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

LATVIJAS REPUBLIKA

V A L K A S

N O V A D A

D O M E

Semināra iela 29, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr./fakss-64707493, E-mail: dome@valka.lv; www.valka.lv

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 12
Valkas novadā
Valkā, Semināra ielā 9

2010.gada 25.novembrī

Darba kārtība:
1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1,4.§.).
3. Par Valkas novada Ērģemes bērnu nama – patversmes sniegto pakalpojumu izcenojumiem.
4. Par grozījumiem 2010.gada 30.septembra Nolikumā Nr.18 „Par grāmatvedības uzskaites kārtošanu
Valkas novada domē” apstiprināšana.
5. Par līdzfinansējumu projektam.
6. Par projektu „Muzeji kā kultūrvēsturiskā mantojuma glabātāji un sekmētāji”.
7. Par projektu „Kultūrvēsturiskā mantojuma maršruta izveide”.
8. Par projektu „Energoefektīvs ielu apgaismojums Valkā, Valgā un Novoģevjatkinskā”.
9. Par projektu „Būt labam sportā trijās valstīs”.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa termiņa pagarināšanu SIA „Tīne”.
11. Antoņinas Lotvinas iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu „Līksnas 1” Valkas pagastā Valkas
novadā.
12. Par platības noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Rūjienas ielā 37.
13. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu mobilo telefonu bāzes stacijai Valkas novada Valkas
pagastā.
14. Nikolaja Tereško iesnieguma izskatīšana.
15. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagasta
„Kalnavecumkalni”, kadastra apzīmējums 9496 005 0030.
16. Ilgas Pormeisteres iesnieguma izskatīšana par zemes gabaliem „Kalnasviļi” Valkas pagastā, Valkas
novadā.
17. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagasta „Gaujas iela 2”,
kadastra apzīmējums 9496 008 0176.
18. Par dalību projektā „Attālo teritoriju attīstības veicināšana, veidojot uz vietējiem cilvēkiem un
resursiem balstītu Via Hanseatica pārrobežu tūrisma maršrutu un produktu/Via Hanseatica”.
19. Par projektu „Robežas gaismas”.
20. Par ziedojumu kontā ieskaitītās naudas izlietojumu.
21. Par neprivatizēto dzīvojamo māju pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes
gabala Valkas novada Valkā, Rūjienas ielā 38 sadalīšanai.
23. Par nekustamā īpašuma „Dambīši” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Ērģemes pagastā.
24. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „Lēnupes”, kadastra
apzīmējums 9488 016 0012.
25. Par platības noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Avotkalna ielā 124.
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabaliem Valkas novada Valkas pilsētā
Burtnieku ielā.
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Valkas novada Valkas pilsētā „Muitas
kontroles punkts Valka – Valga”, kadastra apzīmējums 9401 008 0377.
28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabaliem Valkas novada Valkas pilsētā ar
kadastra apzīmējumu 9401 005 0531, 9401 005 0449 un 9401 005 0416.

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Valkas novada Valkas pilsētā Pilsētas
Mežs (9401 007 0320), ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0320.
30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabaliem Valkas novada Valkas pilsētā ar
kadastra apzīmējumu 9401 004 0157 un 9401 004 0403.
31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabaliem Valkas novada Valkas pilsētā ar
kadastra apzīmējumu 9401 005 0270, 9401 005 0332 un 9401 005 0213.
32. Par grozījumu 2009.gada 29.oktobra Nolikumā Nr.24 „Par kultūras darba organizāciju Valkas
novadā” apstiprināšanu.
33. Valkas novada Tautas namu nolikumu apstiprināšana.
34. Par Valkas novada domes 2010.gada 15.novembra rīkojuma Nr.109-v apstiprināšanu.
35. Par nekustamā īpašuma Valkas novada Valkā, Tālavas ielā 66 nodošanu atsavināšanai.
36. Par Valkas novada domei piederošās kopīpašuma daļas ½ (viena puse domājamās daļas) no
nekustamā īpašuma Valkā, Puškina ielā 11, atsavināšanu.
37. Par Valdas Skrastiņas atsavināšanas ierosinājuma par zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas
pagasts „Palmas” izskatīšanu.
38. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
39. Par līguma laušanu ar SIA „GO-SAL” par neapdzīvojamo telpu nomu Rīgas ielā 22, Valkā.
40. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību vai piederību pašvaldībai.
41. Par platības precizēšanu pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas zemes vienībai Valkas novada Valkas
pagastā ar nosaukumu „Čurmas”.
42. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Vijciema pagasta „Cīruļi 1”,
kadastra apzīmējumi 9492 004 0236 un 9492 004 0237.
43. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Vijciema pagasta „Birzgaļi”,
kadastra apzīmējums 9492 006 0110.
44. Par platības un adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Tālavas iela 4E.
45. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkā, Kūru iela 5A, kadastra
apzīmējums 9401 001 0615.
46. Jāņa Zvaigznes iesnieguma izskatīšana.
47. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas
novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma „Bābernieki” zemes gabala sadalīšanai.
48. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Igaunijas-Latvijas programmas projektā „Valkas Mākslas skolas kā
kopīga kultūrizglītības centra attīstība Valkā/Valgā”.
49. Daces Bašķes iesniegums par galvojumu studiju aizdevumam „SEB Banka” AS.
50. Par
līdzfinansējuma
piešķiršanu
Igaunijas-Latvijas-Krievijas
programmas
projektā
„Energoefektivitātes un taupības mēru ieviešana un popularizēšana pierobežās” / Implementing and
promoting energy efficiency and thrift measures in border areas (IPEEBA).
51. Par projektu „Izglītības bez robežām”.
52. Valsts probācijas dienesta iesnieguma izskatīšana.
53. Par ziedojumu kontā ieskaitītās naudas izlietojumu.
54. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.
55. Par SIA „HoSt Energo” piedāvājumu.
Darba kārtības 55.jautājumu deputāti atklāti balsojot ar 13 balsīm - „par”, „pret’- nav, „atturas” – nav,
nolēma skatīt slēgtā domes sēdes daļā.
1.§.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
__________________________________________________________________
( G.Spiridonova, K.Albergs, A.Simulis, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Pormeistere )
Dome izskata Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas
organizācija”, reģistrācijas Nr.44103015509, juridiskā adrese Rīgas iela 32, Valmiera, sagatavoto un
2010.gada 17.septembra dalībnieku sapulcē atbalstīto valdes priekšlikumu par SIA „ZAAO’’ tarifu politiku
2011.gadā, iesniegtos dokumentus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu,
saskaņā ar ko Valkas novada teritorijā no 2011.gada 1.janvāra sadzīves atkritumu apsaimniekošanai tiks
piemērota cena 8.90 Ls/m3 bez PVN.
Par lielgabarīta atkritumu savākšanu no konteinera, kas izvietots SIA „Valkas Namsaimnieks’’ teritorijā,
atkritumu savākšanas maksa ir 15.00 Ls/m3 bez PVN.
SIA „ZAAO” informē, ka tarifa paaugstināšana saistīta ar izmaiņām dabas resursu nodokļa likmes apmērā
par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos, tiek veikta sadzīves atkritumu fizikāla, termiska, ķīmiska un
mehāniska apstrāde kā arī iegādātas iekārtas šo atkritumu apstrādei.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13., 10.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 1.punkta un 21.panta 1.daļas 14.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (Kārlis Albergs,
Viesturs Zariņš, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Aivars Sjademe, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns,
Mārīte Magone, Erna Pormeistere), PRET – 1 deputāts (Agris Simulis), ATTURAS – 3 deputāti (Andris Vējiņš,
Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere),
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Valkas novada teritorijā no 2011.gada 1.janvāra
Ls 8.90 (astoņi lati 90 santīmi) par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu (neieskaitot pievienotās vērtības
nodokli).
2. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Valkas pilsētā SIA „Valkas Namsaimnieks”
apsaimniekošanā esošo dzīvojamo ēku dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem no 2011.gada 1.janvāra LVL
1.34 (viens lats 34 santīmi) no viena dzīvokļa iedzīvotāja mēnesī (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli).
3. Uzdot Valkas pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Lapsam un Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājam
Jānim Kramam iesniegt nepieciešamos aprēķinus, lai atbilstoši apstiprinātai sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksai novada teritorijā, 2010.gada decembra novada domes sēdē apstiprinātu minēto
pašvaldību valdījumā esošo dzīvojamo ēku dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem maksu par atkritumu
apsaimniekošanu no viena dzīvokļa iedzīvotāja mēnesī (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli).
4. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Ivo Meļķim brīdināt dzīvojamo māju dzīvokļu
īpašniekus un īrniekus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt domes izpilddirektoram Guntim Bašķim.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
2.§.
Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 4.§)
__________________________________________________________________
( I.Markova )
2010.gada 28.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par Valkas novada domes administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 4.§).
Valkas novada Kārķu pamatskola ir iesniegusi iesniegumu noteikt telpu apkopējai vienu darba vietu ar
darba algu mēnesī Ls 315,- un skolas kurinātājam 1 darba vietu ar darba algu mēnesī Ls 252.00.
Valkas novada Valkas mākslas skola ir iesniegusi iesniegumu par jaunas apkopēja amata vietas izveidi, jo
jaunajā mākslas skolas ēkā palielinājusies uzkopjamo telpu kvadratūra. Kopējā uzkopjamā platība 890 m².
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13., 1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 13.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris
Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita
Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone, Erna Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt sekojošus grozījumus Pielikumā Nr.25 Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumam
„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1,
4.§), veicot izmaiņas 19.un 21.punktos sekojošā redakcijā:
Nr.p.
k.

19.
21.

Amats

Komandants apkopēja
Kurinātājs

Darba
vietu
skaits

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

Darba alga
mēnesī LVL

315

Algas likme ar
samazinājumu
(LVL mēnesī)
/stundas tarifa
likme (Ls/h)
315

1
1

252

252

252

315.00

2. Apstiprināt jaunā redakcijā Pielikumu Nr.14 Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumam „Par
Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 4.§),
(1.pielikums).
3. Uzdot Valkas novada Kārķu pamatskolas direktorei Vallijai Ābelei nodrošināt lēmumam atbilstošu darba
līgumu sagatavošanu un parakstīšanu.
4. Uzdot Valkas novada Mākslas skolas direktorei Marutai Stabulniecei nodrošināt lēmumam atbilstošu
darba līgumu sagatavošanu un parakstīšanu.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors Guntis Bašķis.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.§.
Par Valkas novada Ērģemes bērnu nama – patversmes
sniegto pakalpojumu izcenojumi
_________________________________________________________
(I.Markova )
Dome izskata Valkas novada Ērģemes bērnu nama – patversmes direktores Jolantas Visockas 2010.gada
5.novembrī iesniegto iesniegumu par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13., 2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punkta g)apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs
Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš
Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone, Erna Pormeistere), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus pašvaldības iestāžu savstarpējos norēķinos :
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Pakalpojuma veids
Veļas mazgāšana
Veļas žāvēšana
Veļas gludināšana

Cena Ls par 1 kg
0.12
0.12
0.35

2. Par lēmuma izpildi atbild Ērģemes bērnu nama – patversmes direktore Jolanta Visocka.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Krams.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.§.
Par grozījumu 2010.gada 30.septembra Nolikumā Nr.18
„Par grāmatvedības uzskaites kārtošanu Valkas novada domē”
apstiprināšana
__________________________________________________________________
( I.Ārgale )
Dome izskata Valkas novada domes galvenās grāmatvedes Ilzes Ārgales sagatavotos grozījumus
2010.gada 30.septembra Nolikumā Nr.18 „Par grāmatvedības uzskaites kārtošanu Valkas novada domē”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13., 3.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
1.daļas 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris
Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita
Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone, Erna Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.19 „Grozījumi 2010.gada 30.septembra Nolikumā Nr.18 „Par grāmatvedības
uzskaites kārtošanu Valkas novada domē”.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes galvenā grāmatvede Ilze Ārgale.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
5.§.
Par līdzfinansējumu projektam
_________________________________
( G.Smane )
2010.gada 14.oktobrī Valkas novada domē ir saņemts iesniegums no biedrības „Atbalsts Valkas ģimenēm”,
reģ. Nr.40008135054, juridiskā adrese: Rūjienas iela 3, 311.kab., Valka, valdes priekšsēdētājas Ilzes
Leicānes, kurā tiek lūgts līdzfinansējums LVL 198,00 Latvijas Kopienu Iniciatīvu Fonda izsludinātajam
projektu „Palīdzēsim māmiņai” konkursam.
Programmas noteikums ir, ka ne mazāk kā 5% jālīdzfinansē pašvaldībai. Projekta plānotās aktivitātes:
1.
10 lekciju kurss māmiņām par mazuļa izglītošanu un attīstību, piesaistot katrai tēmai attiecīgo
speciālistu – Ls 1000,00,
2.
Nepieciešamo trauku un sadzīves tehnikas iegāde apmācību organizēšanai – Ls 200,00,
3.
Biedrības mājas lapas izveide – Ls 250,00,
4.
4 radošo darbnīcu organizēšana māmiņām – Ls 450,00,
5.
Fotoaparāta iegāde – Ls 100,00.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 4.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
5.punkta un 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis Albergs,
Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Mārtiņš Pētersons,
Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone, Erna Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS –
1 deputāts (Aivars Sjademe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrības „Atbalsts Valkas ģimenēm”, reģ. Nr.40008135054, juridiskā adrese: Rūjienas iela
3, 311.kab., Valka, līdzfinansējumu LVL 195,00 (viens simts deviņdesmit pieci lati) projektam
programmas „Palīdzēsim māmiņām” ietvaros ieviešanai, ja projekts tiks atbalstīts no Latvijas Kopienu
Iniciatīvu Fonda.
2. Lēmuma izpildi kontrolēt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Guntai Smanei.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
6.§.
Par projektu „Muzeji kā kultūrvēsturiskā mantojuma glabātāji un sekmētāji”
__________________________________________________________________
( G.Smane )
Dome izskata Valkas novadpētniecības muzeja direktores Meldras Cimdiņas 2010.gada 5.novembrī
iesniegto iesniegumu par to, ka muzejs plāno iesaistīties projektā „Muzeji kā kultūrvēsturiskā mantojuma
glabātāji un sekmētāji”, kuru plāno iesniegt Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. g. 2.prioritātē – Kopējie izaicinājumi,
aktivitāte 2.2. „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”.
Projekta vadošais partneris Vidzemes tūrisma asociācija, projekta partneri Gulbenes un Valkas novada
domes un Sanktpēterburgas nacionālā bibliotēka (Krievija).
Valkas novada domes plānotais kopējais budžets 41 820 EUR.
Eiropas Savienības (ES) atbalsta intensitāte ir 90 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām,
5% līdzfinansē valsts un 5 % pašvaldība.
Būs iespējams projekta priekšfinansēšanai saņemt 40% avansu no ES.
Projekta ietvaros plānots Valkas novadpētniecības muzejā izveidot ekspozīciju, kā arī piedalīties citās
muzeju sadarbības aktivitātēs.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 5.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 5.punkta un 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti ( Kārlis
Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone, Erna
Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties projektā „Muzeji kā kultūrvēsturiskā mantojuma glabātāji un sekmētāji”, iesniegšanai
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gada 2. prioritātē – Kopējie izaicinājumi, aktivitāte 2.2.
„Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā no Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas puses, piedalīties ar līdzfinansējumu 5 % vai 2 091 EUR (divi tūkstoši deviņdesmit viens
eiro) apmērā no kopējām projekta izmaksām.
3. Uzdot Valkas novadpētniecības muzeja direktorei Meldrai Cimdiņai organizēt nepieciešamo
dokumentu sagatavošanu projekta iesniegšanai līdz 2010.gada 29.novembrim.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
7.§.
Par projektu „Kultūrvēsturiskā mantojuma maršruta izveide”
___________________________________________________________
( G.Smane)
Valkas novada dome plāno iesaistīties projektā „Creation of Heritage tourism route” (Kultūrvēsturiskā
mantojuma maršruta izveide), kuru izstrādā iesniegšanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. g. 2.2.
prioritātē „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”.
Projekta vadošais partneris Dienvidigaunijas tūrisma asociācija (Igaunija), projekta partneri no Latvijas un
Pleskavas apgabala.
Valkas novada domes plānotais kopējais budžets 51873,72 EUR.
Eiropas Savienības (ES) atbalsta intensitāte ir 90 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām,
5% līdzfinansē valsts un 5 % pašvaldība.
Būs iespējams projekta priekšfinansēšanai saņemt 40% avansu no ES.
Projekta ietvaros plānots:
1. Ērģemes pilsdrupu pieguļošā mūra nostiprināšana un konservācija.
Ērģemes pilsdrupām 2008. - 2009.gadā Vidzemes restauratoru biedrība pēc pašvaldības pasūtījuma veica
arheoloģisko izpēti un arhitekts Pēteris Blūms arhitektonisko izpēti.
Šī projekta ietvaros ir plānots veikt pilsdrupu pieguļošā mūra nostiprināšanu un daļu konservācijas darbus:
- Zudušo mūra fragmentu restaurācija – 12 m3,
- Vēsturiskā mūra preventīvā nostiprināšana – 84,3 m2.
Kopējās izmaksas: 27458,10 LVL – 39068,24 EUR
2. „Amatnieku stūrīša” izveide Valkas tirgus laukumā.
Projekta ietvaros plānots uzstādīt 1 nojume ar nodalījumiem - galdiem, kur amatnieki varētu demonstrēt
savas amata prasmes un piedāvāt pārdošanā savus darbus. Atklājot „amatnieku stūrīti” plānots, ka katrā
nojumē darbus prezentē Latvijas, Igaunijas un Krievijas projekta partneru amatnieki. Pēc tam tās tiktu

sadalītas Valkas novada trīs amatnieku biedrībām – audējām (Valkas Tautas daiļamatmeistaru studijai
„Saulīte”), kokgriezumu meistariem un māla meistariem.
Ir izstrādāts „Amatnieku stūrīša” vienkāršotās rekonstrukcijas projekts un Valkas novada būvvaldē
apstiprināta „Amatnieku stūrīša” vienkāršotās rekonstrukcijas APLIECINĀJUMA KARTE.
Kopējās izmaksas LVL 9000,00 vai 12805,48 EUR.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13., 6.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 5.punkta un 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti ( Kārlis
Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone, Erna
Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties projektā „Creation of Heritage tourism route” (Kultūrvēsturiskā mantojuma maršruta izveide),
iesniegšanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību
un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gada 2. prioritātē – Kopējie izaicinājumi, aktivitāte 2.2.
„Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā no Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
puses, piedalīties ar līdzfinansējumu 5 % vai 2593,69 EUR (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit trīs eiro
un 69 centi) apmērā no plānotām projekta izmaksām. Valkas novada domes plānotais kopējais budžets
51873,72 EUR (piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit trīs eiro un 72 centi).
3. Uzdot Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Guntai Smanei organizēt
nepieciešamo dokumentu sagatavošanu projekta iesniegšanai līdz 2010.gada 29.novembrim.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
8.§.
Par projektu „Energoefektīvs ielu apgaismojums Valkā, Valgā un Novoģevjatkinskā”
__________________________________________________________________
( G.Smane)
Valkas novada dome izstrādā projekta pieteikumu par energoefektīva ielu apgaismojuma uzstādīšanu
Valkas pilsētas teritorijā, iesniegšanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gada 2. prioritātē – Kopējie
izaicinājumi, aktivitāte 2.3. „Energoefektivitātes uzlabošana un atjaunojamās enerģijas izmantošanas
veicināšana”.
Projekta vadošais partneris Valkas pilsētas dome, projekta partneri Valgas pilsētas valde un
Novoģevjatkinskas administrācija (Krievija, Ļeņingradas apgabals).
Valkas novada domes plānotais kopējais budžets 390975,86 EUR.
Eiropas Savienības (ES) atbalsta intensitāte ir 90 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām,
5% līdzfinansē valsts un 5 % pašvaldība.
Būs iespējams projekta priekšfinansēšanai saņemt 40% avansu no ES.
Lai izbūvētu ielu apgaismojumu, iesniedzot projektu ir jābūt ielu apgaismojuma izbūves tehniskam
projektam. Pagaidām ir projekts Rīgas ielas posmam no robežas līdz Raiņa ielas krustojumam. Tiek izstrādāti
projekti ielu apgaismojuma rekonstrukcijai/izbūvei:
Raiņa iela – posmā no Beverīnas ielas līdz Zemgales ielai; posmā no Igaunijas robežas līdz Rīgas ielai;
Ausekļa iela - visā garumā;
Domes bulvāris - posmā no Tirgus ielas līdz Tālavas ielai;
Fr.Roziņa iela - visā garumā;
Beverīnas iela - posmā no Merķeļa ielas līdz Tālavas ielai;
Tirgus iela - 150 metru garumā no Raiņa ielas;
Varoņu iela - posmā no Parka ielas līdz Zāģezeram
Mikrorajona daudzdzīvokļu namu iekšpagalmi
Ausekļa ielas daudzdzīvokļu namu Nr.6. un Nr.8. iekšpagalms
Semināra iela - visā garumā;
Rīgas iela - no Igaunijas robežas līdz Purva ielai;
Latgales iela - visā garumā;
Gaujas iela – posmā no Rīgas ielas līdz Miera ielai;
Miera iela - visā garumā;
Cimzes iela - posmā no Rīgas ielas līdz Valdemāra ielai;
Sēru iela - visā garumā;
Kūru iela – visā garumā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13., 7.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 2.punkta un 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti ( Kārlis
Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone, Erna
Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Izstrādāt projekta iesniegumu „Energoefektīvs ielu apgaismojums Valkā, Valgā un Novoģevjatkinskā",
iesniegšanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību
un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gada 2. prioritātē – Kopējie izaicinājumi, 2.3.aktivitātē
„Energoefektivitātes uzlabošana un atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšana”.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā no Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
puses, piedalīties ar līdzfinansējumu 5 % vai LVL 13739,36 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit
deviņi lati un 36 santīmi) apmērā no kopējām projekta izmaksām.
3. Uzdot attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Guntai Smanei organizēt nepieciešamo dokumentu
sagatavošanu un projekta pieteikuma iesniegšanu līdz 2010.gada 29.novembrim.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
9.§.
Par projektu „Būt labam sportā trijās valstīs”
________________________________
( G.Smane )
Valkas novada dome izstrādā projekta pieteikumu „Be good at sports through three countries” („Būt labam
sportā trijās valstīs”), iesniegšanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gada 3.prioritāte – Sadarbības veicināšana
„cilvēks-cilvēkam” 3.2.aktivitātei „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālā un veselības jomā”.
Projekta vadošais partneris Valkas novada dome, projekta partneris Palkinas vidusskola (Krievija,
Pleskavas apgabals) un Valgas pilsētas volejbola sporta klubs „Viktoria”.
Valkas novada domes plānotais kopējais budžets 71570,80 EUR.
Eiropas Savienības (ES) atbalsta intensitāte ir 90 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām,
5% līdzfinansē valsts un 5 % pašvaldība.
Būs iespējams projekta priekšfinansēšanai saņemt 40% avansu no ES.
Projekts vērsts uz Valkas novadā esošo sporta klubu un Palkinas vidusskolas sporta komandu un Valgas
pilsētas sporta kluba „Viktoria” aprīkojuma uzlabošanu, kopēju sporta spēļu rīkošanu. Valkas novadā projekta
ietvaros plānots uzlabot futbola, volejbola, florbola un hokeja komandu aprīkojumu. Organizēt kopējas
sacensības abās valstīs.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 8.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 4.punkta un 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti ( Kārlis
Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone, Erna
Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt projekta iesniegumu „„Be good at sports through three countries” („Būt labam sportā trijās
valstīs”), iesniegšanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gada 3. prioritāte – Sadarbības
veicināšana „cilvēks-cilvēkam” 3.2.aktivitātei „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālā un veselības
jomā”.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā no Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
puses, piedalīties ar līdzfinansējumu 5 % vai LVL 2515,08 (divi tūkstoši pieci simti piecpadsmit lati 08
santīmi) apmērā no kopējām projekta izmaksām.
3. Uzdot attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Guntai Smanei organizēt nepieciešamo dokumentu
sagatavošanu un projekta pieteikuma iesniegšanu līdz 2010.gada 29.novembrim.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
10.§.
Par nekustamā īpašuma nodokļa termiņa pagarināšanu SIA „***”
__________________________________________________________________
( D.Zalužinska )
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „***”, reģistrācijas Nr.***, juridiskā adrese, Valka, *** 2010.gada
29.oktobra iesniegumu Nr.43, (reģistrēts ar Nr.1128) par nekustamā īpašuma nodokļu maksas termiņu
sadalīšanu SIA „***”,
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13., 9.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” „Par
nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punkta; 24.panta 5.punkta; 29.panta un likuma “Par pašvaldībām”
14.panta 2.daļas 4.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš,
Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons,
Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone, Erna Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1 . Sadalīt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu SIA „***”, reģistrācijas Nr.***, juridiskā adrese, Valka,
***, piederošajam nekustamam īpašumam *** ar kadastra Nr. ***, šādos termiņos:
1.1. līdz 01.12.2010 – LVL 3000,00 (trīs tūkstoši latu);
1.2. līdz 01.03.2011. – LVL 3000,00 (trīs tūkstoši latu);
1.3. līdz 01.06.2011. – LVL 3963,00 (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs lati).
2. Par lēmuma izpildi atbild nekustamā īpašuma nodokļa administratore Daira Zalužinska.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Lāsma Engere.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
11.§.
*** iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu
*** Valkas pagastā, Valkas novadā
__________________________________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata ***, dzīvo ***, Valkas pagasts, Valkas novads, 2010.gada 8.novembrī iesniegto iesniegumu ar
lūgumu atcelt Valkas novada domes 2010.gada 28.oktbora lēmumu, ar kuru tika nolemts zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 9488 010 0209 ieskaitīt rezerves zemes fondā, jo iesniedzēja savā iepriekšējā
iesniegumā kļūdaini norādījusi zemes gabala kadastra apzīmējumu no kura nomas tiesībām viņa vēlējās
atteikties.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 11.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu un 6.panta 2.daļu; Ministru
kabineta noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
62.2.punktu; Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu, kas nosaka, ka visām
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes vienību
daļām nosaka lietošanas mērķi; Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkts,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra
Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš
Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone, Erna Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Valkas novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.11, 18.§).
2. Slēgt vienošanos ar *** par grozījumiem 2007.gada 16.maija Nomas līgumā Nr.33, turpmāk no nomas
līguma izslēdzot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, platība 1.0ha.
3. Mainīt nosaukumu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu ***, turpmāk piešķirot nosaukumu – ***, Valkas
pagasts, Valkas novads.
4. Vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 21.daļas, ieskaitīt rezerves zemes fondā Valkas novada Valkas pagasta
zemes gabalu ***, kadastra apzīmējums ***, ar kopējo platību 1.0ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes
gabalu uzmērot dabā.
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Teritorijas plānošanas daļa.
6. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram Guntim Bašķim.
7. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
12.§.
Par platības noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, ***
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo Valkā, ***, 2010.gada 1.novembrī iesniegto iesniegumu par platības
un adreses noteikšanu garāžai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 12.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma
ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR
1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta ir
patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā –

kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļas;
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punkta, kas
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir
numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izveidei apbūvei
paredzētajai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu. Mēneša laikā pēc ielu izveides un
nosaukumu piešķiršanas tām pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par apbūvei
paredzētās zemes vienības vai ēkas nosaukuma maiņu, aizstājot to ar numuru un piesaistot ielas
nosaukumam; kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, kas nosaka
pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti ( Kārlis Albergs,
Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš
Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone, Erna Pormeistere), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt *** piederošās garāžas, Valkā, ***, (atrodas uz zemes gabala ar kadastra ***), ar lietošanas
2
mērķi – transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 1104)), uzturēšanai zemes platību – 50 m , vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies dabā uzmērot, lai reģistrētu ēku īpašumu Zemesgrāmatā.
2. Piešķirt jaunu adresi garāžai ***, garāžas Nr.37 - ***, Valka, Valkas novads.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
13.§.
Par adreses un nosaukuma piešķiršanu mobilo telefonu
bāzes stacijai Valkas novada Valkas pagastā
____________________________________________________________
( L.Engere )
Izskatot ***, reģ. Nr.***, juridiskā adrese ***, Rīga, Ieviešanas daļas vadītāja ***, 2010.gada 1.novembra
iesniegumu (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 2010.gada 3.novembrī Nr.1144) ar lūgumu piešķirt
adresi un nosaukumu – mobilo telefonu bāzes stacijai, kas atrodas uz nekustamā īpašuma ***, Valkas novada
Valkas pagastā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13., 13.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada
27.augusta noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (
Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone, Erna
Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunu adresi un nosaukumu - „Bāzes stacija”, Valkas pagasts, Valkas novads, ***
piederošai mobilo telefonu bāzes stacijai ar kadastra apzīmējumu ***, kas atrodas uz zemes gabala
Valkas novadā, Valkas pagastā *** zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu ***.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
14.§.
*** iesnieguma izskatīšana
______________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo ***, Turaida, Krimuldas novads, 2010. gada 8.novembrī
iesniegto iesniegumu ar lūgumu lauzt 2007.gada 20.novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.134, par
zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā ***, par labu ***.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13., 14.§.) un, lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, pamatojoties uz Nomas Līguma 7.3.punktu,
kas nodrošina personas tiesības nodot zemesgabala lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar Iznomātāja
rakstisku piekrišanu; Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļu; tā paša likuma 25.panta 21.daļa; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu; 2009.gada 30.jūnija lauku
apvidus zemes nomas līgumu; 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”; kā arī no
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkts, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs
Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš

Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone, Erna Pormeistere), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt ar nomnieku *** 2007.gada 20.novembrī noslēgto Zemesgabala nomas līgumu Nr.134 pirms
termiņa, t.i. ar 2010.gada 31.decembri.
2. Noslēgt ar *** nomas līgumu par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā *** nomu bez apbūves
tiesībām, uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim, nomas līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un
nomnieka rakstiskas vienošanās pamata.
3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, noteikt, ka
nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot nomas līgumu, vadoties 2005.gada 30.augusta Ministru
kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram Guntim Bašķim.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
15.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagasta ***, kadastra
apzīmējums ***
__________________________________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo ***, Valka, Valkas novads, 2010.gada 1.novembra iesniegumu
ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu *** Zvārtavas pagastā, Valkas novadā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 15.§.) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, kas
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds
Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns,
Mārīte Magone, Erna Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***, par zemes gabalu Valkas novada, Valkas pagastā ***,
kadastra apzīmējums ***, platība 3.9 ha.
2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
16.§.
*** iesnieguma izskatīšana par zemes gabaliem
*** Valkas pagastā, Valkas novadā
___________________________________________________________
( L.Engere)
Deputāte E.Pormeistere lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Dome izskata ***, dzīvo ***, Valkas pagasts, Valkas novads, 2010.gada 9.novembrī iesniegto iesniegumu ar
lūgumu veikt grozījumus 2009.gada 9.jūnija nomas līgumā Nr.66, jo vēlas atteikties no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu ***, otru nomāto zemes gabalu saglabājot nomā. Darba gaitā tika konstatēts:
Atbilstoši LR Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta 1.daļas 2.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2008.gada
1.septembrim nav iesnieguši Valsts zemes dienesta (turpmāk tekstā VZD) reģionālajā nodaļā reģistrācijai
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk tekstā NĪVK IS) zemes robežu plānu vai
apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13., 16.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu un 6.panta 2.daļas; Ministru
kabineta noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
62.2.punkta; Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punkta, kas nosaka, ka visām
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes vienību
daļām nosaka lietošanas mērķi; Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta,
atklāti balsojot deputātiem:PAR – 12 deputāti (Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne,
Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis,
Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos ar *** par grozījumiem 2009.gada 20.jūlija Nomas līgumā Nr.66, turpmāk no nomas
līguma izslēdzot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, platība 1.6 ha un precizējot zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu *** platību – 2.2 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu
uzmērot dabā.
2. Mainīt nosaukumu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu ***, turpmāk piešķirot nosaukumu – ***,
Valkas pagasts, Valkas novads.
3. Vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
1
pabeigšanas likuma 25.panta 2 .daļu, ieskaitīt rezerves zemes fondā Valkas novada Valkas pagasta
zemes gabalu ***, kadastra apzīmējums ***, ar kopējo platību 1.6ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies
zemes gabalu uzmērot dabā.
4. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram Guntim Bašķim.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
17.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada
Zvārtavas pagasta ***, kadastra apzīmējums ***
__________________________________________________________________
( L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo ***, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2010.gada 9.novembra
iesniegumu ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu *** Zvārtavas pagastā, Valkas novadā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13., 17.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļas; „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne,
Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis,
Valdis Šaicāns, Mārīte Magone, Erna Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***, par zemes gabalu Valkas novada, Zvārtavas pagastā ***,
kadastra apzīmējums ***, platība 0.2104 ha.
2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
18.§.
Par dalību projektā „Attālo teritoriju attīstības veicināšana, veidojot uz vietējiem cilvēkiem un
resursiem balstītu Via Hanseatica pārrobežu tūrisma maršrutu un produktu/Via Hanseatica”
__________________________________________________________________
( A.Empele )
Dome izskata Vidzemes plānošanas reģiona sadarbībā ar OÜ Gravitas Consult speciālisti Silli Talvet
izstrādā projektu „Advancing remote areas by development of cross-border Via Hanseatica tourism route and
product on the basis of local people and resources/Via Hanseatica”, kuru plāno iesniegt Igaunijas – Latvijas –
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros
2007.-2013.gada 1. prioritātē – Socio-ekonomiskā attīstība, aktivitāte 1.3. Tūrisma attīstība. Projekta
pieteikums ir balstīts uz INTERREG III B programmas projekta Nr.52 „VHB Zona” pamata, kas norisinājās no
2005. – 2007.gadam. Iepriekšējā projektā kā partneri bija gan Valkas rajona padome, gan Valkas pilsētas
dome. Projekta ietvaros tika uzstādītas vairākas norādes zīmes, lielformāta stendi - kartes, izstrādāti tehniskie
projekti piebraucamajam ceļam un stāvlaukumam pie Valkas novadpētniecības muzeja un atpūtas vietai
(Lugažu laukumam), tāpat tika veikta tehniskā apsekošana Tērauskolas ēkai un pazemes bunkuriem, kā arī

daudz dažādu kopīgo aktivitāšu (kopīgu tūrisma materiālu izveide, apskates objektu datu bāzes izveide,
apmācības uzņēmējiem u.tml.).
Projekta vadošais partneris Vidzemes plānošanas reģions.
Valkas novada domes plānotais kopējais budžets 34 079 EUR.
Eiropas Savienības (ES) atbalsta intensitāte ir 90 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām,
5% līdzfinansē valsts un 5 % pašvaldība.
Būs iespējams projekta priekšfinansēšanai saņemt 40% avansu no ES.
Projekta turpinājumā/ietvaros Valkas novada domes galvenā aktivitāte Valkas novadpētniecības muzeja
piebraucamā ceļa rekonstrukcija, objektu norādes zīmju uzstādīšana, apskates objektu datu bāzes
pilnveidošana, Valkas novada teritorijas popularizēšana, kā vienu no Via Hanseatica ceļa tūristiem
pievilcīgiem posmiem u.c. kopīgas aktivitātes.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13., 18.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 2.punkta un 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis
Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone,), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties projektā „Attālo teritoriju attīstības veicināšana, veidojot uz vietējiem cilvēkiem un
resursiem balstītu Via Hanseatica pārrobežu tūrisma maršrutu un produktu/Via Hanseatica”
(„Advancing remote areas by development of cross-border Via Hanseatica tourism route and product
on the basis of local people and resources/Via Hanseatica”), iesniegšanai Igaunijas – Latvijas –
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
ietvaros 2007.-2013.gada 1. prioritātē – Socioekonomiskā attīstība, aktivitāte 1.3. „Tūrisma attīstība”.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā no Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas puses, piedalīties ar līdzfinansējumu 5% vai 1703 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīs
3. eiro) apmērā no kopējām projekta izmaksām.
4. Uzdot Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas projektu vadītājai Ancei Empelei organizēt
nepieciešamo dokumentu sagatavošanu projekta iesniegšanai līdz 2010.gada 29.novembrim.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
19.§.
Par projektu „Robežas gaismas”
__________________________________
( A.Empele )
Pēc Valkas amatiera teātra direktora Aivara Ikšeļa ierosinājuma tiek izstrādāts projekta pieteikums
„Robežas gaismas” („Border light”), kuru plānots iesniegt Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gada 3.
prioritātē – no cilvēka uz cilvēku sadarbības sekmēšana, aktivitāte 3.2. sadarbība kultūras, sporta, izglītības,
sabiedrības un veselības jomā.
Projekta vadošais partneris Valkas novada dome, projekta partneris Gatchinas pilsētas admistrācija un
asociatīvais projekta partneris Tartu universitātes teātris.
Valkas novada domes plānotais kopējais budžets 100 352 EUR.
Eiropas Savienības (ES) atbalsta intensitāte ir 90 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, 5%
līdzfinansē valsts un 5 % pašvaldība.
Būs iespējams projekta priekšfinansēšanai saņemt 40% avansu no ES.
Projekta ietvaros paredzēti vairāki pieredzes apmaiņas braucieni starp pilsētu mākslas skolām, mācību
semināri Valkas amatieru teātru trupai, uzvesta rakstnieka Gogoļa lugas, noorganizēts 10. Starptautiskais
teātru festivāls „Tālvils”, iegādāta skaņas un gaismas aparatūra teātra trupas zālei, izdota grāmata par
amatieru teātriem u.c.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 19.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 5.punkta un 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem:PAR – 12 deputāti ( Kārlis
Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt projektu „Robežas gaismas” („Border light”), iesniegšanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.2013.gada 3. Prioritātē – no cilvēka uz cilvēku sadarbības sekmēšana, aktivitātē 3.2. sadarbība kultūras,
sporta, izglītības, sabiedrības un veselības jomā.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā no Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
puses, piedalīties ar līdzfinansējumu 5 % vai 5017,60 EUR (pieci tūkstoši septiņpadsmit eiro un 60 centi)
apmērā no kopējām projekta izmaksām.

3. Uzdot Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas projektu vadītājai Ancei Empelei organizēt
nepieciešamo dokumentu sagatavošanu projekta iesniegšanai līdz 2010.gada 29.novembrim.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis.
20.§.
Par ziedojumu kontā ieskaitītās naudas izlietojumu
__________________________________________________
(I.Ārgale )
Dome izskata Ērģemes bērnu nama – patversmes direktores Jolantas Visockas 2010.gada 9.novembrī
iesniegto iesniegumu ar lūgumu izlietot ziedojumu dāvanu iegādei Ziemassvētkos.
2010.gada 30.jūlijā Valkas novada domes ziedojumu kontā no Zviedrijas pilsones Ivanssones Idas
Hedvigas Maritas tika ieskaitītas 2200,00 (divi tūkstoši divi simti) zviedru kronas, kas sastāda LVL 162,12
(viens simts sešdesmit divi lati 12 santīmi) ar mērķi izlietot ieskaitīto naudu Ērģemes bērnu nama –
patversmes bērniem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.13., 20.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 7.punkta un 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis
Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus no domes ziedojumu konta LVL 162,12 (viens simts sešdesmit divi lati 12
santīmi) apmērā Ērģemes bērnu namam – patversmei Ziemassvētku dāvanu iegādei.
2. Atļaut pārskaitīt no domes ziedojumu budžeta nepieciešamos finanšu līdzekļus ar nosacījumu, ja šim
mērķim ir saņemts mērķziedojums no juridiskas vai fiziskas personas, kas ieskaitīts domes ziedojumu un
dāvinājumu budžetā.
3. Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus piešķirt no Valkas novada domes 2010.gada ziedojumu
un dāvinājumu budžeta ar nosacījumu, ka šim mērķim.
4. Par lēmuma izpildi atbild Centralizētā grāmatvedība.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
21.§.
Par neprivatizēto dzīvojamo māju pārņemšanu pašvaldības īpašumā
__________________________________________________________________
( L.Engere )
2010.gada 18.augustā ir saņemts VAS „Privatizācijas aģentūra”, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 31, Rīga,
piedāvājums pārņemt Valkas novada domes īpašumā neprivatizētās dzīvojamās mājas Valkas novada
Ērģemes pagastā „Paistkalni”, „Rušķi”, Valkas pagasta „Kurmīši”.
Izsverot nekustamā īpašuma iegūšanas lietderību, pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā
Saimniecisko komitejas 2010.gada 8.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11., 1.§.) un vadoties no Latvijas
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12
deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš,
Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nepārņemt Valkas novada domes īpašumā sekojošus neprivatizētos nekustamos īpašumus:
1.1. kadastra Nr.9452 002 0072, „Paistkalni”, Ērģemes pagasts, Valkas novads;
1.2. kadastra Nr.9452 004 0015, „Rušķi”, Ērģemes pagasts, Valkas novads;
1.3. kadastra Nr.9488 008 0008, „Kurmīši”, Valkas pagasts, Valkas novads.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
22.§.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma
apstiprināšanu zemes gabala Valkas novada Valkā, *** sadalīšanai
__________________________________________________________________
( L.Engere )
Dome, izskatot ***, personas kods ***, dzīvo ***, Valkā, Valkas novads, 2010.gada 1.novembrī iesniegto
iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt zemes gabalu Valkā, ***.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko komitejas 2010.gada 8.novembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.11., 2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 5.panta un 18.panta;
Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 4.

un 11.1.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR –
12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris
Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone),
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 2007.gada 23.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 12.1.punktu, adreses atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešķirtas, pieņemot
atsevišķu domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
23.§.
Par Nekustamā īpašuma *** sadalīšanu un
jauna nosaukuma piešķiršanu Ērģemes pagastā
___________________________________________
( L.Engere )
Deputāts M.Kreilis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Dome izskata ***, personas kods ***, pilnvarotās personas ***, dzīvo ***, 2010.gada 27.oktobra iesniegumu
ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma *** iesniegumā minēto zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu ***, piešķirot atdalītajam zemes gabalam jaunu nosaukumu ***.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko komitejas 2010.gada 8.novembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.11., 3.§.) un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta un 14.panta, Ministru kabineta
2002.gada 27.augusta noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris
Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita
Treijere, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ***, kadastra numurs ***, kas atrodas Ērģemes pagastā, Valkas novadā,
atdalot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, platība 5.1 ha.
2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam ar kopējo platību 5.1 ha, kas sastāv no apbūvēta zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu ***, noteikt adresi ***, Ērģemes pagasts, Valkas novads, saglabājot zemes vienībai
reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
24.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada
Valkas pagasta ***, kadastra apzīmējums ***
__________________________________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo ***, *** pagasts, Smiltenes novads, 2010.gada 26.oktobra
iesniegumu ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu ***, Valkas pagastā, Valkas novadā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko komitejas 2010.gada 8.novembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.11., 4.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, kas
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds
Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns,
Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***, par zemes gabalu Valkas novada, Valkas pagastā – ,
kadastra apzīmējums ***, platība 09778 ha.
2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5 % apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
25.§.
Par platības noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, ***
__________________________________________________________________
( L.Engere )
Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo Valkā, ***, 2010.gada 20.oktobrī iesniegto iesniegumu par platības un
adreses noteikšanu garāžai, tika konstatēts, ka:***
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko komitejas 2010.gada 8.novembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.11., 5.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada
Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas 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; likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta
2.daļu; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
11.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai
vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu
izveidei apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu. Mēneša laikā pēc ielu
izveides un nosaukumu piešķiršanas tām pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par
apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas nosaukuma maiņu, aizstājot to ar numuru un piesaistot ielas
nosaukumam; kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,
kas nosaka pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (
Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt *** piederošās garāžas, Valkā, *** ielā (atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.***), ar lietošanas
mērķi – transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 1104)), uzturēšanai zemes platību – 50 m2, vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies dabā uzmērot, lai reģistrētu ēku īpašumu Zemesgrāmatā
2. Piešķirt jaunu adresi garāžai *** Valka, Valkas novads.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
26.§.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabaliem
Valkas novada Valkas pilsētā Burtnieku ielā
___________________________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata 2010.gada 4.novembrī SIA „***”, reģ.Nr.***, juridiskā adrese ***, Smiltene, iesniegumu un
atbilstoši Zemes ierīcības likuma 20.pantam iesniegto zemes ierīcības projektu zemes gabaliem Valkas
pilsētā ar kadastra apzīmējumiem: ***
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2010.gada 8.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11., 6.§.) un vadoties no Ministru Kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9.punkta, kas nosaka, ka projektu apstiprina vietējā
pašvaldībā, pieņemot administratīvo aktu un uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdara attiecīgu spiedoga
atzīmi; 2002.gada 22.maija Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sesto daļu, kas nosaka, ka vietējā
pašvaldība attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas: vada, uzrauga un nodrošina attiecīgās
vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu; Ministru
kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis
Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu un piekrist Valkas novada Valkas pilsētas zemes gabalu: Burtnieku
iela, kadastra apzīmējums 9401 005 0344, Tērauda iela 9, kadastra apzīmējums 9401 005 0448,
Burtnieku iela 20, kadastra apzīmējums 9401 005 0414, Burtnieku iela 18A, kadastra apzīmējums 9401
005 0463, Burtnieku iela 18, kadastra apzīmējums 9401 005 0413, Burtnieku iela 16, kadastra
apzīmējums 9401 005 0412, Burtnieku iela 17, kadastra apzīmējums 9401 005 0319, Burtnieku iela 17B,
kadastra apzīmējums 9401 005 0321, Burtnieku iela 17A, kadastra apzīmējums 9401 005 0320,
Burtnieku iela 19, kadastra apzīmējums 9401 005 0322 robežu pārkārtošanai, atdalot no sekojošiem

2.
3.

4.
5.

zemes gabaliem daļas, kuras pievienos zemes gabalam Burtnieku iela ar kadastra apzīmējumu 9401 005
0344:
1.1. Tērauda iela 9, kadastra apzīmējums 9401 005 0448 – 0.0008 ha;
1.2. Burtnieku iela 20, kadastra apzīmējums 9401 005 0414 – 0.0007 ha;
1.3. Burtnieku iela 18A, kadastra apzīmējums 9401 005 0463 – 0.0017 ha;
1.4. Burtnieku iela 18, kadastra apzīmējums 9401 005 0413 – 0.0009 ha;
1.5. Burtnieku iela 16, kadastra apzīmējums 9401 005 0412 – 0.0009 ha;
1.6. Burtnieku iela 17, kadastra apzīmējums 9401 005 0319 – 0.0101 ha;
1.7. Burtnieku iela 17B, kadastra apzīmējums 9401 005 0321 – 0.0026 ha;
1.8. Burtnieku iela 17A, kadastra apzīmējums 9401 005 0320 – 0.0028 ha;
1.9. Burtnieku iela 19, kadastra apzīmējums 9401 005 0322 – 0.0015 ha.
Noteikt zemes gabalam Burtnieku iela, kadastra apzīmējums 9401 005 0344, ar kopējo platību pēc zemes
gabalu pievienošanas, 0.3614 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
Lēmums par zemes gabalu Burtnieku iela, kadastra apzīmējums 9401 005 0344, Tērauda iela 9, kadastra
apzīmējums 9401 005 0448, Burtnieku iela 20, kadastra apzīmējums 9401 005 0414, Burtnieku iela 18A,
kadastra apzīmējums 9401 005 0463, Burtnieku iela 18, kadastra apzīmējums 9401 005 0413, Burtnieku
iela 16, kadastra apzīmējums 9401 005 0412, Burtnieku iela 17, kadastra apzīmējums 9401 005 0319,
Burtnieku iela 17B, kadastra apzīmējums 9401 005 0321, Burtnieku iela 17A, kadastra apzīmējums 9401
005 0320, Burtnieku iela 19, kadastra apzīmējums 9401 005 0322 robežu pārkārtošanu īstenojams četru
(4) gadu laikā. Ja zemes ierīcības projekts nav īstenots, ieinteresētā persona ierosina jauna zemes
ierīcības projekta izstrādi. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemesgabali kadastrāli
uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā,
saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 22.pantu.
Zemes gabali izmantojami ievērojot Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu
Nr.2 „Par teritorijas plānojumiem” prasības.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

27.§.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Valkas novada Valkas pilsētā „Muitas
kontroles punkts Valka – Valga”, kadastra apzīmējums ***
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata 2010.gada 4.novembrī SIA „***”, reģ.Nr.44103026447, juridiskā adrese ***, Smiltene,
iesniegumu un atbilstoši Zemes ierīcības likuma 20.pantam iesniegto zemes ierīcības projektu zemes
gabalam Valkas pilsētā „Muitas kontroles punkts Valka – Valga” ar kadastra apzīmējumu 9401 008 377.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2010.gada 8.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 7.§.) un vadoties no Ministru Kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9.punkta, kas nosaka, ka projektu apstiprina vietējā
pašvaldībā, pieņemot administratīvo aktu un uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdara attiecīgu spiedoga
atzīmi; 2002.gada 22.maija Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sesto daļu, kas nosaka, ka vietējā
pašvaldība attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas: vada, uzrauga un nodrošina attiecīgās
vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu; Ministru
kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis
Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu un piekrist Valkas novada Valkas pilsētas zemes gabala Rūjienas iela
31 (Muitas kontroles punkts Valka – Valga), kadastra apzīmējums 9401 008 0377 sadalīšanai, atdalot no
tā zemes gabalu 0.6906 ha platībā, kuru izveidos kā jaunu zemes gabalu, lai pievienotu nekustamam
īpašumam Rūjienas iela.
2. Saglabāt nekustamā īpašuma Rūjienas iela 31, parcelei ar kopējo platību 3.5244 ha, vairāk vai mazāk cik
izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, kadastra apzīmējumu 9401 008 0377 un adresi – Rūjienas iela 31,
Valka, Valkas novads.
3. Piešķirt no nekustamā īpašuma Rūjienas iela 31, Valka, atdalāmajai parcelei (zemes ierīcības projektā
norādīts Nr.2) ar kopējo platību 0.6906 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā
nosaukumu: Rūjienas iela, Valka, Valkas novads.
4. Noteikt zemes gabalam Rūjienas iela, ar kopējo platību 0.6906 ha - nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
5. Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Valkas novada Valkas pilsētā
Rūjienas iela 31 (Muitas kontroles punkts Valka – Valga), ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0377

īstenojams četru (4) gadu laikā. Ja zemes ierīcības projekts nav īstenots, ieinteresētā persona ierosina
jauna zemes ierīcības projekta izstrādi. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemesgabali
kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti
zemesgrāmatā, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 22.pantu.
6. Zemes gabali izmantojami ievērojot Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.2
„Par teritorijas plānojumiem” prasības.
7. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
28.§.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabaliem Valkas novada Valkas pilsētā
ar kadastra apzīmējumu ***
__________________________________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata ir izskatījusi 2010.gada 4.novembrī SIA „***”, reģ.Nr.***, juridiskā adrese ***, Smiltene,
iesniegumu un atbilstoši Zemes ierīcības likuma 20.pantam iesniegto zemes ierīcības projektu zemes
gabaliem Valkas pilsētā ar kadastra apzīmējumiem: 9401 005 0531, 9401 005 0449 un 9401 005 0416.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2010.gada 8.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 8.§.) un vadoties no Ministru Kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9.punkta, kas nosaka, ka projektu apstiprina vietējā
pašvaldībā, pieņemot administratīvo aktu un uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdara attiecīgu spiedoga
atzīmi; 2002.gada 22.maija Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas, kas nosaka, ka vietējā
pašvaldība attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas: vada, uzrauga un nodrošina attiecīgās
vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu; Ministru
kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis
Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu un piekrist Valkas novada Valkas pilsētas zemes gabalu: Parka iela,
kadastra apzīmējums 9401 005 0531, Tālavas iela 43, kadastra apzīmējums 9401 005 0449 un apvienības
iela 2, kadastra apzīmējums 9401 005 0416 robežu pārkārtošanai, atdalot no sekojošiem zemes gabaliem
daļas, kuras pievienos zemes gabalam Parka iela ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0531:
1.1. Tālavas iela 43, kadastra apzīmējums 9401 005 0449 – 0.0064 ha;
1.2. Apvienības iela 2, kadastra apzīmējums 9401 005 0416 – 0.0007 ha.
2. Noteikt zemes gabalam Parka iela, kadastra apzīmējums 9401 005 0531, ar kopējo platību pēc zemes
gabalu pievienošanas, 0.9221ha – nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
3. Lēmums par zemes gabalu Parka iela, kadastra apzīmējums 9401 005 0531, Tālavas iela 43, kadastra
apzīmējums 9401 005 0449 un apvienības iela 2, kadastra apzīmējums 9401 005 0416 robežu
pārkārtošanu īstenojams četru (4) gadu laikā. Ja zemes ierīcības projekts nav īstenots, ieinteresētā persona
ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie
zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un
ierakstīti zemesgrāmatā, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 22.pantu.
4. Zemes gabali izmantojami ievērojot Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.2
„Par teritorijas plānojumiem” prasības.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
29.§.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Valkas novada Valkas pilsētā
Pilsētas Mežs (***), ar kadastra apzīmējumu ***
__________________________________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata 2010.gada 4.novembrī SIA „***”, reģ.Nr.***, juridiskā adrese ***, Smiltene, iesniegumu un
atbilstoši Zemes ierīcības likuma 20.pantam iesniegto zemes ierīcības projektu zemes gabalam ***.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko komitejas 2010.gada 8.novembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.11, 9.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9.punktu, kas nosaka, ka projektu
apstiprina vietējā pašvaldībā, pieņemot administratīvo aktu un uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdara
attiecīgu spiedoga atzīmi; 2002.gada 22.maija Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sesto daļu, kas nosaka,
ka vietējā pašvaldība attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas: vada, uzrauga un nodrošina
attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu;

Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, lietošanas mērķi nosaka,
ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (
Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu un piekrist Valkas novada Valkas pilsētas zemes gabala Pilsētas mežs
(9401 007 0320), kadastra apzīmējums 9401 007 0320 sadalīšanai, atdalot no tā zemes gabalu 0.1465 ha
platībā, kuru izveidos kā jaunu zemes gabalu, lai pievienotu nekustamam īpašumam Varoņu iela.
2. Saglabāt nekustamā īpašuma Pilsētas Mežs (9401 007 0320), parcelei ar kopējo platību 7.5306 ha, vairāk
vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, - kadastra apzīmējumu 9401 007 0320 un
nosaukumu Pilsētas Mežs (9401 007 0320), Valka, Valkas novads.
3. Piešķirt no nekustamā īpašuma Pilsētas mežs (9401 007 0320), atdalāmajai parcelei (zemes ierīcības
projektā norādīts Nr.2) ar kopējo platību 0.1465 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot
dabā nosaukumu: Varoņu iela, Valka, Valkas novads.
4. Noteikt zemes gabalam Varoņu iela, ar kopējo platību 0.1465 ha – nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
5. Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Valkas novada Valkas pilsētā
Pilsētas Mežs (9401 007 0320), ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0320 īstenojams četru (4) gadu laikā. Ja
zemes ierīcības projekts nav īstenots, ieinteresētā persona ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi.
Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā, saskaņā ar Zemes ierīcības
likuma 22.pantu.
6. Zemes gabali izmantojami ievērojot Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.2
„Par teritorijas plānojumiem” prasības.
7. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
30.§.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabaliem Valkas novada
Valkas pilsētā ar kadastra apzīmējumu *** un ***
__________________________________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata 2010.gada 4.novembrī SIA „***”, reģ.Nr.***, juridiskā adrese ***, Smiltene, iesniegumu un
atbilstoši Zemes ierīcības likuma 20.pantam iesniegto zemes ierīcības projektu zemes gabaliem Valkas
pilsētā ***.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko komitejas 2010.gada 8.novembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.11., 10.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9.punktu, kas nosaka, ka projektu
apstiprina vietējā pašvaldībā, pieņemot administratīvo aktu un uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdara
attiecīgu spiedoga atzīmi; 2002.gada 22.maija Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sesto daļu, kas nosaka,
ka vietējā pašvaldība attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas: vada, uzrauga un nodrošina
attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu;
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, lietošanas mērķi nosaka,
ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (
Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu un piekrist Valkas novada Valkas pilsētas zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 9401 004 0157 un 9401 004 0403 robežu pārkārtošanai, atdalot no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9401 004 0403, zemes gabalu 0.013 ha platībā un to pievienojot zemes gabalam ar kadastra
apzīmējumu 9401 004 0157.
2. Noteikt zemes gabalam Zemgales iela, kadastra apzīmējums 9401 004 0157 ar kopējo platību pēc
zemesgabala pievienošanas 0.9069 ha - nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
3. Lēmums par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0157 un 9401 004 0403 robežu pārkārtošanu
īstenojams četru (4) gadu laikā. Ja zemes ierīcības projekts nav īstenots, ieinteresētā persona ierosina
jauna zemes ierīcības projekta izstrādi. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemesgabali

kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti
zemesgrāmatā, saskaņā ar LR likuma „Zemes ierīcības likums” 22.pantu.
4. Zemes gabali izmantojami ievērojot Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.2
„Par teritorijas plānojumiem” prasības.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
31.§.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabaliem Valkas novada Valkas pilsētā
ar kadastra apzīmējumu ***
__________________________________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata 2010.gada 4.novembrī SIA „***”, reģ.Nr.***, juridiskā adrese ***, Smiltene, iesniegumu un
atbilstoši Zemes ierīcības likuma 20.pantam iesniegto zemes ierīcības projektu zemes gabaliem Valkas
pilsētā ar kadastra apzīmējumu ***.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko komitejas 2010.gada 8.novembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.11., 11.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9.punktu, kas nosaka, ka projektu
apstiprina vietējā pašvaldībā, pieņemot administratīvo aktu un uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdara
attiecīgu spiedoga atzīmi; 2002.gada 22.maija Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sesto daļu, kas nosaka,
ka vietējā pašvaldība attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas: vada, uzrauga un nodrošina
attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu;
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, lietošanas mērķi nosaka,
ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (
Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu un piekrist Valkas novada Valkas pilsētas zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 9401 005 0270, 9401 005 0332 un 9401 005 0213 robežu pārkārtošanai, atdalot no zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0332 un 9401 005 0213, zemes gabalus, katru 0.0018 ha
platībā un tos pievienojot zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0270.
2. Noteikt zemes gabalam Zemgales iela, kadastra apzīmējums 9401 005 0270, ar kopējo platību pēc zemes
gabalu pievienošanas, 1.2810 ha - nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
3. Lēmums par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0270, 9401 005 0332 un 9401 005 0213
robežu pārkārtošanu īstenojams četru (4) gadu laikā. Ja zemes ierīcības projekts nav īstenots, ieinteresētā
persona ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie
zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un
ierakstīti zemesgrāmatā, saskaņā ar LR likuma „Zemes ierīcības likums” 22.pantu.
4. Zemes gabali izmantojami ievērojot Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.2
„Par teritorijas plānojumiem” prasības.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
32.§.
Par grozījumu 2009.gada 29.oktobra Nolikumā Nr.24
„Par kultūras darba organizāciju Valkas novadā” apstiprināšanu
__________________________________________________________________
( L.Lāne)
Dome izskata Valkas novada domes kultūras darba organizatores Līgas Lānes sagatavotos grozījumus
2009.gada 29.oktobra Nolikumā Nr.24 „Par kultūras darba organizāciju Valkas novadā”.
Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2010.gada 8.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9.,
1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds
Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns,
Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.20 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 29.oktobra Nolikumā Nr.24
„Par kultūras darba organizāciju Valkas novadā”” (pielikumā).

2. Uzdot Valkas novada domes kultūras darba organizatorei Līgai Lānei iepazīstināt visus Valkas novada
kultūras iestāžu darbiniekus un kultūras pasākumu organizatorus ar lēmuma 1.punktā minēto
nolikumu.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes kultūras darba organizatore Līga Lāne.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada izpilddirektors Guntis Bašķis.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
33.§.
Valkas novada Tautas namu nolikumu apstiprināšana
______________________________________________________
( L.Lāne )
Dome izskata Valkas novada domes kultūras darba organizatores Līgas Lānes sagatavotos Valkas novada
tautas namu nolikumus.
Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2010.gada 8.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9.,
2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti balsojot
deputātiem:,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada tautas namu nolikumus:
1.1. Nolikumu Nr.21 „Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas tautas nama nolikums” (pielikumā);
1.2. Nolikumu Nr.22 „Valkas novada Kārķu pagasta tautas nama nolikums” (pielikumā);
1.3. Nolikumu Nr.23 „Valkas novada Valkas pagasta Lugažu saieta nama nolikums” (pielikumā);
1.4. Nolikumu Nr.24 „Valkas novada Vijciema pagasta tautas nama nolikums” (pielikumā);
1.5. Nolikumu Nr.25 „Valkas novada Zvārtavas pagasta tautas nama nolikums” (pielikumā);
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
34.§.
Par Valkas novada domes 2010.gada 15.novembra
rīkojuma Nr.109-v apstiprināšanu
_________________________________________________
( R.Meļņika )
Izglītības un zinātnes ministrija šā gada 20.oktobrī ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu „Atbalsts
jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībai”.
Valkas novada BJC „Mice” ir sagatavojis pieteikumu dalībai projektu konkursā. Konkursa mērķis ir izvēlēties
projekta iesniedzējus, kas īstenos projektus ar mērķi nodrošināt pašvaldības jauniešu centra nepārtrauktu
darbību, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai jauniešu centrā un nodrošinot
jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm
atbilstošai informācijai.
Projekta norises laiks ir no 2010.gada 15.decembra līdz 2011.gada 31.maijam.
Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem (ministrijas budžeta apakšprogramma 06.05.00 „Jaunatnes
politikas valsts programma”). Projekta ietvaros paredzēts iegādāties biroja preces un inventārs Jauniešu biroja
uzturēšanai – par kopējo summu LVL 1384,00. Pašvaldības līdzfinansējums projektā nav nepieciešams.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2010.gada 8.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.9., 3.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 4.punkta un 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis
Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes 2010.gada 15.novembra rīkojumu Nr.109-v „Par dalību projektu
konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
35.§.
Par nekustamā īpašuma Valkas novada Valkā, Tālavas ielā 66 nodošanu atsavināšanai
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Nekustamais īpašums Tālavas iela 66, Valka, Valkas novads, K.Nr. 9401 007 0133, atrodas Valkas
novada Valkas pilsētas administratīvajā teritorijā un sastāv no biroja ēkas, 4 palīgēkām un zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 9401 007 0133, platība 7034m2. Īpašums reģistrēts Valkas zemesgrāmatu nodaļas Valkas
pilsētās zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0041 3256 uz Valkas novada pašvaldības vārda.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, likumu
„Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” 6. pantu un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta
17 punktu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai vietējās pašvaldības dome (padome) var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu
pašvaldības īpašumā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris
Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita
Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
NOLEMJ:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkā, Tālavas iela 66, kad.Nr.9401 007 0133, kas atrodas
Valkas novada Valkas pilsētas administratīvajā teritorijā un sastāv no biroja ēkas ar četrām palīgēkām un
2
zemes gabala (kadastra apzīmējums 9401 007 0133) ar kopējo platību 7034m , pārdodot to atklātā
izsolē, un norēķiniem par atsavināmo objektu pieņemt 100% latus.
Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada nekustamam īpašumam Valkā, Tālavas iela 66, kadastra
Nr.9401 007 0133:
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) Ls 21 000,- (divdesmit viens tūkstotis lati);
2.2. nodrošinājuma apmēru Ls 2100,- ( divi tūkstoši viens simts lati);
2.3. atsavināšanas izsoles soli Ls 100,- ( viens simts lati);
2.4. reģistrācijas maksu Ls 10,- ( desmit lati).
Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkā, Tālavas iela 66, kadastra Nr.9401 007 0133, izsoles noteikumus,
saskaņā ar pielikumu.
Izsoles organizēšanu uzdot Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai – turpmāk
tekstā „Izsoles komisija”.
Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis” un „Ziemeļlatvija”, kā arī mājas lapā www.valka.lv. un www.ss.lv.
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram Guntim Bašķim.

36.§.
Par Valkas novada domei piederošās kopīpašuma daļas ½
(viena puse domājamās daļas) no nekustamā īpašuma
Valkā, Puškina ielā 11, atsavināšanu
_____________________________________________________
( L.Engere )
Valkas novada domes izskata ***, dzīvo ***, ***, Igaunija, 2010.gada 7.oktrobrī iesniegto iesniegumu,
ar kuru viņš kā kopīpašnieks lūdz nodot atsavināšanai ½ d.d. no nekustamā īpašuma Valkā, Puškina ielā 11,
kadastra apzīmējums 9401 001 0922 un noteikt šī nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļu un 7.daļu,
nekustamā īpašuma izsoles sākumcena tiek noteikta saskaņā ar sertificēta vērtētāja – „Latio vērtētāji &
konsultanti Vidzemē” SIA, jur.adrese Rīgas iela 39, Valmiera, reģ.Nr.44103009697, 2010.gada 4.novembra
veikto novērtējumu, jo Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai nav pamata apšaubīt sertificēta vērtētāja
sniegto vērtības noteikšanas pamatojumu. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja – „Latio vērtētāji & konsultanti
Vidzemē” SIA, jur.adrese Rīgas iela 39, Valmiera, reģ.Nr.44103009697, 2010.gada 4.novembrī veikto
novērtējumu, nekustamā īpašuma Valkā, Puškina iela 11 tirgus vērtība ½ d.d. sastāda 5000, tai skaitā ietverot
zemes vērtību – 1063.50ls.
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijas 2010.gada
17.novembra sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.5.,2.§.) un pamatojoties uz likuma „Par zemes
reformu Latvijas Republikas pilsētās” 28. panta 1. daļu, kas nosaka, ka privatizēt vai atsavināt var tikai to zemi,
uz kuru valsts vai pašvaldības īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemes grāmatā; Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likumu,; likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” 6. pantu un „Par
pašvaldībām” 21. panta 17 punktu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības dome (padome) var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai vietējās pašvaldības dome (padome) var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas
iegūšanu pašvaldības īpašumā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs
Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš
Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas pilsētas dome
NOLEMJ:
1 . Nodot atsavināšanai ½ d.d no nekustamā īpašuma Valkā, Puškina iela 11, K.Nr.9401 001 0922, kas
atrodas Valkas novada Valkas pilsētas administratīvajā teritorijā un sastāv no dzīvojamās ēkas ar palīgēku
un zemes gabala (kadastra apzīmējums 9401 001 0922) ar kopējo platību 1704m2.
2 . Noteikt pašvaldības īpašuma objekta – ½ d.d no nekustamā īpašuma Puškina iela 11, Valka, Valkas
novads, atsavināšanas veidu - pārdodot par brīvu cenu viena pretendenta pieteikšanās gadījumā, bet
vairāku pircēju pieteikšanās gadījumā - izsolē.
3. Noteikt atsavināmajam Valkas novada nekustamam īpašumam Valkā, Puškina iela 11, kadastra Nr.9401
001 0922:
3.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) Ls 5 000,- (pieci tūkstoši lati);
3.2. nodrošinājuma apmēru Ls 500,- ( pieci simti lati);
3.3. atsavināšanas izsoles soli Ls 100,- ( viens simts lati);
3.4. reģistrācijas maksu Ls 10,- ( desmit lati).

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Puškina iela 11, Valka, Valkas novadā, kadastra Nr.9401 001 0922,
atsavināšanas noteikumus, saskaņā ar 1.pielikumu.
5. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkā, Puškina iela 11, kadastra Nr.9401 001 0922, izsoles noteikumus,
saskaņā ar 2.pielikumu.
6. Uzdot Valkas novada domes pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma Puškina iela 11, Valka, Valkas novads atsavināšanu Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likuma un 30.05.2006.MK noteikumu Nr.425 „ Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību
manta” noteiktajā kārtībā.
7. Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstā „Ziemeļlatvija”, kā arī
mājas lapā www.valka.lv.
8. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas pilsētas domes izpilddirektoram Guntim Bašķim.
37.§.
Par *** atsavināšanas ierosinājuma par zemes gabalu
Valkas novada Zvārtavas pagasts „Palmas” izskatīšanu
__________________________________________________________________
( L.Engere )
Izskatot ***, dzīvo Smiltenes novada, *** pagasta, „***”, 2010.gada 28.oktobrī iesniegto iesniegumu par
zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagastā „Palmas”, kadastra apzīmējums 9496 006 0118
atsavināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2010.gada 17.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.5., 3.§.) un vadoties no Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likuma 44.panta 4.daļas 8.punkta; 44.punkta; likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
28.panta 4.daļu; 29.panta; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas; 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
– 12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris
Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā Valkas novada Zvārtavas pagasta zemes gabala „Palmas”, kadastra
apzīmējums 9496 006 0118 ar kopējo platību 2.0 ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu
uzmērot dabā, atsavināšanas procedūru.
2. Reģistrēt Valkas novada Zvārtavas pagasta zemes gabalu „Palmas”, kadastra apzīmējums 9496 006
0118 ar kopējo platību 2.0 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā,
zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Uzdot Pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijai, pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, sagatavot zemes gabala „Palmas”, kadastra apzīmējums 9496 006 0118,
atsavināšanas noteikumus.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
38.§.
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
_________________________________________
( L.Metuzāle )
Pamatojoties uz personu iesniegtajiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā
Valkas novada domes Dzīvokļu komisijas 2010.gada 15.novembra sēdes lēmumus (protokols Nr.11 ),
vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 9. punkta, 21. panta 1. daļas 23.
punkta, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1 daļas 1.punkta,
14.,15.pantiem, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis,
Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere,
Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piešķirt ***, deklarēta dzīvesvieta Valkas pagasts, ***, dzīvoklis ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II
kārtas reģistrā, dzīvokli Valkā, ***, 1 istaba, 2.stāvā, kopējā platība 34,0 m², dzīvojamā platība 16,3
m², dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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.
Piešķirt ***, deklarēta dzīvesvieta Valkā, ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, dzīvokli
Valkā, ***, 3 istabas, 1.stāvs, kopējā platība 65,8 m², dzīvojamā platība 45,7 m², dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).
Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu.
Piešķirt ***, deklarēta dzīvesvieta ***, strādā SIA „***” , reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, dzīvokli Valkā, ***, 2 istabas, 2.stāvs, kopējā platība 51,9 m², dzīvojamā platība 33,3 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.
Piešķirt ***, deklarēta dzīvesvieta Valkā, ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, dzīvokli
Valkā, ***, 1 istaba, 2.stāvs, kopējā platība 31,9 m², dzīvojamā platība 21,0 m², dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – nelabiekārtots.
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.
Piešķirt ***, deklarēta dzīvesvieta Valkā, ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, dzīvokli
Valkā, ***, 1 istaba, 3.stāvs, kopējā platība 28,1 m², dzīvojamā platība 12,3 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.
Piešķirt ***, deklarēta dzīvesvieta Valkā, ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, dzīvokli
Valkā, ***, 2 istabas, 5.stāvs, kopējā platība 45,4 m², dzīvojamā platība 29,9 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.
Piešķirt ***, pēdējā deklarēta dzīvesvieta Valkā, ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā,
dzīvokli Valkā, ***, 1 istaba, 1.stāvs, kopējā platība 20,2 m², dzīvojamā platība 12,9 m², dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).
Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantiem to viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas
reģionālajā tiesā – Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV –4201.

39.§.
Par līguma laušanu ar SIA „***” par neapdzīvojamo telpu nomu ***, Valkā
_______________________________________________________________
(A.Jurjāne)
SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivo Meļķis 2010.gada 11.novembra iesniegumā ierosina
domei izskatīt jautājumu par līguma laušanu ar SIA „***” par telpu nomu ***, Valkā.
Pamatojoties uz Civillikuma 2171.panta pirmo punktu un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
19.punktu un, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis,
Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere,
Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Lauzt nomas līgumu ar SIA „***” ar 2010.gada 3.decembri un par to paziņot SIA „***” .
Juristei Aijai Jurjānei sagatavot vienošanos par nomas līguma laušanu.
SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Ivo Meļķim pieņemt nomas objektu no SIA „***”.
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram Guntim Bašķim.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi pieteikuma iesniedzējam un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantiem to viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas
Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-4201.
40.§.
Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību vai piederību pašvaldībai
_______________________________________________________________
(L.Engere)

Tā kā zemes reformas laikā netika pienācīgi izvērtēta zemes vienību piederība un piekritība pašvaldībai
un daudzi pašvaldībai piederoši un piekritīgi zemes gabali tikai ieskaitīti rezerves zemes fondā un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 “Kārtība kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, kas nosaka, ka ja rezerves fondā ieskaitītā
zemes vienība ir pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama pašvaldību funkciju
realizēšanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai. Valsts
zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu aktualizē kadastra informācijas sistēmas
datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda
izmantošanu.
Uz šī lēmuma pieņemšanas dienu nav stājies spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.
Likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.
panta 2. daļas 1. punkts paredz, ka uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, uz
kuras atrodas pašvaldībai piederošas ēkas un būves.
Izvērtējot zemes gabalu piekritību tika ņemts vērā vai uz zemes gabaliem atrodas Valkas novada domei
piederošas ēkas un vai tās ir iekļautas Valkas novada domes bilancē, kā arī - vai zemes gabali ir atzīmēti, kā
nepieciešami pašvaldības funkciju realizēšanai Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta saistošo
noteikumu Nr.2 „Par teritorijas plānojumiem” attiecīgā sadaļā. Šajā lēmumā iekļauti tādi zemes gabali, kas
atbilst augstāk minētajiem kritērijiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu
Nr.996 “Kārtība kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13.daļu, kas nosaka, ka dome saskaņā ar attiecīgās pašvaldības
teritorijas plānojumu nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību; 21.panta 1.daļas 27 pantu, kas nosaka
pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis Albergs,
Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš
Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, ka sekojoši zemes gabali ir izņemami no rezerves
zemes fonda un reģistrējami kā pašvaldībai piekritīgi uz Valkas novada domes vārda:
1.1. zemes gabals – Rīgas iela 88A, kadastra apzīmējums 9401 004 0244, ar platību 2800m2, vairāk
vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā. Zemes gabala lietošanas mērķis – ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve (kods 0201);
1.2. zemes gabals – Rīgas iela 88B, kadastra apzīmējums 9401 004 0250, ar platību 400m2, vairāk
vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā. Zemes gabala lietošanas mērķis – ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve (kods 0201).
2. Atzīt, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, ka sekojoši zemes gabali ir izņemami no rezerves
zemes fonda un reģistrējami kā pašvaldībai piekritīgi uz Valkas novada domes vārda:
2.1. zemes gabals – Semināra iela 24 (Indriķa Zīles skvērs), kadastra apzīmējums 9401 001 0424,
ar platību 2020m2, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā. Zemes gabala
lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļā zona un citi rekreācijas nozīmes objekti (kods
0501). Nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 2.punktu;
2.2. zemes gabals– Varoņu iela 29, kadastra apzīmējums 9401 006 0270, ar platību 3200m2, vairāk
vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā. Zemes gabals nepieciešams pašvaldības
funkciju realizēšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldībai ir sekojoša autonomā funkcija – gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, kas ietver arī kapsētu izveidošanu un uzturēšanu;
3. Atzīt, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” ” 3.panta otrās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām”15.panta 2.punktu, ka
sekojoši zemes gabali ir izņemami no rezerves zemes fonda un reģistrējami kā pašvaldībai
piekritīgi uz Valkas novada domes vārda:
3.1. zemes gabals – Celtnieks - piebraucamais ceļš, kadastra apzīmējums 9401 008 0657, ar
platību 22520m2, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā. Zemes gabala
lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101);

3.2. zemes gabals – Celtnieks - piebraucamais ceļš, kadastra apzīmējums 9401 008 0767, ar platību
2
17450m , vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā. Zemes gabala lietošanas
mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods 1101).
4. Atzīt, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu, ka sekojoši zemes gabali to izvietojuma un/vai
konfigurācijas dēļ ir izņemami no rezerves zemes fonda un reģistrējami kā pašvaldībai piekritīgi uz
Valkas novada domes vārda ar statusu „starpgabals”:
2
4.1. zemes gabals – Parka iela 2C, kadastra apzīmējums 9401 005 0548 ar platību 800m , vairāk vai
mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā
(Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201).
41.§.
Par platības precizēšanu pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas zemes vienībai
Valkas novada Valkas pagastā ar nosaukumu „***”
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz ***, personas kods ***, dzīvo ***, Valkā, 2010.gada 13.novembra iesniegumu par zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu ***, platības precizēšanu sakarā ar instrumentālo uzmērīšanu.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.daļa nosaka, ja kadastrālajā
uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to
un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā
grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības
precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par
zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie
zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti.
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
18.punkta, Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.daļa, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds
Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns,
Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

Precizēt platību Valkas novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma „***” sekojošiem zemes gabaliem
saskaņā ar izkopējumu no Valkas novada Valkas pagasta kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma
neatņemama sastāvdaļa:
1.1. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu ***, nosakot platību 3.52ha;
1.2. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu *** nosakot platību 16.26ha.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).

42.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Vijciema pagasta „***”,
kadastra apzīmējumi ***
________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata *** p.k.***, dzīvo ***, Valkas novads, 2010. gada 10.maija iesniegumu (reģistrēts Valkas
novada domē 13.11.2010. Nr.426) ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabaliem *** Vijciema pagastā,
Valkas novadā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, nomas
līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2. daļu; „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkts, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR –
12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris
Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1 . Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***, par sekojošiem zemes gabaliem:
1.1. Valkas novada, Vijciema pagastā „***”, zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu ***;
1.2. Valkas novada Vijciema pagasta „***”, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu *** nomu.
2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minēto zemes gabalu nomu ir 0.5% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
43.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Vijciema pagasta „***”, kadastra
apzīmējums ***
_____________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata *** p.k.***, dzīvo ***, Vijciema pagasts, Valkas novads, 2009. gada 30.augusta
iesniegumu (reģistrēts Valkas novada domē 15.11.2010. Nr.428) ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes
gabalu „***” ar kadastra apzīmējumu *** Vijciema pagastā, Valkas novadā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, nomas
līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2. daļu; „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkts, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR –
12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris
Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***, par zemes gabala Valkas novada, Vijciema pagastā „***”, ar kadastra
apzīmējumu ***, platība 1.9ha nomu.
2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minēto zemes gabalu nomu ir 0.5% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
44.§.
Par platības un adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, ***
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot *** p.k.***, dzīvo Valkā, ***, 2010. gada 31.augustā iesniegto iesniegumu par platības un adreses
noteikšanu garāžai.
Nekustamā īpašuma nodokļu parādu par minēto īpašumu nav.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada
Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas 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; likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta
2.daļu; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
11.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai
vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu
izveidei apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu. Mēneša laikā pēc ielu
izveides un nosaukumu piešķiršanas tām pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par
apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas nosaukuma maiņu, aizstājot to ar numuru un piesaistot ielas
nosaukumam; kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, kas nosaka
pašvaldības kompetenci jautājumu izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis Albergs,
Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš
Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Piešķirt *** piederošās garāžas, Valkā, ***,﴾atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr. ***), ar lietošanas
2
mērķi – transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 1104), uzturēšanai zemes platību – 50 m , vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies dabā uzmērot, lai reģistrētu ēku īpašumu Zemesgrāmatā.
2. Piešķirt jaunu adresi garāžai ***, Valka, Valkas novads.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
45.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkā, ***, kadastra apzīmējums
***
_______________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata *** p.k., ***, Valka, Valkas novads, 2010. gada 19.oktobra iesniegumu ar lūgumu slēgt
nomas līgumu par zemes gabalu *** ar kadastra apzīmējumu ***, nomu.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu
privatizāciju” 57.pantu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldību zemes nomu” 4.punktu, 7.2.punktu, 10.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
27.punkts, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne,
Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis,
Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***, par zemes gabala Valkas novada, Valkā, ***, ar kadastra apzīmējumu
***, platība 2555m2, nomu, ņemot vērā zemes gabala apgrūtinājumus.
2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minēto zemes gabalu nomu ir 1.5% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
46.§.
*** iesnieguma izskatīšana
________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata *** p.k.***, dzīvo ***, ***, Valkas novads, 2010. gada 9.novembra iesniegumu (reģistrēts
Valkas novada domē 12.11.2010. Nr.425) ar lūgumu veikt nomas maksas pārrēķinu par zemes gabalu „***” ar
kadastra apzīmējumu ***, Valkas novadā.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1. daļu; „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkts, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR –
12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris
Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz likuma „„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 25. panta 1.daļas 1.punktam, no 2007.gada 30.novembra izbeigt zemes lietošanas
tiesības *** uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi Valkas novada ***, kadastra apzīmējums ***.
2. Slēgt vienošanos ar ***, p.k.***, par grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.7-2007 par
Valkas novada, ***, ar kadastra apzīmējumu ***, platība 1.9ha nomu, izsakot minētā līguma 3.1. punktu
sekojošā redakcijā:
„Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu 0.5% no zemes gabala kadastrālās vērtības”.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
47.§.
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 SIA „***”, reģ.Nr.***, juridiskā adrese ***, Rīga, pilnvarotās personas
Andreja Buktova 2010.gada 9.novembra iesniegumu un SIA „” reģ.Nr.***, juridiskā adrese ***, Rīga
2010.gada 9.novembra iesneigumu ar lūgumu atļaut sadalīt Valkas novada Valkas pagasta teritorijā esošo
nekustamo īpašumu „***”.
Valkas novada Valkas pagasta zemes gabalam „***” ar kadastra apzīmējumu *** ir noteikts nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101),
līdz ar to, atdalāmajam zemes gabalam arī ir nosakāms mērķis – zemes uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, jo apbūve šajās teritorijās nav primārais zemes izmantošanas veids, bet ir
pieļaujama tad, ja tā nepieciešama atļautās izmantošanas nodrošināšanai, savukārt atlikušajam zemes
gabalam nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
Saskaņā ar likuma „Zemes ierīcības likums” 5.pantu nekustamā īpašuma īpašniekiem ir tiesības ierosināt
zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala sadalīšanai.
Tā paša likuma 18.pants nosaka, ka par zemes ierīcības projekta izstrādi, tā finansēšanas kārtību un
būtiskajiem zemes ierīcības darba uzdevumiem ieinteresētie zemes gabalu īpašnieki noslēdz vienošanos.
Pēc projekta izstrādes, zemes gabalu īpašnieki ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt projekta risinājumam.
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Zemes ierīcības likums” 5.pantu un
18.pantu; Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.1.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem:
PAR – 12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis,
Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte
Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi Valkas novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma
„***” zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu ***, ievērojot Darba uzdevumā (1.pielikum) 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. 1.pielikums).
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 23.decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 12.1. punktu, adrese atdalāmajam zemes gabalam tiks piešķirta, pieņemot
atsevišķu domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
48.§.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Igaunijas-Latvijas programmas projektā
„Valkas Mākslas skolas kā kopīga kultūrizglītības centra attīstība Valkā/Valgā”
__________________________________________________________________
( K.Albergs, M.Stabulniece, M.Magone, V.Zariņš)
Izskatot Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas Attīstības un projektu daļas vadītāja
Ernesta Lībieša iesniegumu par domes līdzfinansējuma iespējām Igaunijas-Latvijas programmas projektā
„Valkas Mākslas skolas kā kopīga kultūrizglītības centra attīstība Valkā/Valgā”, dome konstatēja:
Projekts sadalīts 3 darba paketēs, kurās paredzēts izstrādāt jaunu Valkas Mākslas skolas organizācijas
modeli, izstrādāt jaunu Valkas Mākslas skolas nolikumu, ieviest apmācību programmas igauņu valodā, kuras
ir akreditētas Igaunijas Republikā, nodarbinot direktora vietnieku mācību darbā no Igaunijas, 3 igauņu
skolotājus un mākslas skolas sekretāri ar latviešu un igauņu valodas zināšanām, ieviest vismaz 5 kopīgus
kultūrizglītības pasākumus, iegādāties vienu datoru ar igauņu valodas tastatūru Valkas Mākslas skolas
sekretārei un aprīkojumu (molbertus, krēslus, krāsošanas galdiņus) mākslas skolas vajadzībām.
Projekta kopējās izmaksas ir 150.000,00 EUR, no kurām 17% jeb 25.500,00 EUR ir pašvaldības
līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
19.punkta, atklāti balsojot deputātiem PAR – 12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis,
Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere,
Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Valkas novada domes dalību projektā „Valkas Mākslas skolas kā kopīga kultūrizglītības centra
attīstība Valkā/Valgā”, kas tiks iesniegts Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmā līdz 2010.gada
14.decembrim.
2. Nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 17% apmērā no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un projektu daļas vadītājs Ernests Lībietis.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

49.§.
*** iesniegums par galvojumu studiju aizdevumam
__________________________________________________________________
( I.Markova )
Dome izskata ***, dzīvo „***” *** pagasts, Valkas novads, 2010.gada 16.novembrī iesniegto iesniegumu ar
lūgumu galvot studiju kredītam, lai būtu iespējas studēt Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā
„Attīstība” nepilna laika studiju Smiltenes filiālē 1.kursā.
Vadoties no Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 13.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis Albergs,
Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš
Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Galvot ***, dzīvo „***”, *** pagasts , Valkas novads, studiju aizdevumu „SEB Banka” AS, lai nodrošinātu
studijas Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā „Attīstība” nepilna laika studiju Smiltenes filiālē
1.kursā , galvojuma apmērs – LVL 1600,00 (viens tūkstotis seši simti latu), paredzētais apmaksas termiņš
– 10 gadu laikā līdz 2023.gadam.
2. Sagatavot dokumentus informācijas sniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Finanšu nodaļas vadītāja Iveta Markova.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt domes priekšsēdētājam.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā
rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

50.§.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Igaunijas-Latvijas-Krievijas programmas projektā
„Energoefektivitātes un taupības mēru ieviešana un popularizēšana pierobežās”/
Implementing and promoting energy efficiency and thrift measures in border areas (IPEEBA)
__________________________________________________________________
( A.Empele, K.Albergs )
Izskatot Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas Attīstības un projektu daļas
vadītāja Ernesta Lībieša iesniegumu par domes līdzfinansējuma iespējām Igaunijas-Latvijas-Krievijas
programmas projektā „Energoefektivitātes un taupības mēru ieviešana un popularizēšana pierobežās”
dome konstatēja:
Projekta vadošais partneris ir Valga pilsētas valde. Projekta partneri ir Valkas novada dome,
Pleskavas rajona administrācija, Tartu Reģionālā enerģētikas aģentūra.
Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes un taupības pasākumus pierobežas reģionos Latvijā, Igaunijā
un Krievijā.
Projekta ietvaros paredzēts izveidot Valgas/Valkas multifunkcionālu tūristu apmeklētāju centru Valgā
ar pastāvīgu izstādi par energoefektivitāti, turpināt Pedeles upes rekreācijas zonas labiekārtošanu Valkā,
izmantojot energoefektīvu āra apgaismojumu un izveidojot ārā izstādi par energoefektivitāti, Pleskavas rajonā
plānots atjaunot kultūras namu kā energoefektīvu būvi, kur būtu patstāvīga izstāde par energoefektivitāti, kā
arī telpas, kurās būtu atrodama informācija par Latviju un Igauniju.
Projekta kopējās izmaksas ir 2 221 498 EUR.
Valka novada domes budžets projektā ir 390 085,00 EUR (274 153 LVL). Pašvaldībai projektā jānodrošina
10% jeb 39 008,50 EUR (27 415,30 LVL) līdzfinansējums, no kuriem pusi atmaksā valsts. 90% ir programmas
līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto (sēdes protokols Nr.4., 2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti ( Kārlis Albergs,
Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Mārtiņš Pētersons,
Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (Aivars
Sjademe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Valkas novada domes dalību projektā „Energoefektivitātes un taupības mēru ieviešana un
popularizēšana pierobežās”, kas tiks iesniegts Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu programmā līdz
2010.gada 29.novembrim.

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām
attiecināmajām projekta izmaksām.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un projektu daļas vadītājs Ernests Lībietis.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
51.§.
Par projektu „Izglītība bez robežām”
_____________________________________
(V.Zariņš)
2010.gada 24.martā Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par piedalīšanos projektā „Izglītība bez
robežām” un nekustamā īpašuma Raiņa ielā 28, Valkā, iznomāšanu” (protokols Nr.4, 47.§) ar kuru
konceptuāli atbalstīja dalību projektā „Izglītība bez robežām” kā partnerim projekta aktivitātēs, kas nav
saistītas ar infrastruktūras attīstību.
2010.gada 24.novembrī Valkas novada dome saņēma NVO VALGAS-VALKAS PARTNERĪBA,
reģ.Nr.80279269, Kesk 10A, Valga, iesniegumu ar lūgumu nozīmēt projekta koordinatoru un grāmatvedi un
kā vienam no partneriem projektā noorganizēt atklāšanas konferenci jaunizveidojamā studiju centra
prezentēšanai un sagatavot reklāmas materiālu par kopējo summu EUR 11 000,-, no kuriem partnera
līdzfinansējums sastāda 10%, kas ir EUR 1100,-. Iesniegumam pievienots projekta apraksts un budžeta
plāns.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta un 21.panta 1.daļas 19.punkta,
deputātiem atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti ( Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra
Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš
Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties projektā „Izglītība bez robežām” kā partnerim projekta aktivitātēs - noorganizēt atklāšanas
konferenci jaunizveidojamā studiju centra prezentēšanai un sagatavot reklāmas materiālu pēc projekta
atbalstīšanas no pārrobežu sadarbības programmas ESTLATRUS.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā no pārrobežu sadarbības programmas ESTLATRUS puses, piedalīties ar
līdzfinansējumu 10 % vai EUR 1100,- (viens tūkstotis viens simts eiro) apmērā no konferences
organizēšanas un reklāmas materiālu kopējām izmaksām.
3. Par projekta koordinatori nozīmēt Izglītības pārvaldes vadītāju Dzintru Auzāni.
4. Par projekta grāmatvedi nozīmēt Valkas novada domes grāmatvedi Līgu Beitiku.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
52.§.
Valsts probācijas dienesta iesnieguma izskatīšana
_________________________________________
(V.Zariņš, K.Albergs)
Dome izskata Valsts probācijas dienesta vadītāja A.Dementjeva, reģ. Nr.90001625082, juridiskā adrese:
Dzirnavu iela 91, Rīga, 2010.gada 16.novembra iesniegumu (reģistrēts novada domē 22.11.2010.) par
neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaides noteikšanu 100% apmērā Valkas teritoriālās struktūrvienības
vajadzībām iznomātajām telpām.
Valsts probācijas dienests atbilstoši noslēgtajam neapdzīvojamo telpu nomas līgumam, ir veicis ieguldījumu
telpu remontā Valkā, Rūjienas ielā 3D. Ja Nomnieks – Valsts Probācijas dienests iznomātajās telpās veic
telpu remontu par saviem līdzekļiem, var piemērot nomas maksas atlaides.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punkta a apakšpunktu, deputāti atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš,
Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons,
Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemot vērā Valsts probācijas dienesta ieguldījumu telpu remontā Rūjienas ielā 3D, Valkā, Valsts
probācijas dienestam, reģ. Nr.90001625082, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, uz laiku no
2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim noteikt nomas maksas atlaidi par telpās Valkā,
Rūjienas ielā 3D veikto ieguldījumu 100% apmērā no nomas maksas mēnesī.
2. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivo Meļķis.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt domes izpilddirektoram G.Bašķim.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža lēmums
var tikt pārsūdzēts Administratīvās rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13a,
Valmierā, LV 4201).

53.§.
Par ziedojumu kontā ieskaitītās naudas izlietojumu
__________________________________________________
(I.Ārgale, K.Albergs )
2010.gada 17.novembrī Valkas novada domes ziedojumu kontā saskaņā ar 17.11.2010. Ziedojumu līgumu
Latvijas Krājbanka ieskaitīja LVL 500,00 (pieci simti lati) ar mērķi izlietot ieskaitīto naudu novada kultūras
pasākumu organizēšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 7.punkta un 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti ( Kārlis
Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars
Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus no domes ziedojumu konta LVL 500,00 (pieci simti lati ) apmērā Valkas
novada kultūras pasākumu organizēšanai.
2. Atļaut pārskaitīt no domes ziedojumu budžeta nepieciešamos finanšu līdzekļus ar nosacījumu, ja šim
mērķim ir saņemts mērķziedojums no juridiskas vai fiziskas personas, kas ieskaitīts domes ziedojumu
un dāvinājumu budžetā.
3. Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus piešķirt no Valkas novada domes 2010.gada
ziedojumu un dāvinājumu budžeta ar nosacījumu, ka šim mērķim.
4. Par lēmuma izpildi atbild Centralizētā grāmatvedība.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

54.§.
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam
__________________________________________________________________
( V.Zariņš )
Deputāts K.Albergs lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Kārļa Alberga 2010.gada 25.novembra
iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu no 2010.gada 6.decembra līdz 2010.gada 12.decembrim.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta
pirmo daļu un Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2010.gada 24.marta lēmumu (protokols Nr.4, 8.§) 2.2.punktu, deputātiem atklāti
balsojot: PAR – 11 deputāti (Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra Pilskalne, Andris Vējiņš, Raimonds
Videmanis, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte
Magone), PRET – nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Kārlim Albergam ikgadējo atvaļinājumu no 2010.gada
6.decembra līdz 2010.gada 12.decembrim (ieskaitot) par laika periodu no 2010.gada 1.jūlija līdz
2010.gada 30.septembrim.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Klātesošie darbinieki un uzaicinātās personas plkst.14.20 atstāj sēžu zāli. Slēgtā sēdes daļā tiek
izskatīts darba kārtības 55.jautājums.
55.§.
Par SIA „***” piedāvājumu
_______________________________________________
(K.Albergs, A.Simulis, V.Šaicāns, A.Sjademe)
2010.gada 24.novembrī Valkas novada dome saņēma SIA „***”, reģ.Nr.***, piedāvājumu iegādāties no
Valkas novada domes tai piederošās 15 000 (piecpadsmit tūkstoši) SIA „***”, reģ.***, kapitāla daļas.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 118.panta 2.daļu,
deputātiem atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, Sandra
Pilskalne, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons, Marita Treijere, Mārtiņš
Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:

1. Noraidīt SIA „***”, reģ.Nr.***, piedāvājumu iegādāties Valkas novada domei piederošās SIA „***”,
reģ.Nr.***, 15 000 kapitāla daļas.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēde slēgta 2010.gada 25.novembrī plkst.15.00.
Sēdi vadīja:
Valkas novada domes priekšsēdētājs

K.Albergs

Sēdi protokolēja:
Valkas novada domes Kancelejas vadītāja

G.Ukre

