo ***
Burtnieku novads, 2011.gada 8.augusta iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „***”
iesniegumā minētos zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu 9466 008 0014 un 9466 001 0008, piešķirot
atdalītajiem zemes gabaliem jaunu nosaukumu „***.
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta, 14.panta, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 62.2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18.punkta, atklāti balsojot deputātiem:
PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs 9466 001 0008, kas atrodas Valkas novada
Kārķu pagastā, atdalot no tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 9466 008 0014, platība 4.0ha un
9466 001 0008, platība 11.0ha.

2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
9466 008 0014 un 9466 001 0008 piešķirt jaunu nosaukumu: „***”, Kārķu pagasts, Valkas novads,
saglabājot zemes vienībām reģistrētos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.

22.§.
Par nekustamā īpašuma „***” Zvārtavas pagastā sadalīšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata *** p.k.***-***, dzīvo „***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2011.gada 8.augusta
iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „***” iesniegumā minēto zemes gabalu uz kura
atrodas meža audze, piešķirot atdalītajam zemes gabalam jaunu nosaukumu „***”.
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta, 14.panta, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 62.2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18.punkta, atklāti balsojot deputātiem:
PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs 9496 006 0060, kas atrodas Valkas novada
Zvārtavas pagastā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0062, platība 4.6ha.
2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9496
006 0062 piešķirt jaunu nosaukumu: „***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, saglabājot zemes vienībai
reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
23.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā „***”
_________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ,Smiltenes novads, 2011. gada 1.jūnija iesniegumu (saņemts un
reģistrēts Valkas novada domē 11.08.2011. Nr.427) ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabaliem
Valkas novada Valkas pagastā „***” ar kadastra apzīmējumiem 9488 015 0001 un 9488 013 0004 nomu, kā
arī rast iespēju minētos zemes gabalus iegūt īpašumā par samaksu.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu; „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkts, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR –
11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, par zemes gabalu Valkas novada, Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums
9488 013 00004, platība 6.0ha un 9488 015 0001, platība 6.0ha nomu, nosakot nomas līguma termiņu uz
10 gadiem.
2. Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējumi
9488 015 0001 un 9488 013 0004, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, stājas spēkā ar
2010.gada 2.septembri.
3. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
24.§.
Par adreses piešķiršanu jaunuzceltai sporta zālei Vijciema pagastā
___________________________________________________
(L.Engere)
Saskaņā ar datiem no Vijciema pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000472387, 2010.gada
9.februārī uz Valkas novada domes vārda reģistrēts zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0270,
ar kopējo platību 2.2626ha. Uz zemes gabala atrodas Valkas novada domei piederošas ēkas: skolas ēkas un
palīgēkas, kā arī sporta laukums.

2010.gada 17.novembrī izsniegta Būvatļauja Nr.1-21.1/37 (derīga līdz 2011.gada 17.novembrim) Vijciema
sporta zāles būvniecībai uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0270, „Vijciema pamatskola”,
adreses: „Druvas”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads.
Valkas novada pašvaldību būvvalde akceptējusi Vijciema sporta zāles būvprojektu ar 2010.gada 22.jūnija
lēmumu Nr.1-151/17.
Pamatojoties uz augstākminēto, un 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punktu, kā arī no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta, kas nosaka pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11
deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunuzceltajai sporta zālei, kas atrodas uz zemes gabala Valkas novada Vijciema pagasta
“Vijciema pamatskola” ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0270, adresi: “Druvas”, Vijciems, Vijciema
pagasts, Valkas novads.
25.§.
Par adreses maiņu nekustamiem īpašumiem Ērģemes pagastā “***” un
Valkas pagastā “***”
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, 2011. gada 15.augusta
iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma adresi „***” uz „***”, Ērģemes pagasts un ***, p.k.***-***,
dzīvo ***, Rīga, 2011.gada 16.augusta iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma adresi „***” uz „***”,
Valkas pagasts.
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt adreses sekojošiem nekustamiem īpašumiem:
1.1. zemes gabalam “***”, kadastra apzīmējums 9452 009 0017 un uz tā esošajām ēkām: “***”, Ērģemes
pagasts, Valkas novads;
1.2. zemes gabalam “***”, kadastra apzīmējums 9488 016 0013 un uz tā esošajām ēkām: “***”, Valkas
pagasts, Valkas novads.
26.§.
Par adreses piešķiršanu saimniecības ēkai, kas atrodas uz zemes gabala
“***” Valkas pagastā
____________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo ***, Valmiera, 2011. gada 16.augusta iesniegumu ar lūgumu piešķirt
adresi saimniecības ēkai Valkas pagastā ar kadastra apzīmējumu 9488 017 0002 005.
Pamatojoties uz augstāk minēto, un 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punktu, kā arī no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta, kas nosaka pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem:
PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 9488 017 0002 005, kas atrodas uz zemes gabala Valkas novada
Valkas pagasta “***”, kadastra apzīmējums 9488 017 0019, adresi: “***”, Valkas pagasts, Valkas novads.
27.§.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes
gabala Valkas novada Valkā, *** sadalīšanai
_______________________________________________________________

(L.Engere)
Valkas novada dome, izskatot ***, p.k.***-***, dzīvo ***, Valkā, Valkas novads, 2011.gada 11.augustā
iesniegto iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt zemes gabalu Valkā.
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Zemes ierīcības likums”
5.pantu, 8.panta 1.daļas 3.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktu, 12.punktu, 13.puntu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne,
A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala Valkā, *** sadalīšanai, ievērojot Darba
uzdevumā (Pielikumā Nr.1) ietvertos nosacījumus.
2. Zemes ierīcības projektu, tā apstiprināšanai pašvaldībā, iesniegt atbilstoši likuma „Zemes ierīcības
likums” 19. un 20.pantiem un šim lēmuma pievienotajam darba uzdevumam (skat. Pielikums Nr.1).
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 31. punktu, adrese vai nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešķirts, pēc zemes
ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
28.§.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes
gabala Valkas novada Valkā, „***” sadalīšanai
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome, izskatot *** pilnvarotās personas (darbojas uz 2007.gada 19.jūlija Ģenerālpilnvaras
Nr.1515, izdevis Zv.notāre Ausma Sirmā) ***, dzīvo ***, Rīga, 2011.gada 15.augustā iesniegto iesniegumu ar
lūgumu atļaut sadalīt zemes gabalu Valkā, „***”.
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Zemes ierīcības likums”
5.pantu, 8.panta 1.daļas 3.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktu, 12.punktu, 13.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne,
A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala Valkā, „***” sadalīšanai, ievērojot Darba
uzdevumā (Pielikumā Nr.1) ietvertos nosacījumus.
2. Zemes ierīcības projektu, tā apstiprināšanai pašvaldībā, iesniegt atbilstoši likuma „Zemes ierīcības
likums” 19. un 20.pantiem un šim lēmuma pievienotajam darba uzdevumam (skat. Pielikums Nr.1).
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 31.punktu, adrese vai nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešķirts, pēc zemes
ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
29.§.
Par nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabaliem Vijciema pagastā „***”
_____________________________________________________________
(L.Engere)
2011.gada 19.augustā tika saņemta informācija „Valkas zemesgrāmatu nodaļas elektronisks
paziņojums”, kurā norādīts, ka ***, p.k.***-***, ir reģistrējis īpašuma tiesības uz zemes gabaliem Valkas
novada Vijciema pagastā „***”, kadastra apzīmējumu 9492 007 0024, platība 14.2ha, 9492 007 0025, platība
2.8ha un 9492 001 0004, platība 5.3ha.
Ņemot vērā augstāk minēto Valkas zemesgrāmatu nodaļas elektronisko paziņojumu un vadoties no
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš,
A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone,
E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2011.gada 18.augustu izbeigt 2007.gada 27.novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.956 ar *** par
sekojošu zemes gabalu Valkas novada Vijciema pagasta “***” ar kadastra apzīmējumu nomu:
1.1. 9492 007 0024, platība 14.2ha;
1.2. 9492 007 0025, platība 2.8ha;
1.3. 9492 001 0004, platība 5.3ha.

30.§.
Par atbalstu dokumentālās filmas uzņemšanai
______________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome ir saņēmusi Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas lūgumu finansiāli atbalstīt
publicistiski dokumentālas filmas uzņemšanu. Filmā tiktu atspoguļoti daudzu bērnu likteņi, kas savukārt
meklētu atbildes uz jautājumiem: ”Kas pamudina cilvēku ļaunumam pret savu tuvāko – bērnu? Kāpēc cilvēkā
notiek šāda morālā degradācija? Kāda loma tajā ir sabiedrībai kopumā un valstij, kurā dzīvojam? Kādas ir
mūsu bāriņtiesu darbinieku iespējas un, kuras ir tās robežas, līdz kurām varam iet?”
Filmas uzņemšanas
laiks 01.08.2011.-21.10.2011., izmaksas sastāda vairāk kā pieci tūkstoši latu. Filmu paredzēts nodot visām
pašvaldībām, kā arī telekompānijām.
Ņemot vērā augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkta,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš,
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piešķirt atbalstu Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijai Ls 100.- (viens simts lati) apmērā
dokumentālās filmas uzņemšanai no pārējai kultūrai paredzētajiem līdzekļiem.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes centralizētā grāmatvedība.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
4. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
31.§.
Par atbalstu Valkas novada Izglītības pārvaldes dalībai projektā “Inovāciju ieviešana izglītībā”
_____________________________________________________________________________
( Dz.Auzāne)
Valkas novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valkas ģimnāziju ir sagatavojusi un iesniegusi Valsts
izglītības attīstības aģentūrā pieteikumu projektu konkursam „Inovāciju īstenošana izglītībā”. Projekta
īstenošanas laiks no 2011.gada 1.septembra līdz 2011.gada 17.novembrim. Plānotā kopējā projekta tāme ir
Ls.- 2997.00. Atbalsts no valsts tiek sniegts projekta izdevumu finansēšanai 100 % apmērā. Pēc līguma
noslēgšanas VIAA ieskaita novadam 80% no plānotajiem līdzekļiem, pārējos 20% varēs saņemt pēc projekta
atskaišu nodošanas (tas jāizdara līdz 27.novembrim).
Izglītības pārvaldes sagatavotajā iesniegumā projekta aktivitātes plānotas divās no atbalstāmajām
prioritātēm:
1) attīstīt radošumu mācību procesā – īpaši fizikā, ķīmijā, bioloģijā, matemātikā un informāciju
tehnoloģijās.
2) veicināt pāreju no izglītības uz darbu, īpaši attīstot karjeras vadības prasmes;
Projektā plānotas eksperimentālas nodarbības 24 novada skolu 8.-9.klašu skolēniem un 24 Valkas
ģimnāzijas 10.-12.klašu skolēniem. Nodarbību cikls notiks Valkas ģimnāzijas dabaszinību kabinetos un
datorklasē, Kokšu ezera dabas takā, augstskolās. Skolēni varēs vērot dažādus demonstrējumus un paši veikt
eksperimentus. Īpaša uzmanība veltīta korporatīvajai apmācībai. Ir vienošanās ar Rīgas Tehniskās
universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tehniskās fizikas institūtu, Studentu parlamentu,
ar Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas speciālistiem par atbalstu projekta
īstenošanā. Skolēni piedalīsies Zinātnieku nakts 2011 pasākumos, apmeklēs Valmieras Biznesa un inovāciju
inkubatoru.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš,
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atbalstīt Valkas novada izglītības pārvaldes dalību projektā “Inovāciju ieviešana izglītībā”.
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības pārvalde.
32.§.
Par telpu piešķiršanu Jelgavas BJMK rokskolas Valkas filiāles atvēršanai
________________________________________________________
(E.Lībietis, G.Freibergs, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Šaicāns, E.Pormeistere)
Novada dome izskata Jelgavas BJMK rokskolas filiāles Valkā vadītāja Ernesta Lībieša 2011.gada
24.augusta iesniegumu ar lūgumu iznomāt četras telpas J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā mācību procesa
uzsākšanai un nodrošināšanai no 2011.gada 1.septembra līdz mācību gada beigām ar iespēju termiņu

pagarināt. Iesniegumam pievienots J.Cimzes Valkas mūzikas skolas direktora Gunta Freiberga raksts ar
norādi, ka iespējamās iznomājamās telpas ir:
19.kl. – 9 m2;
20.kl. – 9 m2;
23.kl. – 22 m2;
24.kl. – 22 m2.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
3.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Vējiņš,
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piekrist Jelgavas BJMK rokskolas Valkas filiāles atvēršanai Valkā.
2. Nodot SIA „BJMK” nomā J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas telpas Nr.19, Nr.20, Nr.23 un Nr.24
Jelgavas rokskolas Valkas filiāles darbības uzsākšanai un noteikt nomas maksu septembra mēnesī
Ls 5,- (pieci lati).
3. Uzdot novada domes finanšu analītiķei Geņai Spiridonovai līdz septembra mēneša Finanšu komitejai
aprēķināt iespējamo nomas maksu par lēmuma 2.punktā minētajām telpām.
4. Uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot telpu nomas līguma projektu.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

